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Samenvatting 

Het onderzoek in het plangebied Beverakkers te Biest-Houtakker (gemeente Hilvarenbeek) heeft 
sporen van een erf uit de IJzertijd en sporen van twee achtereenvolgende erven uit de Midden-
Romeinse tijd opgeleverd. Daarmee heeft het onderzoek een bijdrage geleverd aan de invulling van 
de oudste geschiedenis van de gemeente Hilvarenbeek in het algemeen en de dorpskern Biest-
Houtakker in het bijzonder. 
Met name de vondst van twee boerderijen met potstal uit de late 2e en vroege 3e eeuw n. Chr. is 
bijzonder te noemen omdat dergelijke boerderijen tot op heden slechts in beperkt aantal zijn 
opgegraven. In een recent opgegraven boerderij met potstal uit de Romeinse tijd te Veghel-De 
Scheiffelaar II werden voor het eerst karresporen aangetroffen die een aanwijzing vormen dat de 
inhoud van de potstal geregeld met een kar werd uitgereden. Het veelvuldig voorkomen van resten 
van de bodemschimmel Cenococcum geophilum, die kenmerkend is voor veen- en heidegronden, 
in de postallen te Biest-Houtakker kan gezien worden als een nieuwe aanwijzing dat deze in de 
Romeinse tijd op dezelfde wijze functioneerden als later in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In de 
potstal werd de mest en gier geregeld vermengd met organisch afval zoals stro maar ook 
heideplaggen, om daarna periodiek over de akkers te worden uitgereden. 
Eén van deze boerderijen heeft verder aanwijzingen opgeleverd dat de wanden waren opgetrokken 
uit vakwerk. Verder passen de aangetroffen boerenerven in het heersende beeld van de IJzertijd en 
de Midden-Romeinse tijd. Het gaat om eenvoudige boerennederzettingen met een 
overeenkomstige materiële cultuur. Wel ziet men hoe de locale boerenbevolking gedurende de 
Midden-Romeinse tijd actiever begint te participeren in handelsnetwerken. Zoutcontainers zijn 
deels afkomstig van de Menapii in Zeeland en deels van de Morini in Noord-Frankrijk. Aardewerk 
uit Tienen en Tongeren in het huidige Vlaanderen is goed vertegenwoordigd, zoals gebruikelijk voor 
landelijke nederzettingen uit de 2e en 3e eeuw in Zuid-Nederland. Maalstenen zijn afkomstig uit het 
Duitse Rijnland.  
Het aangetroffen aardewerk lijkt vooral te zijn verhandeld om zijn inhoud. Het betreft met name 
aardewerk voor transport, opslag en verwerking van goederen. 
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Tabel 1.1 Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.  

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijd  1500 - heden 

Nieuwe tijd C 1850 - heden  

Nieuwe tijd B 1650 - 1850 n. Chr.  

Nieuwe tijd A 1500 - 1650 n. Chr.  

Middeleeuwen:                                      450 – 1500 n. Chr. 

Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 1250 - 1500 n. Chr.  

Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 n. Chr.  

Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 n. Chr.  

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 n. Chr.  

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 n. Chr.  

Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 n. Chr.  

Romeinse tijd:                                       12 voor Chr. – 450 n. Chr. 

Laat-Romeinse tijd 270 - 450 n. Chr.  

Midden-Romeinse tijd  70 - 270 n. Chr.  

Vroeg-Romeinse tijd  12 voor Chr. - 70 n. Chr.  

IJzertijd:                                                 800 – 12 voor Chr. 

Late IJzertijd  250 - 12 voor Chr.  

Midden-IJzertijd  500 - 250 voor Chr.  

Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.  

Bronstijd:                                              2000-800 voor Chr. 

Late Bronstijd 1100 - 800 voor Chr.  

Midden-Bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.  

Vroege Bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.  

Neolithicum (Jonge Steentijd):             5300 – 2000 voor Chr. 

Laat-Neolithicum 2850 - 2000 voor Chr.  

Midden-Neolithicum  4200 - 2850 voor Chr.  

Vroeg-Neolithicum  5300 - 4200 voor Chr.  

Mesolithicum (Midden-Steentijd):      8800 – 4900 voor Chr. 

Laat-Mesolithicum  6450 -4900 voor Chr.  

