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Inleiding
Op dinsdag en woensdag 18 en 19 maart 2008 is een inventariserend veldonderzoek
door middel van vijf proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd voor het plangebied Bolakker
te Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek. De aanleiding tot het onderzoek wordt
gevormd door de geplande nieuwbouw. Het bestemmingsplan van het gebied zal
gewijzigd worden, waardoor woningbouw mogelijk wordt. Door het hiermee samenhangende bouwrijp maken van de kavels en het aanleggen van kabels en leidingen
zullen de eventueel ter plaatse aanwezige archeologische resten verstoord dan wel
vernietigd worden.
Het inventariserende veldonderzoek door middel van proefsleuven had conform het
voor dit onderzoek opgestelde Programma van Eisen ten doel het aanvullen en
toetsen van de archeologische verwachting. Er dient extra informatie verkregen te
worden over bekende of verwachte archeologische resten binnen het plangebied.
Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de
gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten.
Belangrijk is dat op basis van het onderzoek een beslissing kan worden genomen of
verder onderzoek in het plangebied noodzakelijk en/of verantwoord is.
Het archeologische onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek,
en uitgevoerd door het advies- en onderzoeksbureau BAAC bv. Contactpersoon van
de bevoegde overheid, de gemeente Hilvarenbeek, was mw. J. Lubbers-Kluijtmans.
Het onderzoek is uitgevoerd conform het voor dit onderzoek opgestelde Programma
van Eisen en conform de KNA versie 3.1.

	

Berkvens 2007.
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Ligging en aard van het onderzoeksgebied
Het plangebied Bolakker is gelegen in het zuiden van Hilvarenbeek en betreft de
kadastrale percelen gemeente Hilvarenbeek sectie L nummer 1193, 1296, 1295 en
1030 (deels).
De begrenzing van het plangebied wordt aan de oostzijde gevormd door de weg Hoog
Spul, en aan de zuidzijde door landbouwpad het Molenstraatje. Aan de noord- en
westzijde wordt de begrenzing grotendeels gevormd door kadastrale grenzen, die
echter aan de westzijde niet in het veld zichtbaar zijn.
Het terrein is onbebouwd en bestaat uit akker- en grasland.
Administratieve gegevens
Provincie				
Gemeente				
Plaats		
Toponiem				
BAAC-projectnummer		
Coördinaten noordoost		
		
noordwest
		
zuidoost		
		
zuidwest		
Kaartblad				
Datum veldonderzoek		
Onderzoeksmeldingnr		
Oppervlakte plangebied
Opdrachtgever			
Bevoegde overheid		
Uitvoerder				
Documentatie en vondsten
					

	

Noord-Brabant
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Bolakker
A-08.0022
137.397/388.002
137.365/388.013
137.389/387.895
137.325/387.887						
50F
18 en 19 maart 2008
27573
ruim 1 hectare (10.285 m2)
Gemeente Hilvarenbeek
Gemeente Hilvarenbeek
BAAC bv
Archeologisch depot van Bureau Cultureel Erfgoed van
de provincie Noord-Brabant (na deponering)

Het Molenstraatje wordt genoemd op de oudste kadastrale kaart uit de jaren ’20 van de 19e eeuw.
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Achtergronden

3.1

Landschappelijke achtergrond (Ma. N. Krekelbergh)

3.1.1

Hilvarenbeek, Bolakker

		

       Geomorfologie
Het oostelijk deel van het plangebied bestaat volgens de geomorfologische kaart uit
een dekzandrug, met of zonder een oud bouwlanddek. Het westelijk deel bestaat uit
een dalvormige laagte, zonder veen. De geomorfologie van het plangebied wordt dus
gekenmerkt door een welving van een dekzandrug die naar het westen toe overloopt
in een beekdal.
Ten westen van het plangebied bevindt zich een kronkelend beekje, dat op de oudste
kadastrale kaart uit de jaren ’20 van de 19e eeuw slechts wordt aangeduid met
“waterloop”.

3.1.2

       Bodem
De bodem binnen het plangebied kan volgens de bodemkaart worden gekwalificeerd
als een hoge zwarte enkeerdgrond, ontwikkeld in lemig fijn zand. Dergelijke bodems
zijn vooral geconcentreerd rondom de dorpen. Kenmerkend is het feit dat de
boerderijen steeds aan de randen van het complex liggen.
Enkeerdgronden zijn zandgronden met een niet-vergraven, dikke humushoudende
bovengrond (Aa-horizont van minimaal 50 cm dik). Deze dikke humushoudende
bovengrond wordt ook wel een plaggendek of esdek genoemd. Dit esdek is ontstaan
door het eeuwenlang opbrengen van gemengde plaggen en potstalmest op de
akkers. De plaggen werden gestoken op nabij liggende gras-, bos- of heidepercelen
en in de potstal geworpen om de uitwerpselen van het vee op te vangen. Vaak
werd ook het nederzettingsafval vermengd met de plaggen, waardoor in esdekken
vaak aardewerk voorkomt. De plaggen werden met de uitwerpselen en het
nederzettingsafval vervolgens als mest op de akkers gebracht. Op een akkercomplex
op arme zandgrond konden zo gedurende langere tijd gewassen verbouwd worden,
zonder dat de bodemvruchtbaarheid daarbij uitgeput raakte. De oogsten konden
daardoor op peil blijven.
De zwarte enkeerdgronden hebben meestal een zandig tot zwak lemig esdek. Ze
worden vooral aangetroffen als complexen van oude bouwlandgronden op de hoger
gelegen dekzandruggen en langs stuwwallen in het pleistocene dekzandgebied en het
keileemgebied (Drents Plateau). In het oostelijke dekzandgebied kunnen vlakbij oude
boerderijen of hoeven ook individuele percelen zijn opgehoogd, de zogenaamde
‘eenmansessen’. De nabijheid van zwarte enkeerdgronden bij heideontginningen
suggereert dat de zwarte kleur vooral het gevolg is van het gebruik van heideplaggen.
Ter plaatse van de esdekken kan het originele maaiveld zijn opgehoogd met minimaal
0,5 m en lokaal zelfs meer dan 1 m grond, terwijl het maaiveld in de afgeplagde
gebieden rondom het akkercomplex juist verlaagd is. Bij hele dikke plaggendekken
(> 1m) is soms sprake van een bruin esdek in de ondergrond en een donkerbruin
tot zwart esdek in de top van de bodem. Dit kan wijzen op een meerfasige opbouw
van het esdek, waarbij verschillende brongebieden voor het strooisel zijn afgeplagd
(de bruine kleur wijst op het gebruik van bosstrooisel en kleiige grasplaggen als
bemesting).