Midden-Mesolithicum  7100 - 6450 voor Chr.  

Vroeg-Mesolithicum  8800 - 7100 voor Chr.  

Paleolithicum (Oude Steentijd):          tot 8800 voor Chr. 

Laat-Paleolithicum  35.000 - 8800 voor Chr.  

Midden-Paleolithicum  300.000 – 35.000 voor Chr.  

Vroeg-Paleolithicum  tot 300.000 voor Chr.  

Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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1 Inleiding  
(X.J.F. Alma) 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Van der Weegen Grondbank BV heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische 
Opgraving uitgevoerd in het plangebied Beverakker te Biest-Houtakker (afb. 1.1). Op deze locatie is 
de nieuwbouw van een woonwijk gepland. Vooronderzoek (zie §1.2) heeft aangetoond dat zich op 
deze locatie drie vindplaatsen bevinden. Op basis van het vooronderzoek zijn bij het selectiebesluit 
twee vindplaatsen als behoudenswaardig gekenmerkt door de gemeente Hilvarenbeek. Deze beide 
vindplaatsen (1 en 3) zijn tijdens het huidige onderzoek volledig opgegraven. Vindplaats 1 ligt aan 
de zuidzijde van het plangebied en betreft een nederzettingsterrein uit de IJzertijd en een deel van 
een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd (zie voor periodisering tabel 1.1). Vindplaats 3 ligt aan 
de noordoostzijde en betreft een nederzetting uit de Romeinse tijd. Aangezien de voorgenomen 
bouwplannen de aanwezige archeologische resten zullen verstoren, is besloten tot het uitvoeren 
van een opgraving om zodoende de archeologische informatie veilig te stellen ex situ.  
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 5,5 ha en ligt momenteel braak. Het gebied ligt aan 
de westrand van Biest-Houtakker ter hoogte van de Anthoniusstraat. In het gebied zijn zes 
werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 6172 m2. 

Afb. 1.1 Locatie van het onderzoeksgebied. 

 
Het veldwerk is uitgevoerd tussen 26 juli en 4 augustus 2011. In die periode zijn de werkputten 
aangelegd en onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door S. Hornikx, S. van der 
End en A. Bosman is opgesteld.1 Dit ontwerp is goedgekeurd door mevr. J. Lubbers - Kluijtmans 
van de gemeente Hilvarenbeek.  

 

1 
Hornikx, Van der End & Bosman 2011, PvE opgraving Biest-Houtakker, PvE nummer 1521, dd 5 juli 2011. 
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Afb. 1.2 ´Jonge onderzoekers´ aan het werk op de opgraving. 

 
 
De vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens de opgraving zijn verzameld, zijn 
gedeponeerd in Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch. 
Het veldteam bestond uit de volgende personen: X.J.F. Alma (projectverantwoordelijke/medior 
archeoloog), R. Geerts (veldarcheoloog), R. Machiels (senior veldtechnicus), B.J. Kromhout en D. 
de Kooter (veldassistent) en T. Luyten (kraanmachinist van de firma Luyten). De bij dit project 
betrokken fysisch geograaf was M. van Dinter, senior archeoloog was E. Blom. De directievoerders 
voor dit project zijn mevr. J.E.M.F. Bos en S. van der End (The Missing Link). De contactpersoon bij 
Van der Weegen Grondbank BV is dhr. M. Haans.  
Het vondstmateriaal is bestudeerd door W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude (aardewerk), M.J.A. 
Melkert (natuursteen), F. Verbruggen (botanische monsters) en L.M.B. van der Feijst (metaal). Hun 
bevindingen zijn in de betreffende deelrapporten beschreven. Controle en coördinatie van de 
documentatie en de vondstverwerking zijn uitgevoerd door M. Nieuwenhuijsen, J.W. Beestman en 
F. Robbesom.  
 
1.2 Vooronderzoek 

In verband met toekomstige ontwikkelingen in het plangebied Beverakker is een eerste 
archeologische inventarisatie in het onderzoeksgebied uitgevoerd in 2009. Dit onderzoek betreft 
een bureauonderzoek dat is uitgevoerd door BAAC.2 Naar aanleiding van het bureauonderzoek is 
eveneens in 2009 een booronderzoek uitgevoerd door het ARC.3 De resultaten van het bureau- en 
booronderzoek vormden de aanleiding tot het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. Dit 
onderzoek is in 2011 uitgevoerd door BAAC.4 Onderstaand zal een samenvatting gegeven worden 
van de belangrijkste resultaten van het vooronderzoek.5 
 

 

2
 Van Putten 2009. 

3
 Wullink & Wijnen 2009. 

4
 Mostert 2011. 

5
 Ontleend aan Hornikx, Van der End & Bosman 2011. 
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1.2.1 Bodemopbouw van het plangebied 
Het onderzoeksgebied ligt op een dekzandrug in de nabijheid van een watervoerend beekdal (ten 
zuiden van het plangebied). Op de bodemkaart bevindt het plangebied zich in een gebied met hoge 
zwarte enkeerdgronden (zEZ23), gevormd op lemig zand. Het maakt deel uit van een 
essencomplex dat zich uitstrekt van Esbeek tot en met Houtakker. Het booronderzoek heeft 
aangetoond dat de locatie op een dekzandrug ligt, waarop in het algemeen een dikke eerdlaag is 
aangetroffen, waardoor de bodem als hoge enkeerdgrond geclassificeerd kan worden. Onder het 
esdek was in de meeste boringen een veldpodzolprofiel aanwezig. Slechts in enkele gevallen was 
de bodem niet meer intact. Verder was de bovengrond op enkele plaatsten afgetopt en was de 
eerdlaag ca. 40 cm dik. In enkele boringen werden in de B-horizont fragmenten aardewerk en 
houtskool aangetroffen.6 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat de bodemopbouw in het plangebied plaatselijk 
verschilt. In het noordoostelijke deel is er sprake van een plaggendek, waaronder een restant van 
een podzolprofiel aanwezig is. In het hoger gelegen centrale deel werd tussen het plaggendek en 
de natuurlijke ondergrond een oude akkerlaag aangetroffen met daarin vondstmateriaal uit de 
IJzertijd en de Romeinse tijd. In het zuidoostelijke deel van het plangebied is een AC-profiel 
aanwezig. De bodem in het plangebied kan geclassificeerd worden als hoge zwarte enkeerdgrond. 
In de profielen waar de A-horizont dunner is dan 50 cm is er sprake van akkereerdgronden. De 
profielen waar onder de A-horizont een podzolprofiel aanwezig was kunnen tot de 
veldpodzolgronden worden gerekend.7 
 
1.2.2 Regionale archeologische context 
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn archeologische resten bekend die dateren uit het 
Mesolithicum en het Neolithicum (jachtkampjes). Verder zijn in de gemeente Hilvarenbeek 
grafheuvels en urnenvelden uit de Bronstijd aanwezig en Romeinse nederzettingen. De 
bewoningssporen zijn veelal aangetroffen in de nabijheid van beekjes (zoals het Spruitenstroompje 
ten zuiden van het onderzoeksgebied). Na de Romeinse tijd neemt de bevolkingsdichtheid af. 
Vanaf de late Middeleeuwen groeit de bevolking weer en wordt het landschap op grote schaal 
ontgonnen.8 Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het plangebied zijn resten uit de IJzertijd, de 
Romeinse tijd en de Middeleeuwen aangetroffen.9 
 
1.2.3 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 
De dorpen Biest en Houtakker zijn altijd kleine landbouwdorpen geweest. Het nabijgelegen 
Hilvarenbeek vormde in de 15e eeuw een religieus en cultureel centrum. In die eeuw werd de 
landbouw intensiever, waarbij de teelt van oliehoudende planten belangrijk werd. Door de 
tachtigjarige oorlog kwam er een einde aan de welvaart in de regio en pas na het midden van de 
18e eeuw kwam hier verandering in. Het straten- en verkavelingspatroon van begin 19e eeuw is nog 
(deels) herkenbaar. Mogelijk is het akkerareaal als zodanig al in gebruik vanaf de 15e  eeuw, al was 
het tot voor kort in gebruik als kwekerij.10 
 
1.2.4 Archeologische verwachting 
Binnen het plangebied zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek vier vindplaatsen vastgesteld 
waarvan er twee (1 en 3) als behoudenswaardig zijn gewaardeerd.11 Het voorliggende onderzoek 
heeft betrekking op de vindplaatsen 1 en 3. 
 