	

Teunissen van Manen 1985, 48.
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Omdat de enkeerdgronden zijn gevormd onder hoge en droge omstandigheden en
vaak gelegen zijn nabij oude nederzettingen of hoeven is de kans op het aantreffen
van vindplaatsen zeer hoog. Archeologische vondsten en bewoningssporen kunnen
bij een intact bodemprofiel worden verwacht aan de basis van het esdek en in de top
(Ah-, E-, Bh- en Bs-horizonten) van een eventueel daar onder begraven bodemprofiel
(meestal een humuspodzol). De plaggenbemesting kwam vanaf ongeveer de 11e
eeuw in gebruik, zodat vooral vindplaatsen van vóór de middeleeuwen nog intact en
goed geconserveerd zullen zijn. Vanwege de dikte van het esdek zullen eventuele
vindplaatsen veelal nog gaaf aanwezig zijn, omdat ze door de ophoging geleidelijk
buiten het bereik van het eergetouw en de keerploeg (sinds de 15e-16e eeuw) zijn
geraakt. De oudere grondbewerking (met eergetouw) zal hooguit de bovenste 15
cm van de oude bodem hebben geroerd en dus nauwelijks verstoringen van de
originele bodem hebben veroorzaakt. Eventueel aardewerk uit de middeleeuwen en
uit recentere periode is meestal van elders aangevoerd en duidt dan geen vindplaats
ter plaatse aan. Pre-middeleeuws aardewerk dat zich in (de basis van) het esdek
bevindt kan door biologische activiteit en regelmatig ploegen omhoog gewerkt zijn en
daardoor weer wel een aanwijzing zijn voor een vindplaats in de begraven ondergrond
onder het esdek. De grondwaterstand is meestal laag en het profiel is dus goed
ontwaterd. Hierdoor zullen vooral organische resten en botmateriaal minder goed
geconserveerd zijn.
Binnen het plangebied is volgens de bodemkaart sprake van een grondwatertrap V.

	

Grondwatertrap V houdt in dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand <40 cm beneden maaiveld
bedraagt en de gemiddeld laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.
10
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Historische en archeologische achtergronden
       Historische achtergronden
Het plangebied bevindt zich buiten de middeleeuwse dorpskern van Hilvarenbeek,
aan de rand van het akkercomplex “de Molenakkers”. Deze benaming is nog te vinden
op de oudste kadastrale kaart uit de jaren ’20 van de 19e eeuw. De Bont beschrijft het
gebied als agrarisch met een weinig veranderde perceellering die dateert van voor
1840 en deels al van voor 1500. De weg ten oosten van het plangebied, de huidige
weg Hoog Spul, dateert ook deels van voor 1840 en 1500. Overigens wordt de weg
Hoog Spul op de oudste kadastrale kaart het Papenstraatje genoemd.
Binnen het plangebied bevond zich volgens de oudste kadastrale kaart uit de jaren
‘20 van de 19e eeuw geen bebouwing (kadastrale percelen 1170 en een klein stukje
van 1171). Op deze kaart is ook te zien dat het plangebied in de zuidwestelijke hoek
wordt doorkruist door de nu verdwenen ongeveer noord-zuid lopende kadastrale
grens tussen perceel 1170 en 1171. Ten zuiden van het plangebied loopt het
Molenstraatje.
Overigens wordt het plangebied op de topografische kaart van 1838 en 1919 ook als
onbebouwd weergegeven: in 1838 was het hele plangebied in gebruik als akkerland,
en in 1919 was het plangebied daarnaast in het noorden in gebruik geraakt als
grasland. De noordelijke grens van het plangebied werd in 1919 waarschijnlijk
gevormd door een houtwal.

3.2.2

       Archeologische achtergronden
Het plangebied heeft volgens de IKAW een middelhoge archeologische verwachting.
Binnen het plangebied bevinden zich geen terreinen van archeologische waarde,
geen waarnemingen of vondstmeldingen.
De dichtstbijzijnde archeologische waarnemingen betreffen die, die gedaan zijn
tijdens booronderzoek ten (zuid)oosten van het huidige plangebied, in het plangebied
De Hilver. Het betreft hier fragmenten prehistorisch en middeleeuws aardewerk.
Ten westen van het plangebied is in 1935 een pot of urn zijn gevonden. De datering
en exacte omschrijving van de vondst zijn niet bekend.
In het centrum van Hilvarenbeek zijn verschillende vindplaatsen bekend uit de
late middeleeuwen en nieuwe tijd, waaronder de St. Petruskerk die dateert uit de
14e eeuw. Uit het centrum van Hilvarenbeek stamt ook de vondst uit 1964 van
het fragment of fragmenten van een zogenaamde Drakenstein-urn uit de middenbronstijd.
Verder gelegen vanaf het plangebied bevinden zich twee terreinen met een hoge
archeologische waarde: een nederzettingsterrein uit het midden-neolithicum en/of
laat-neolithicum/vroege bronstijd10 op een (gedeeltelijk?) geëgaliseerde dekzandrug
en een urnenveld uit de late bronstijd – ijzertijd, eveneens op een dekzandrug.11

	
	
	
	
	
10
11

De Bont 1993.
Waarnemingen 53410, 53412, 53428, 53430 en 53449; onderzoeksmelding 8497. De vondsten zijn
gedaan vanaf hemelsbreed 100 meter vanaf het plangebied.
Waarneming 37418, hemelsbreed 300 meter vanaf het plangebied.
Waarneming 19395, 21249, 44911 en 32745, hemelsbreed circa 450 meter vanaf het plangebied.
Waarneming 36646.
Monument 2107.
Monument 2113.
11
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Archeologische verwachting en vraagstellingen
Ter plaatse van het plangebied bevindt zich een welving van een dekzandrug, die
naar het westen toe overloopt in een beekdal. In het plangebied bevindt zich volgend
de bodemkaart een hoge zwarte enkeerdgrond, hetgeen inhoudt dat er vanaf de
late middeleeuwen een plaggendek op de natuurlijke bodem zal zijn opgebracht.
Onder dit esdek kunnen archeologische resten vanaf de (late) prehistorie tot in de
late middeleeuwen bewaard zijn gebleven. Dergelijke resten kunnen bestaan uit
nederzettingssporen (huisplattegronden, bijgebouwen, waterputten, afvalkuilen et
cetera).
Tevens kunnen sporen van de ontginning van het gebied teruggevonden worden,
die plaatsvond voor 1840 en deels al voor 1500. Deze sporen kunnen bestaan uit
bijvoorbeeld spitsporen, greppels, kuilen en karrensporen.
Uit de nieuwe tijd kunnen tenslotte sporen van oude infrastructuur worden
aangetroffen, zoals bermsloten en karrensporen. Deze verwachting geldt vooral
voor het oostelijk deel van het plangebied (langs de huidige straat Hoog Spul) en het
zuidelijk deel van het plangebied (langs de landweg het Molenstraatje).
In het PvE zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd12:
- Algemeen
• Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig, of zijn er aanwijzingen dat
deze hier verwacht mogen worden;
• Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, kwaliteit en locatie van de archeologische
resten (horizontaal en verticaal);
• Heeft het een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of historische
locaties en welke is dat;
• Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale
geschiedschrijving?
- Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
Dit aspect van het onderzoek omvat het vaststellen van de gaafheid en conservering
van de archeologische locaties en fenomenen. Dit leidt tot de volgende vragen:
• Welke delen van het gebied zijn verstoord en tot op welke diepte?
• In welke lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed geconserveerde archeologische
resten of aanwijzingen voor landgebruik te verwachten?
• Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten en
    specifieke sites?
- Perioden en sites
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere
archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen
afgeleid:
• Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het onderzoeksgebied te herkennen?
Zijn er aanwijzingen voor landgebruik in de zin van wegen, percelering, akkers,
grondstofwinning, vennen, etc.?
• Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin van vindplaatsen en wat is hun onderlinge samenhang?