Vindplaats 1 bevindt zich aan de zuidwestzijde van het terrein. Binnen deze vindplaats is een erf 
vastgesteld uit de IJzertijd. Het erf bestaat vermoedelijk uit een huisplattegrond, voorraadkuil en 
tenminste één spieker. 

 

6
 Van Putten 2009, Wunnink & Wijnen 2009. 

7
 Mostert 2011. 

8
 Van Putten 2009. 

9
 Mostert 2011. 

10
 Van Putten 2009. 

11
 Hornikx, Van der End & Bosman 2011. 
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Vindplaats 2 bevindt zich aan de noordwestzijde van het plangebied en bestaat uit paalkuilen of 
staken waarin geen structuur herkend kan worden. Waarschijnlijk is een deel van de vindplaats 
verstoord door middeleeuwse greppels. 
Vindplaats 3 ligt in het oostelijke deel van het plangebied en bestaat uit een Romeins erf. Er werd 
een deel van een plattegrond van een woonstalhuis van het type Alphen-Ekeren gevonden. In de 
potstal werden grote hoeveelheden Romeins aardewerk aangetroffen. Verwacht werd dat er meer 
structuren aanwezig zouden zijn. 
Vindplaats 4 bevindt zich in het noordelijke deel van het plangebied en bestaat uit verschillende 
greppels waartussen vermoedelijk twee plattegronden aanwezig zijn. Eén van de plattegronden is 
waarschijnlijk een bootvormige plattegrond die vanaf de 11e eeuw voorkomen in Zuid-Nederland. 
Bij deze vindplaats is vooral de relatie tussen de greppels en de structuren van belang. 
 
1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

De archeologische opgraving heeft tot doel het materiaal van de vindplaats veilig te stellen en de 
gegevens te documenteren om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de 
kennisvorming over het verleden.  
Het onderzoek past binnen het kader van de NOaA (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie) 
hoofdstukken 17 (Late prehistorie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied) en 18 
(De Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands dekzand- en 
lössgebied). 
In het PvE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld, die in dit rapport worden beantwoord op 
basis van hetgeen in de werkputten is aangetroffen:  
 

1. Zijn er sporen aanwezig en wat is de gaafheid daarvan in horizontale en verticale zin? 
2. Zijn er vondsten aanwezig en wat is de gaafheid daarvan in horizontale en verticale 

zin? 
3. Wat is de spoor- en vondstdichtheid? 
4. Is er een horizontale en/of verticale stratigrafie en periodisering te herkennen in de 

opbouw van de archeologische waarden? Zo ja, is er sprake van gescheiden zones 
(clusters) en/ofniveaus? Is er een (interne) ruimtelijke spreiding waarneembaar? 

5. Wat is de datering en periodisering van de archeologische waarden (begin-eind)? 
Wanneer is de site als woonplaats in onbruik geraakt? Zijn er aanwijzingen voor de 
reden hiertoe? 

6. Waaruit bestaan de archeologische nederzettingssporen? Welke sporen, structuren 
en activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te onderscheiden? Welke 
huistypes zijn aanwezig? Wat is de aard van de archeologische waarden? 

7. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is hun 
datering? 

8. Wat kan worden gezegd over de landschappelijke context en het landgebruik ter 
plaatse? Wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het landschap? Hoe kan dit 
verklaard worden? 

9. Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 
periode in de regio? Hebben de archeologische resten een relatie met uit de 
omgeving bekende archeologische of historische locaties en welke is dat? 

10. Wat is de conserveringsgraad/gaafheid van de sporen en de verschillende 
materiaalcategorieën? Zijn er verschillen met betrekking tot het voorgaande tussen 
verschillende vindplaatsen? 

11. Bevinden zich nog beer- of waterputten in het gebied? Hoe zijn de putten 
geconstrueerd en wat is de samenstelling? Hoe ziet de gebruiksgeschiedenis van 
deze putten eruit? 

12. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik, landindeling en infrastructuur (perifere-
patronen in de zin van wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.? 

13. Waaruit bestaan de overblijfselen van de nederzettingen uit de IJzertijd en de 
Romeinse Tijd, en wat zeggen die over de functionele en ruimtelijke indeling van de 
nederzetting (zoals erven, erfindeling, gebouwen en ruimtes binnen de gebouwen)? 

14. Welke activiteiten zijn in de nederzettingen uitgevoerd, in economische en rituele zin? 
15. In het geval dat vuursteenmateriaal wordt aangetroffen: wat is de aard, datering en 

context van het vuursteenmateriaal? 
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1.4 Opzet van het rapport 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA 3.2 -specificatie OS15). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Indien nodig kan altijd worden teruggegrepen 
op de basisgegevens in het e-depot (zie e-depot link in de tabel met administratieve gegevens. 
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de 
onderzoeksmethoden in hoofdstuk 2. Vervolgens zullen de verschillende deelonderzoeken aan de 
orde komen. De auteurs staan telkens bij de betreffende hoofdstukken vermeld. Allereerst beschrijft 
Xander Alma in hoofdstuk 2 de gehanteerde methoden en technieken. In hoofdstuk 3 gaat Marieke 
van Dinter nader in op de landschappelijke ontwikkeling waarna Xander Alma in hoofdstuk 4 de 
aangetroffen sporen en structuren bespreekt. In hoofdstuk 5 worden achtereenvolgens het 
aardewerk besproken door Frederique Reigersman-van Lidth de Jeude, het metaal door Lourens 
van der Feijst, het vuursteeen door Xander Alma, het natuursteen door Marian Melkert en de 
botanische resten door Frederike Verbruggen. In hoofdstuk 6 worden door Alma en Blom 
uiteindelijk de resultaten van de verschillende deelonderzoeken geïntegreerd. De 
onderzoeksvragen worden beantwoord in Bijlage 1. 
 
  



12 

 

 

2 Methoden 
(X.J.F. Alma) 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.2 en het PvE. Tijdens de opgraving zijn binnen het 
plangebied zeven werkputten aangelegd verdeeld over twee vindplaatsen (1 en 3). De zuidelijk 
gelegen vindplaats 1 is onderzocht door middel van twee opgravingsputten met een totale 
oppervlakte van 2364 m2. De vindplaats had een taps toelopende vorm met een lengte tussen 60 
en 80 m en een variërende breedte tussen 21 en 52 m (afb. 2.1). 
De noordoostelijk gelegen vindplaats 3 is onderzocht door middel van vier werkputten met een 
totale oppervlakte van 3808 m2. De vindplaats had een nagenoeg rechthoekige vorm (de westelijke 
zijde maakte een kromming) en had afmetingen van 70 bij 35/54 m. Aan de zuidoostzijde is de 
werkput uitgebreid met een rechthoekige werkput van 10 bij 25 m. 
 

Afb. 2.1 Locatie van de opgravingsputten. 
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De putten zijn machinaal aangelegd met een gladde bak en zonder schaafbak. Tijdens de aanleg 
van het vlak zijn vondsten per spoor verzameld. Grondsporen zijn direct ingekrast. De vlakken en 
de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht. Vervolgens is het vlak en ieder spoor 
daarin gefotografeerd en digitaal getekend met de robotic Total Station (rTS), waarbij om de 5 m 
een waterpashoogte is bepaald. Alle aangetroffen grondsporen zijn gecoupeerd, voornamelijk met 
de hand. Alleen enkele omvangrijke sporen zijn machinaal gecoupeerd, waaronder twee 
potstallen.12 
De beide potstallen zijn in kwadranten onderzocht (zie afb. 2.2), waarbij elk kwadrant 
gecombineerd met de hand en machinaal is verdiept. Bij deze methode wordt opeenvolgend eerst 
de bovenlaag handmatig onderzocht op vondstmateriaal, waarna machinaal een dunne laag wordt 
verwijderd. Deze methode heeft als voordeel dat eventuele sporen in en onder de potstal in het vlak 
goed zichtbaar worden. 
 

 

Afb. 2.2 Opgraving van een potstal in kwadranten. 

 
Bij het couperen van de sporen zijn vondsten verzameld per vulling. Alle gecoupeerde sporen 
dieper dan 10 cm zijn getekend op schaal 1:20. Alle structuren en de meest representatieve sporen 
zijn gefotografeerd. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens met de schep of troffel 
afgewerkt. Van enkele diepere sporen (middenstaanders) met een donkere (humeuze) vulling en 
van twee potstallen zijn monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek. 
 