12

De vragen zijn direct overgenomen uit het Programma van Eisen (Berkvens 2007).
13
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• Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
- de ligging (inclusief diepteligging)
- de geologische en/of bodemkundige eenheid
- de omvang (inclusief verticale dimensies)
- het type en de functie van de sites of off-site patronen
- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
- de vondst- en spoordichtheid
    - de stratigrafie voorzover aanwezig
    - de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
- Landschap en bodem
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context
van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:
• Wat is de fysieklandschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde en geomorfologie)?
• Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de
omgeving locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?
• Zijn er sporen aanwezig die verband houden met rituele praktijken in beekdalen,
economische benutting van de beekdalgronden, “voorden” of oversteekplaatsen
door de rivier?

14
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Strategie en werkwijze
Het veldwerk werd uitgevoerd op dinsdag en woensdag 18 en 19 maart 2008.
Conform het Programma van Eisen zijn vier circa oost-west georiënteerde proefsleuven aangelegd. Deze hebben de volgende lengten: werkput 1: 47 meter; werkput
2: 47 meter; werkput 3: 39 meter; werkput 4: 35,5 meter. De breedte van deze werkputten is ruim 5 meter. Daarnaast is haaks op werkput 4 een proefsleuf met een
lengte van 13 meter bij een breedte van bijna 2 meter aangelegd (werkput 5) om de
in werkput 4 aangetroffen sporen aan de zuidzijde te kunnen begrenzen. Zodoende is
ruim 870 m2 onderzocht, circa 8,5% van het ruim één hectare grote plangebied.
Alle werkputten zijn in één vlak onderzocht. Er is geen tweede vlak of tussenvlak aangelegd omdat zich direct onder de recente bouwvoor de C horizont bevond. Het vlak
is aangelegd op het niveau waarop de grondsporen zichtbaar waren (bovenin de Chorizont).

Afb. 3 Overzichtsfoto van het plangebied, foto zuidwaarts genomen.

Tijdens de aanleg van de werkputten werd het vlak achter de kraan aan opgeschaafd
en gefotografeerd. Hierna werd in de sleuven een meetsysteem gelegd, gekoppeld
aan piketten net buiten de werkput. Deze piketten zijn door een erkend landmeter
ingemeten in het RD-net.
Het vlak is getekend (schaal 1:50), beschreven en om de vijf meter gewaterpast,
evenals het maaiveld langs de proefsleuven.
Van werkput 1 t/m 4 zijn een aantal profielstaten gedocumenteerd, aangezien de
bodemopbouw per proefsleuf eenvormigheid liet zien. De documentatie vond plaats
door middel van fotografie, tekenen op schaal 1:20 en een bodemkundige beschrijving.
De sporen zijn conform het Programma van Eisen selectief gecoupeerd, om de kwaliteit en gaafheid van de sporen in te kunnen schatten. De coupes zijn gefotografeerd,
17
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getekend (schaal 1:20) en beschreven. Uit de sporen is vondstmateriaal verzameld
voor zover dat aanwezig was.
Na de afronding van het veldwerk zijn de proefsleuven weer dichtgedraaid.
Tijdens het onderzoek zijn geen geschikte sporen aangetroffen voor paleoecologische monstername of 14 C monsters.

18
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Resultaten

6.1          Ondergrond en stratigrafie
In werkput 1 rustte een humeuze, donkerbruingrijze bouwvoor (Aap-horizont) van
circa 40 cm dikte op de C-horizont bestaande uit sterk lemig, lichtgeelgrijs zand. De
overgang met de C-horizont maakte een enigszins rommelige indruk ten gevolge
van bioturbatie, en onderin de bouwvoor bevonden zich vlekken afkomstig uit de Chorizont, hetgeen het resultaat is van ploegen.

Afb. 4 Foto van een kenmerkend deel van het zuidprofiel van werkput 1.

In het westen van werkput 2 was de situatie enigszins vergelijkbaar met die in werkput 1. Hier was een bouwvoor van circa 40 cm aanwezig bestaande uit donkerbruingrijs, humeus en zeer fijn zand met bijmengingen als baksteen en concreties.
Daaronder bevond zich de C-horizont die plaatselijk redelijk sterk was verstoord. In
het midden van de werkput was onder een bouwvoor van circa 40 cm (Aap-horizont)
nog een humeus dek aanwezig (Aa2-horizont) van 30 cm dik, bestaande uit matig
siltig, humeus zand met vlekken afkomstig uit de (oorspronkelijke) B- en C-horizont.
Deze laag had een rommelig karakter en de overgang met de onderliggende Chorizont was grillig en verstoord. In het oosten van de werkput waren onder het
humeuze dek nog resten van het oorspronkelijke podzolpofiel intact. De donkere kleur
van de daar aanwezige B-horizont en de aanwezigheid van humeuze fibers tot in de
C-horizont wijzen op bodemvorming onder drogere omstandigheden.
In werkput 3 was de bodem duidelijk diep afgegraven en verstoord. Hier bevond zich
een dik humeus dek dat het resultaat was van het vergraven van de oorspronkelijke
bodem en het opbrengen van humeuze, al dan niet puinhoudende aarde. Dit
humeuze dek bevond zich onder een bouwvoor van circa 40 cm dik en was circa
50 cm dik. Hieronder bevond zich de C-horizont. In het profiel waren de sporen
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van een graafbak zichtbaar. Tussen de verschillende graafbakken was lokaal nog
over een kleine afstand een podzolprofiel bewaard gebleven. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat het oorspronkelijke profiel enkele decimeters is afgetopt.

Afb. 5 Foto van het restant van het podzolprofiel in werkput 3.