Er zijn geen tweede vlakken aangelegd, aangezien aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid 
van meerdere sporenniveau’s ontbraken. Wel is op twee locaties van vindplaats 3 de werkput 
uitgebreid (zie afb. 2.1). Aan de zuidoostzijde van vindplaats 3 is in overleg met de directievoerder 
besloten tot de aanleg van een uitbreiding met een omvang van 10 bij 25 m. Deze uitbreiding had 
tot doel om de potstal volledig te kunnen onderzoeken en tevens meer zicht te krijgen op de ligging 
en oriëntatie van de bijbehorende huisplattegrond. Dezelfde vindplaats is verder aan de westzijde 
ter hoogte van een spieker nabij de putwand van werkput 1 uitgebreid. Deze uitbreiding (werkput 7) 
had een omvang van 42 m2 en had tot doel om de begrenzing van de sporen vast te stellen. Deze 
put heeft verder geen vondsten opgeleverd, terwijl de sporen geadministreerd zijn als ‘werkput 7’. 

 

12 Onder een potstal wordt een verdiept stalgedeelte binnen een boerderij verstaan. 
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Op de locatie van vindplaats 3 is ter hoogte van een sporencluster aan de zuidoostzijde een 
uitbreidingsvlak aangelegd. Dit uitbreidingsvlak (werkput 6) had een omvang van 234 m2 en had tot 
doel de begrenzing van de sporen vast te stellen. 
 
Van beide vindplaatsen zijn de profielen bestudeerd en gedocumenteerd (gefotografeerd en 
getekend op schaal 1:20). Aangezien de bodemopbouw weinig variatie liet zien, is besloten om in 
vondstzone 3 de documentatie te beperken tot drie profielkolommen in de noord-/zuidprofielen en 
twee profielkolommen in het westprofiel. Op de locatie van vindplaats 1 is langs de oostzijde een 
volledig lengteprofiel aangelegd ter hoogte van een depressie. Dit profiel is fotografisch vastgelegd 
en gedocumenteerd door middel van drie profielkolommen. Ook het westelijke profiel is 
gedocumenteerd door middel van twee profielkolommen. De bodemopbouw en de profielkolommen 
zijn beschreven door een fysisch geograaf. 
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3 Fysisch geografisch onderzoek 
(M. van Dinter) 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de opbouw en de genese van het plangebied Houtakker te Biest besproken. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens, informatie verkregen bij het vooronderzoek 
en het op 29 juli 2011 uitgevoerde veldbezoek. Bij het veldbezoek is de profielopbouw van de 
putten gedocumenteerd en bestudeerd om een beeld te verkrijgen van de bodemopbouw, de 
gaafheid van de bodem en de (geologische) opbouw en genese van het plangebied. 
 
3.2 Methoden 

Voor het fysisch geografisch onderzoek is gebruik gemaakt van gedocumenteerde profielwanden 
en kolomopnamen in putwanden en de archeologische vooronderzoeken.13 De positie, lengte en 
diepte van de verschillende profielen was afhankelijk van het doel waarvoor de put is aangelegd. 
De profielen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens ingekrast en gedocumenteerd. Hierbij zijn 
zowel lithologische lagen als archeologisch relevante lagen onderscheiden, zoals 
vegetatiehorizonten, cultuurlagen en eventuele sporen. Alle lagen zijn bemonsterd en beschreven 
op textuur, kleur, gehalte organische stof en andere lithologische en bodemkundige verschijnselen. 
De profielen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode14 
die de lithologische beschrijving conform NEN510415 hanteert. De kolomopnames zijn gedaan in 
representatieve delen van het profiel. 
 
3.3 Doel 

Het doel van het fysisch geografisch onderzoek was de landschappelijke context en het 
landgebruik ter plaatse te verklaren. Wat was de relatie tussen de vindplaats(en) en het landschap?  
 