Afb. 6 Foto van een deel van het noordprofiel van werkput 4.
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Ook in werkput 4 was er sprake van verstoring, maar deze was minder diep dan in
werkput 3. Hier bestond het profiel uit een donkerbruingrijze humeuze bouwvoor (ca.
30 cm) met daaronder een sterk gevlekte laag bestaande uit donkerbruingrijs humeus
zand. De overgang naar de C-horizont was erg grillig en door bioturbatie verstoord. In
het vlak waren veel mollengangen zichtbaar.
Bodemkundig gezien kan de bodem in het plangebied worden geclassificeerd als een
laarpodzolgrond op lemig fijn zand (cHn23) of, daar waar het humeuze dek dikker is
dan 50 cm, als een hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ23). Het humeuze dek is echter
van vrij recente oorsprong en minstens in een deel van het plangebied door afgraven
en terugstorten van humeuze grond ontstaan. Als er in het plangebied ooit een esdek
aanwezig is geweest dat door plaggenbemesting is ontstaan, dan is dat tegenwoordig
door afgraven en ploegen verdwenen.
Het plangebied ligt op de overgang van een dekzandrug in het oosten naar een
dalvormige laagte in het westen. De aanwezigheid van een veldpodzolprofiel in het
oosten van het plangebied met humusfibers tot in de C-horizont wijst op een relatief
droge ligging. In het westen van het plangebied zijn de humusfibers niet langer
aanwezig.
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Afb. 7 en 8 Werkput 1, spoor 2 en 3. Links: op de voorgrond tekent zich in het vlak spoor 2 duidelijk af,
met daarachter spoor 3. Foto oostwaarts genomen. Rechts: coupe door spoor 2. Foto noordoostwaarts
genomen.
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Sporen en structuren
Gedurende het veldonderzoek zijn in totaal 34 sporen aangetroffen (zie bijlage 3
voor de alle-sporenkaart), verspreid over vier werkputten. In werkput 3 werden geen
sporen aangetroffen. Spoor 1 betreft de natuurlijke ondergrond en spoor 17 en 25
zijn natuurlijke verstoringen (boomvallen). De sporen 4 tot en met 8, 11 en 12, 33 en
34 zijn sporen van recente oorsprong en zullen daarom hier niet verder besproken
worden. De overige sporen betreffen greppels en (paal)kuilen.
De gaafheid van alle sporen is redelijk goed te noemen; de sporen waren duidelijk
waarneembaar in het vlak. Echter alleen de onderkant van de sporen is bewaard
gebleven, zo bleek onder andere uit de coupe die door spoor 16 in werkput 4 werd
gezet.

6.2.1

       Greppels
Spoor 2 in werkput 1, een greppel, oversnijdt spoor 3, eveneens een greppel. De
sporen lopen in noordoostelijke richting en kunnen nog in werkput 2 mogelijk vervolgd
worden als spoor 9. Hierbij dient wel een kanttekening te worden gemaakt, aangezien
spoor 9 een iets andere oriëntatie heeft dan spoor 2 en 3. Spoor 2 heeft een breedte
van 1,75 meter bij een diepte ten opzichte van het vlak van 20 centimeter. De vulling
van het spoor bestaat uit donkergrijs bruin zand met houtskool en baksteenpuintjes.
Spoor 3 heeft een breedte van circa 75 centimeter en een vulling van grijsbruin zand
met baksteenpuintjes. In spoor 2 is gebruiksaardewerk en bouwkeramiek aangetroffen
(vondst 2 en 3) uit globaal de periode 1250 – 1900, met de nadruk op de periode
1450-1700. Hiermee dateert de vulling van spoor 2 dus waarschijnlijk uit de nieuwe
tijd. Spoor 3 is ouder dan spoor 2 en kan dus ook nog uit de nieuwe tijd of mogelijk
iets eerder dateren.
De sporen 2 en 3 komen niet overeen met greppels zoals aangegeven op de oudste
kadastrale kaart en de kaarten uit 1838 en 1919.
Spoor 9 in werkput 2, hiervoor al genoemd in relatie tot spoor 2 en 3, betreft een
noordoost-zuidwest lopende greppel met een vulling van donkerbruin grijs lemig, zeer
humeus vrij homogeen zand. In dit spoor werd geen vondstmateriaal aangetroffen,
maar op grond van zijn voorkomen (kleur, vulling et cetera) kan een datering in de
nieuwe tijd verondersteld worden. De greppel heeft een gemiddelde breedte van 1
meter bij een diepte van circa 50 centimeter. Spoor 9 is misschien een voortzetting
van spoor 2 en 3 in werkput 1. Het spoor komt niet overeen met greppels zoals
aangegeven op de oudste kadastrale kaart en de kaarten uit 1838 en 1919.
Spoor 23 in werkput 4 tenslotte is het restant van een noordoost-zuidwest lopende
greppel aangetroffen. In dit spoor werd geen vondstmateriaal aangetroffen. De vulling
bestaat uit grijs siltig zand met lichtgele/oranje vlekken en concreties. Op grond van
de kleur en vulling kan een datering in de middeleeuwen of nieuwe tijd verondersteld
worden. Het spoor komt niet overeen met greppels zoals aangegeven op de oudste
kadastrale kaart en de kaarten uit 1838 en 1919.
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Afb. 9 Werkput 2, coupe door spoor 9. Foto noordwaarts genomen.

Afb. 10 Werkput 2, coupe door spoor 10. Foto noordwaarts genomen.
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       (Paal)kuilen
In werkput 2 werd een kuil (spoor 10) aangetroffen. De vulling ervan is donkergrijs
siltig zeer humeus matig grof zand met onderin lichtbruingele vlekken en minder
humeus materiaal. In deze kuil werd geen vondstmateriaal aangetroffen maar op
grond van de kleur en vulling kan een datering in de nieuwe tijd of middeleeuwen
verondersteld worden. De kuil heeft een doorsnede van 1 meter en een diepte ten
opzichte van het vlak van 40 centimeter.
Spoor 13 in werkput 4 betreft een langwerpige kuil met een breedte van circa 50
centimeter. De vulling bestaat uit donkergrijs siltig humeus zand met lichtbruingele
vlekken. In dit spoor is onder andere een lensbodem van Andenne aardewerk
aangetroffen die kan worden gedateerd in de periode (900-1250), op grond waarvan
een datering van spoor 13 in dezelfde periode verondersteld kan worden (vondst 6).
Spoor 13 vormt samen met de sporen 14 t/m 16, 18 t/m 22, 24 en 26 t/m 32 één
structuur. De sporen betreffen (paal)kuilen. De vulling ervan bestaat overwegend uit
donkergrijs siltig humeus zand met lichtgele/oranje gele vlekken en soms concreties.
In enkele sporen is verbrande leem aangetroffen, namelijk in spoor 27, 28, 30, 31 en
32. Mogelijk behoren de (paal)kuilen toe aan één of meerdere gebouwen.
Spoor 16 is gecoupeerd waarbij een fragmentje aardewerk werd aangetroffen (vondst
5). Het is niet duidelijk of het middeleeuws handgevormd of grijs aardewerk betreft
en is daarom globaal te dateren in de periode 900-1225. De diepte van spoor 16
ten opzichte van het vlak was 10 centimeter. Ook in spoor 21 is vondstmateriaal
aangetroffen (vondst 4). Het betreft hier een fragmentje Pingsdorf aardewerk uit de
periode 900-1225.

6.3

Vondsten
Tijdens het veldwerk zijn in totaal zes vondstnummers uitgegeven. Het vondstmateriaal omvat gebruiksaardewerk en keramisch bouwmateriaal. De vondsten
zijn reeds beschreven in paragraaf 6.2. Volledigheidshalve wordt voor deze
materiaalcategorieën dan ook verwezen naar de determinatielijst in bijlage 2.
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Afb. 11 en 12 Werkput 4, overzicht van de (paal)kuilen. Zichtbaar zijn de (paal)kuilen spoor 20 t/m 22, 24
en 26 t/m 31. Foto’s oostwaarts en zuidoostwaarts genomen.
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Afb. 13 Werkput 4, overzicht van de (paal)kuilen. Zichtbaar zijn onder ander andere de (paal)kuilen
spoor 13 t/m 16. Foto noordwestwaarts genomen.

Afb. 14 Werkput 4, coupe door spoor 16. Foto noordwaarts genomen.
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Afb. 15 Ligging van de woonplaats uit de volle middeleeuwen in werkput 4 en 5.

28

opgravingsadvies

BAAC bv		

6.4
6.4.1

		

inventariserend veldonderzoek

Hilvarenbeek, Bolakker

Conclusie en synthese
       Bodem en verstoringen
Bodemkundig gezien kan de bodem in het plangebied worden geclassificeerd als een
laarpodzolgrond op lemig fijn zand (cHn23), of daar waar het humeuze dek dikker
is dan 50 cm, als een enkeerdgrond (zEZ23). In het plangebied is het humeuze dek
van recente oorsprong en ontstaan door het machinaal afgraven van het terrein en
terugstorten van humeuze grond of door (diep)ploegen. Als er in het plangebied
ooit een esdek is geweest dat het resultaat was van plaggenbemesting, dan is dat
tegenwoordig door afgraven en (diep)ploegen verdwenen.
Het plangebied ligt op de overgang van een dekzandrug in het oosten naar een
dalvormige laagte in het westen. De aanwezigheid van een veldpodzolprofiel in het
oosten van het plangebied met humusfibers tot in de C-horizont wijst op een ietwat
drogere ligging, en dus op de aanwezigheid van een dekzandrug.

6.4.2

       Vindplaats: een woonplaats uit de volle middeleeuwen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in het uiterste noordwestelijke deel van het
onderzoeksgebied, ter plaatse van werkput 4 en 5, een vindplaats uit de volle
middeleeuwen ontdekt. Deze vindplaats wordt zowel aan de zuid- als oostzijde
begrensd door recente bodemverstoringen. Naar verwachting strekt de vindplaats
zich nog verder noord- en westwaarts uit.
In werkput 4 en 5 zijn een aantal (paal)kuilen aangetroffen die op grond van het
aangetroffen aardewerk dateren uit de volle middeleeuwen. Het betreft de sporen 13
t/m 16, 18 t/m 22, 24 en 26 t/m 32. De vulling van de sporen bestond overwegend uit
donkergrijs siltig humeus zand met lichtgele/oranje gele vlekken en soms concreties.
In enkele sporen is verbrande leem aangetroffen.
Mogelijk gaat het hier om sporen van één of meerdere gebouwen uit de volle
middeleeuwen.
Om de structuur niet te veel te verstoren, is alleen spoor 16 gecoupeerd. Hieruit bleek
dat waarschijnlijk alleen de onderzijde van de sporen bewaard is gebleven.
De vindplaats bestaat waarschijnlijk uit een of meerdere (oost-west georiënteerde)
boerderijen met bijbehorend erf. Over de vorm en afmetingen is op grond van het
proefsleuvenonderzoek nog niet veel te zeggen, aangezien nog maar een klein
gedeelte is blootgelegd. Buiten het hoofdgebouw (de boerderij) zullen zich op het erf
één of meerdere bijgebouwen/schuren, (afval)kuilen, een waterput, greppels et cetera
hebben bevonden.
In vergelijking met het aantal opgegraven huisplattegronden op de Brabantse zandgronden, is het aantal compleet opgegraven erven gering. Daarbij komt dat het
bestaande beeld van de materiele cultuur van boerenhuishoudens uit deze periode
nog incompleet is.13 De vindplaats kan dus veel gegevens opleveren.

6.4.3

13

       Overige sporen
Behalve de sporen van de woonplaats uit de volle middeleeuwen zijn nog andere
sporen aangetroffen, bestaande uit percelleringsgreppels en een kuil uit de nieuwe tijd
en/of middeleeuwen.

Arts et al. 2007.
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Aangezien de greppels spoor 2, 3, 9 en 23 ongeveer dezelfde oriëntatie hebben en
ze niet overeenkomen met greppels die aangegeven staan op 19e en 20e eeuwse
kaarten, betreft het hier mogelijk een oudere verkaveling.
Deze verkaveling stamt waarschijnlijk uit een latere periode dan de hiervoor
besproken huisplaats uit de volle middeleeuwen.
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7.1 		

Waardering (VS07)

Hilvarenbeek, Bolakker

Conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1) en het Programma van Eisen dient het rapport een waardering van vindplaatsen (waardestelling)
te bevatten. Dit proces van waarderen vindt plaats in een aantal stappen. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek is één vindplaats aangetroffen, te weten een huisplaats met
een of meerdere boerderijen uit de volle middeleeuwen.
1. Waardering op basis van belevingsaspecten (schoonheid en herinneringswaarde).
2. Waardering op basis van fysieke criteria (gaafheid en conservering).
3. Waardering op basis van inhoudelijke criteria (zeldzaamheid, informatiewaarde,
context- of ensemblewaarde en representativiteit).
Hilvarenbeek, Bolakker: huisplaats uit de Volle Middeleeuwen
Waarden
Beleving

Fysieke kwaliteit

Inhoudelijke kwaliteit

Criteria

Scores

Zichtbaarheid

n.v.t.

Herinneringswaarde

n.v.t.

Gaafheid

1-2

Conservering

2

Zeldzaamheid

2

Informatiewaarde

3

Ensemblewaarde

2

Representativiteit

n.v.t.

Waardering van de vindplaats volgens de criteria van de KNA, versie 3.1.

1. Belevingsaspecten
De criteria “schoonheid” en “herinneringswaarde” worden in dit geval niet gescoord,
aangezien de archeologische resten zoals aangetroffen binnen het plangebied niet
zichtbaar zijn en geen herinnering oproepen over het verleden.
2. Fysieke criteria
De gaafheid van de vindplaats is redelijk goed te noemen. Van de huisplaats zijn een
groot aantal sporen bewaard gebleven, namelijk paalkuilen. De sporen zijn duidelijk
zichtbaar in het vlak. Ter plaatse van de vindplaats is de natuurlijke bodem deels
intact; alleen het bovenste stuk is verstoord geraakt. Van de sporen is waarschijnlijk
alleen het onderste gedeelte bewaard gebleven; zeer ondiepe sporen zullen daarom
verdwenen zijn. Diepere sporen waaronder kuilen en waterputten zullen bewaard zijn
gebleven. Naar verwachting kunnen onder de grondwaterspiegel paleo-ecologische
resten bewaard zijn gebleven.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn alleen anorganische vondsten gedaan van
keramiek (gebruiksaardewerk en bouwkeramiek). Andere anorganische vondsten
zoals glas, natuursteen en metaal zijn niet gedaan, evenals organische vondsten
zoals bot en hout. Deze laatste categorie vondsten kan in theorie in diepe sporen,
onder de grondwaterspiegel, bewaard zijn gebleven.
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3. Inhoudelijke criteria.
Op de Brabantse zandgronden zijn reeds een redelijk groot aantal huisplattegronden
uit de volle middeleeuwen bekend en (compleet) opgegraven, bijvoorbeeld in het
kader van het Kempenproject. In dat licht bezien is de nu aangetroffen vindplaats dus
niet zeer zeldzaam te noemen.
Uit de omgeving van Hilvarenbeek is zover kon worden nagegaan in ARCHIS
slechts één vindplaats bekend, waar mogelijk gebouwplattegronden uit de volle
middeleeuwen zijn aangetroffen. In 2004 heeft het ADC een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd in het plangebied Leeuwerik, net ten noorden van Esbeek en op ruim
1.800 meter afstand van de huidige vindplaats. Hier werden onder andere minimaal
zes gebouwplattegronden aangetroffen uit de periode 1050-1500 na Christus.
Aangezien tijdens dit onderzoek onder andere protosteengoed, Elmpter waar en
Andenne aardewerk werd aangetroffen, is het goed mogelijk dat (een deel van) de
plattegronden in de volle middeleeuwen kan worden gedateerd.14
Door het redelijk grote aantal opgegraven huisplattegronden uit de volle
middeleeuwen is er al redelijk veel informatie bekend over bijvoorbeeld de bouwwijze
en typologie van deze boerderijen. Ten aanzien van de ontwikkeling van het rurale
huis in de volle middeleeuwen is op veel punten echter nog wel nader onderzoek
nodig, zowel ten aanzien van de ontwikkeling als de functie en de regionale
verschillen.
De huidige vindplaats biedt, indien deze niet zeer verstoord is geraakt, de
mogelijkheid om een erf grotendeels of compleet te onderzoeken. In vergelijking
met het aantal opgegraven huisplattegronden is het aantal compleet opgegraven
bij de boerderijen behorende erven gering. In dat opzicht kan de vindplaats dus nog
veel informatie opleveren. Op het erf kunnen zich elementen zoals een waterput,
afvalkuilen, bijgebouwen et cetera bevinden. Ook bevinden zich “lege zones” op
het erf waarop zich moeilijk te traceren activiteiten zoals bijvoorbeeld tuinen en/of
mesthopen hebben bevonden. Aan de rand het erf kunnen sporen van bijvoorbeeld
dierbegravingen, erfafbakening en toegangspartijen worden aangetroffen. In de zone
buiten het erf zullen activiteiten zoals akkerbouw hebben plaatsgevonden.
Daarnaast is het bestaande beeld van de materiele cultuur van boerenhuishoudens uit
de volle middeleeuwen op de Brabantse zandgronden nog incompleet. De vindplaats
kan ook op dit punt veel gegevens opleveren, bijvoorbeeld over de levensstandaard.
Qua ensemblewaarde kan gesteld worden dat het nog niet duidelijk is of het gaat
om een op zichzelf staande woonplaats, of dat deze deel heeft uitgemaakt van een
nederzetting.
De woonplaats maakte deel uit van de natuurlijke omgeving: belangrijk is te
onderzoeken wat de relatie is tussen de mens en de natuurlijke omgeving.
Onderzoeksthema’s hierin zijn bijvoorbeeld op welke wijze de natuurlijke omgeving
werd geëxploiteerd/gebruikt, waardoor de locatiekeuze van de woonplaats werd
bepaald en wat de landschapsperceptie van de bewoners was. Hieronder valt ook het
nabijgelegen beekdal.
Belangrijk is de aansluiting van het bebouwde gebied met de overige delen van het
landschap en de activiteitenzone in de zone direct om de woonplaats.
De representativiteit van de archeologische resten is in dit geval niet van toepassing.
14

Zie ARCHIS waarneming 406500. Van dit onderzoek is een publicatie verschenen: A.A.A. Verhoeven
& G. Willems, 2005: Een stukje middeleeuws Esbeek. Archeologisch onderzoek in plangebied Leeuwerik
te Esbeek (gemeente Hilvarenbeek). ADC briefrapport 360.
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Selectieadvies (VS08)
Nadat aldus de archeologische resten gewaardeerd zijn, kan een selectieadvies
worden opgesteld. Op grond van de hoge waardering van de archeologische
vindplaats binnen het plangebied, namelijk een woonplaats uit de volle middeleeuwen,
adviseert BAAC bv dat deze behoudenswaardig is. Daarom zouden de resten,
voordat bodemverstorende activiteiten plaats gaan vinden, opgegraven moeten
worden (oftewel conservering ex situ).
De vindplaats is aangetroffen in werkput 4 en 5, in de uiterste noordwesthoek van het
onderzoeksgebied. De vindplaats wordt zowel aan de zuid- als oostzijde begrensd
door recente bodemverstoringen. Naar verwachting strekt de vindplaats zich nog
verder noord- en westwaarts uit. Aanbevolen wordt daarom, indien bodemverstorende
activiteiten plaats gaan vinden, de vindplaats op te graven tot aan de begrenzing
van het plangebied in noordelijke en westelijke richting, en tot aan de recente
bodemverstoringen in oostelijke en zuidelijke richting. Zie hiervoor ook onderstaande
afbeelding. Onverstoorde maar “lege” zones mogen niet zomaar als de begrenzing
van het erf worden gezien, aangezien in deze zones moeilijk te traceren activiteiten
kunnen hebben plaatsgevonden. Daarom dient de vindplaats tot aan de grenzen van
het plangebied te worden opgegraven. Het voorlopig op te graven oppervlak, inclusief
het gedeelte van de proefsleuven werkput 4 en 5, bedraagt circa 950 m2. Er dient
rekening mee gehouden te worden dat sporen of structuren buiten de hier gestelde te
onderzoeken zone doorlopen waardoor het op te graven oppervlak groter zal worden.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Het selectieadvies dient
beoordeeld te worden door de bevoegde overheid. Deze beoordeling zelf wordt
overigens het selectiebesluit genoemd.
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Afb. 16 Voorstel voor het op te graven gedeelte van het plangebied ter plaatse van de vindplaats. Nota bene:
de begrenzing in het noorden en westen wordt gevormd door de grenzen van het plangebied; de begrenzing in
zuidelijke en oostelijke richting wordt gevormd door de bodemverstoringen. De exacte zuidelijke en oostelijke
begrenzing van het op te graven gedeelte ligt dus nog niet vast.
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Beantwoording van de onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk zal een beantwoording van de vraagstellingen worden gegeven.
In het PvE zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:
- Algemeen
• Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig, of zijn er aanwijzingen dat
deze hier verwacht mogen worden;
Binnen het plangebied zijn archeologische resten (sporen en vondsten) aanwezig.
• Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, kwaliteit en locatie van de archeologische
resten (horizontaal en verticaal);
De archeologische resten betreffen een aantal (paal)kuilen die mogelijk deel hebben
uitgemaakt van een woonplaats uit de volle middeleeuwen. De vindplaats bevindt zich
in het uiterste noordwesten van het plangebied, in werkput 4 en 5. De omvang van de
woonplaats inclusief het erf is nog niet vastgesteld; in ieder geval worden de sporen
aan de oost- en zuidzijde begrensd door recente verstoringen. De vindplaats strekt
zich nog verder uit naar het noorden en westen. De kwaliteit van de archeologische
resten is redelijk te noemen. Waarschijnlijk is alleen het onderste gedeelte van de
sporen bewaard gebleven.
Naast deze sporen van de vindplaats zijn ook greppels behorende tot een
percelleringssysteem uit de nieuwe tijd (en mogelijk nog de late middeleeuwen)
aangetroffen (ouder dan zoals op de geraadpleegde kaarten weergegeven), alsmede
een kuil.
• Heeft het een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of historische
locaties en welke is dat;
Er is (nog) geen relatie vastgesteld van de vindplaats met uit de omgeving bekende
archeologische of historische locaties. Het is ook (nog) niet duidelijk of de woonplaats
deel uitmaakt van een nederzetting.
• Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale
geschiedschrijving?
De vindplaats heeft zeker belang in de lokale en regionale geschiedschrijving maar
omdat ze nog niet geheel is onderzocht is de mate van belang nog niet bekend.
- Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
Dit aspect van het onderzoek omvat het vaststellen van de gaafheid en conservering
van de archeologische locaties en fenomenen. Dit leidt tot de volgende vragen:
• Welke delen van het gebied zijn verstoord en tot op welke diepte?
Het grootste gedeelte van het plangebied is grotendeels verstoord, met uitzondering
van de uiterste noordwesthoek van het plangebied, waar de vindplaats is
aangetroffen. De verstoring heeft plaatsgevonden tot in de C-horizont. Ter hoogte
van de vindplaats is alleen het bovenste gedeelte van de natuurlijke bodem verstoord
waardoor vooral de diepere sporen nog aanwezig zijn.
• In welke lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed geconserveerde archeologische
resten of aanwijzingen voor landgebruik te verwachten?
In de uiterste noordwesthoek zijn nog gave en goed geconserveerde archeologische
resten en/of aanwijzingen voor landgebruik te verwachten.
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• Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten en
specifieke sites?
Zowel de conservering als gaafheid van de vindplaats is redelijk te noemen (zie
hoofdstuk 7).
- Perioden en sites
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere
archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen
afgeleid:
• Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het onderzoeksgebied te herkennen?
Zijn er aanwijzingen voor landgebruik in de zin van wegen, percelering, akkers,
grondstofwinning, vennen, etc.?
In het plangebied bevindt zich één vindplaats, namelijk een woonplaats uit de volle
middeleeuwen. Er zijn percelleringsgreppels aangetroffen, maar die houden geen
verband met de vindplaats omdat ze van latere datum zullen zijn. Het betreft een
percelleringssysteem dat ouder is dan degene, die op de geraadpleegde kaarten staat
weergegeven.
• Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin van vindplaatsen en wat is hun onderlinge samenhang?
De vindplaats bevindt zich in het uiterste noordwesten van het plangebied. Hij is
aangetroffen op een diepte van circa 60 tot 70 centimeter meter beneden het huidige
maaiveld.
• Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:
- de ligging (inclusief diepteligging)
De vindplaats bevindt zich in het uiterste noordwesten van het plangebied. Hij is
aangetroffen op een diepte van circa 60 tot 70 centimeter meter beneden het huidige
maaiveld.
- de geologische en/of bodemkundige eenheid
Ter hoogte van de vindplaats kan de bodem geclassificeerd worden als een hoge
zwarte enkeerdgrond op lemig fijn zand (zEZ23). Normaal gezien ontstaat het
humeuze dek (esdek) in een enkeerdgrond door geleidelijke ophoging als gevolg van
bemesting. Ter hoogte van het geval de vindplaats is het humeuze dek echter door
diepploegen ontstaan.
- de omvang (inclusief verticale dimensies)
De omvang van de totale vindplaats (hoofdgebouw + erf) is nog niet bekend.
De vindplaats wordt zowel aan de zuid- als oostzijde begrensd door recente
bodemverstoringen. Naar verwachting strekt de vindplaats zich nog verder noorden westwaarts uit. De vindplaats is aangetroffen op een diepte vanaf circa 60 tot 70
centimeter beneden het huidige maaiveld.
- het type en de functie van de sites of off-site patronen
De vindplaats betreft een woonplaats, waarschijnlijk bestaande uit een hoofdgebouw
(woning) met erf. Mogelijk is er sprake van meerdere woningen uit verschillende
(opeenvolgende?) fasen. Buiten het erf kunnen off-site verschijnselen zoals
bijvoorbeeld sporen van landgebruik voorkomen.
- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
De archeologische resten bestaan ter plaatse van de vindplaats uit vondsten van
gebruiksaardewerk (waaronder Andenne en Pingsdorf aardewerk). Daarnaast
bestaan de archeologische resten uit (paal)kuilen.
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- de vondst- en spoordichtheid
De dichtheid van de sporen is redelijk hoog te noemen. Dit is waarschijnlijk te wijten
aan het feit dat het nu opengelegde gedeelte van de vindplaats mogelijk één (of
meerdere) gebouwplattegrond(en) betreft. De vondstdichtheid is tot nu toe laag
te noemen maar dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat van de sporen er
slechts één is gecoupeerd. Couperen en geheel afwerken van de sporen kan meer
vondstmateriaal opleveren; bij het proefsleuvenonderzoek is, behalve uit de ene
coupe, alleen vondstmateriaal van het vlak verzameld.
- de stratigrafie voorzover aanwezig
Ter hoogte van de vindplaats is een humeus dek aanwezig met een dikte van ca. 70
cm. De bovenste laag bestaat een uit een homogene donkerbruingrijze bouwvoor
(Aap-horizont) met een dikte van ca. 35 cm, met daaronder een sterk gevlekte
humeuze laag (Aa2-horizont) met een dikte van ca. 35 cm. Hieronder bevindt zich de
C-horizont, bestaande uit sterk lemig, lichtgeelgrijs zand.
- de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie
De vindplaats stamt uit de volle middeleeuwen, zijnde de periode 1000/1050 tot 1250
na Christus. Een typechronologische classificatie van het gebouw kan (nog) niet
gegeven worden.
- Landschap en bodem
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context
van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:
• Wat is de fysieklandschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde en geomorfologie)?
Het plangebied bevindt zich op de overgang van een dekzandrug naar een
beekdal en loopt af in westelijke richting. In het plangebied komen hoge zwarte
enkeerdgronden voor. Het humeuze dek in het plangebied is het resultaat van
diepploegen en deels ook van afgraven en terugstorten van humeuze grond.
• Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de
omgeving locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?
Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen die kansrijk zijn voor
pollenanalyse of analyse van ecologische macroresten, maar deze kunnen zich nog
wel op de locatie bevinden (met name in diepere sporen zoals waterputten).
• Zijn er sporen aanwezig die verband houden met rituele praktijken in beekdalen,
economische benutting van de beekdalgronden, “voorden” of oversteekplaatsen
door de rivier?
Er zijn (nog) geen sporen aangetroffen die verband houden met rituele praktijken
in beekdalen, economische benutting van de beekdalgronden, “voorden” of
oversteekplaatsen door de rivier. Mogelijk kunnen rondom de huisplaats sporen van
bijvoorbeeld akkerbouw worden aangetroffen.
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Verklarende woordenlijst
ARCHIS Zie de begrippenlijst.
BAAC Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie.
IVO Inventariserend Veldonderzoek.
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk).
PvE Programma van Eisen.
RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
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Begrippenlijst
A-horizont
Donkergekleurde bodemhorizont waarin humus door bodemdieren, planten,
schimmels en bacteriën is omgezet en gemengd met de eventuele minerale delen.
A/C profiel
Bodemprofiel waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het ongeroerde
moedermateriaal (C-horizont).
Andenne-aardewerk
Meestal witbakkend op de draaischijf vervaardigd en van spaarzaam loodglazuur
voorzien aardewerk. Het werd vervaardigd in de Belgische Maasvallei, onder andere
in Andenne tussen ca. 900 en 1250 na Chr.
B-horizont
Een minerale (soms moerige) horizont in een bodem, waarin één of meer van de
volgende kenmerken voorkomen: -Inspoeling van kleimineralen, aluminium, ijzer of
humus uit hoger liggende horizonten, -(bijna) volledige homogenisatie met bovendien
zodanige veranderingen dat nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of
aluminium en ijzer(hydro)oxiden zijn vrijgekomen, of een blokkige of prismatische
structuur is ontstaan.
bioturbatie
Verstoring van bodemlagen door dieren (graven, woelen, eten).
C-horizont
Weinig (C1) of niet (C2) door bodemprocessen veranderd sediment of eventueel
verweerd vast gesteente volgend op vast gesteente. Om te worden geclassificeerd als
C-horizont dient het om soortgelijk materiaal te gaan als hetgeen waarin de A- en Bhorizonten zijn ontwikkeld.
eenmanses
Aanduiding voor een kleine es die slechts door één of enkele boeren wordt bewerkt;
vaak ook aangeduid met de term kamp.
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.
esdek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor
de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht.
In geval van een es is de opgebrachte laag ten minste 50 cm dik. De term es is
gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. In Midden-Nederland wordt gesproken van
enk of eng en in Zuid-Nederland van akker of veld.
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palynologie
Analyse van pollen. De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis kan het klimaat worden gereconstrueerd.
Pingsdorfaardewerk
Wit of licht grijs gebakken aardewerk, meestal voorzien van een versiering met rode
verfstrepen. Datering 900-1225.
podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont).
Het proces van het uitlogen van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door
inspoeling van amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd.
veldpodzol
Humuspodzolgronden met een humushoudende bovengrond dunner dan 30 cm.
Dergelijke gronden worden hoofdzakelijk aangetroffen in jonge ontginningsgebieden.
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Bijlagen
- Bijlage 1 Sporenlijst

		
			
			
      

    -  Bijlage

2 Vondstenlijst en determinatielijst

    -  Bijlage

3 Alle-sporenkaart

- Bijlage 4 De alle-sporenkaart met daarop weergegeven de
kadastrale grenzen in de jaren ‘20 van de 19de eeuw
- Bijlage 5 Overzicht van geologische en archeologische
tijdsvakken
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Bijlage 1 Sporenlijst
spoor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

put
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

vlak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

aard van spoor
natuurlijke ondergrond
sloot/greppel
sloot/greppel
kuil
sloot/greppel
kuil
kuil
kuil
greppel
kuil
kuil
laag
kuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
natuurlijke verstoring
paalkuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
greppel
paalkuil
natuurlijke verstoring
paalkuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
paalkuil
verstoring
verstoring
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Sporenlijst
vondstnummers
002, 003

006
005

004
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datering
n.v.t
Nieuwe Tijd
Nieuwe Tijd of ouder
recent
recent
recent
recent
recent
Nieuwe Tijd
Nieuwe Tijd of ME
recent?
recent
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
n.v.t.
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Nieuwe Tijd of ME
Volle Middeleeuwen
n.v.t.
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
recent
recent

opmerkingen
oversnijdt S3
oversneden door S2

boomval

mogelijk kuil
restant greppel?
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2
2
2
2
2
21
16
13
13

spoor

vondstnr

1
2
2
2
3
3
4
5
6
6

aantal
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

werkput
1
1
1
4
4
4

spoor
1
2
2
21
16
13
1
4
1
1
1
2

aantal BKR
0
0
1
0
0
0

datum
18-3-2008
18-3-2008
18-3-2008
19-3-2008
19-3-2008
19-3-2008

soort
proto steengoed
grijsbakkend
steengoed grijs
roodbakkend
rood
roodbakkend
Pingsdorf
grijsbakkend of handgevormd
Andenne
handgevormd?

Determinatielijst vondsten

aantal KER

vorm materiaal
fragment
rand
kan
KER
wand
KER
wand
KER
wand
KER
fragment
BKR
aanzet tot bodem
KER
wand
KER
wand
KER
bodem
KER
wand
KER

vlak/profiel
1
1
1
1
1
1

datering
1200-1280
1250-1525
1500-1800
1450-1700
1400-1900
1400-1650
900-1225
900-1525
900-1250
ME
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lensbodem

met engobe

opmerkingen
Rijnland/Siegburg of Langerwehe

opmerkingen/vondstomstandigheden
aanleg vlak 0-5 m, natuurlijke bodem
aanleg vlak uit spoor
couperen
aanleg vlak uit spoor
couperen
aanleg vlak uit spoor

		

put
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4

vondst
1
2
3
4
5
6

Vondstenlijst
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Bijlage 4 De alle-sporenkaart met daarop weergegeven de kadastrale
grenzen in de jaren ’20 van de 19e eeuw.
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Bijlage 5 Overzicht van geologische en archeologische tijdsvakken
C14 B.P. Geologie

Klimaat, landschap,
vegetatie

Archeologische perioden

Cultuurnamen

1500
n. C.
Duinkerke III
1000

Late Middeleeuwen

1000
Karolingische tijd

500

0

Subatlanticum
(koeler,
vochtiger)

Duinkerke II

Merovingische tijd
Volksverhuizingstijd
Laat Romeinse tijd
Midden Romeinse tijd
Vroeg Romeinse tijd

2000

Late Ijzertijd
Duinkerke I

500

Midden Ijzertijd

Zeijen

Vroege Ijzertijd
1000

Late Bronstijd

1500

Hilversum
Drakenstein

3000
Midden Bronstijd

Duinkerke 0

Subboreaal
(koeler, droger)
Vroege Bronstijd

2000

Elp

Wikkeldraad

2500

4000

Calais III

3500

Midden Neolithicum

Vroeg Neolithicum

6000

6000

Swift

5000

Atlanticum
(warmer,
vochtiger)

Calais II

Haz

4000

Michelsberg

5000

4500

Trechterbeker

Vlaardingen

Holoceen

3000

Standvoetb

Laat Neolithicum

Calais IV

Bandkeramiek

Calais I
Mesolithicum

7000

8000
Boreaal
(warmer)

Den

Preboreaal
(warmer)

Berk

Late Dryas
(kouder)

Toendra

Allerød
(warmer)

Den
Berk

Vroege Dryas (k.)

Toendra

Bøllling (warmer)

Berk

Weichsel ijstijd

Poolwoestijn

Eemien (warmer)

Loofbos

8000

9000

10.000
Jong Dekzand
II

Ahrensburg

10.000

11.000

12.000

Jong Dekzand I

25.000

Oud Dekzand
Löss

50.000
100.000

Pleistoceen

12.000

Tjonger
Laat Paleolithicum
Hamburg

Midden Paleolithicum

150.000
200.000

Keileem
Stuwwallen

Saale ijstijd

Landijs

250.000
300.000
v.C.

Vroeg Paleolithicum
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Klokbeker

Loofbos