3.4 Algemeen 

Het plangebied Beverakker te Biest bevindt zich in een gebied waar aan het oppervlak een dik 
pakket dekzand ligt. Het dekzand hoort geologisch tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van 
Wierden.16 Deze afzettingen zijn gevormd gedurende de laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 - 
10.000 jaar BP). 17 In deze periode bereikte het landijs Nederland niet. Er heerste een zeer koud en 
continentaal klimaat. Het landschap bestond uit een poolwoestijn waarin amper vegetatie 
voorkwam en de bodem voor het grootste deel van het jaar bevroren was (permafrost). Hierdoor 
had de wind vrij spel in het verplaatsen van zand en silt. Over een groot deel van Nederland werd 
een pakket dekzand afgezet. Deze zanden zijn door het eolische transport goed afgerond, kalkloos 
en bestaan veelal uit zeer fijn tot matig grof zand. Het zand is afkomstig van zowel lokale 
zandvoorkomens als zandvoorkomens uit de verre omgeving tot wel tientallen kilometers ver.  
Op verschillende niveaus in het dekzand komen (löss)leemlagen voor.18 De zeer compacte laag 
leem die op geringe diepte (1-2 meter) voorkomt staat bekend als ‘Brabantse Leem’. Deze afzetting 
wordt gerekend tot het Laagpakket van Liempde binnen de Formatie van Boxtel.19 De 
mineralogisch samenstelling van de Brabantse Leem pleit voor een oorspronkelijke eolische 
vorming. De horizontaal gelaagde sedimentstructuren wijzen tegelijkertijd op enige oppervlakkige 
verspoeling. Deze verspoeling heeft zich waarschijnlijk voorgedaan tijdens sneeuwsmelt in het 
voorjaar. Het verspoelde materiaal werd daarbij afgezet in de lagere delen van het landschap 
(fluvio-periglaciale afzettingen).20 De min of meer gelaagde Brabantse Leem afzettingen zijn 
voornamelijk aanwezig in de dalen, terwijl ongelaagde leemafzettingen zich voornamelijk op de 
hogere delen bevinden. De Brabantse Leem heeft zich in het Pleniglaciaal kunnen vormen op een 

 

13
 Mostert 2011. 

14 Bosch 2007.  
15 Nederlands Normalisatie Instituut 1989. 
16 De Mulder et al. 2003. 
17 Cal. yr. BP: ouderdom op basis van gekalibreerde 14C-dateringen Before Present (AD 1950) 
18 Schokker 2003 
19 De Mulder et al. 2003. 
20 Berendsen 2005. 
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moerassige toendra met een permanent bevroren ondergrond, stilstaande wateren en een open 
terrein met lage dichte begroeiing zonder bomen of heesters. Het Pleniglaciaal omvat het koudste 
en grootste deel van de Weichselien ijstijd en is gedefinieerd als de periode tussen 73.000 tot 
12.500 (= 14.650 werkelijke jaren) BP (voor heden). Daarnaast kunnen in het dekzand 
cryoturbatieverschijnselen en vorstwiggen worden aangetroffen.21 
 
Tijdens het archeologische vooronderzoek is gebleken dat het plangebied op een dekzandrug ligt 
en deel uitmaakt van een essencomplex dat zich uitstrekt van Esbeek tot en met Houtakker (afb. 
3.1; code zEZ23, hoge zwarte enkeerdgrond).22 De huidige opgraving ligt op het zuidoostelijke deel 
van deze rug. In het gebied is een esdek aangetroffen van 40-120 cm dikte.23 Daarnaast is lokaal 
op de overgang van het plaggendek naar de onderliggende natuurlijke ondergrond een fossiele 
akkerlaag van voor de introductie van de plaggenbemesting aangetroffen. In deze oude akkerlaag 
is vondstmateriaal aangetroffen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. De humeuze bovengrond gaat 
in het algemeen echter abrupt over in de schone C-horizont (A/C profiel). 

Afb. 3.1 Locatie van het plangebied binnen een uitsnede van de bodemkaart.24  

 
 
3.5 Resultaten en interpretatie 

Bij vindplaats 1 (Putten 1 t/m 3 en 6,7) is, evenals in het vooronderzoek, een zogenaamd AC-profiel 
aangetroffen (afb. 3.2). Onder de ca. 30 cm dikke bouwvoor bestaat de ondergrond direct uit een 
geel gekleurd, zwak siltig zandpakket (Zs1). Dit zandpakket is geïnterpreteerd als dekzand. Alleen 
aan de noordwest zijde van put 2 en 3 is een dun esdek van ca. 10 – 15 cm dikte aangetroffen 

 

21 Berendsen 2005. 
22 Mostert 2011. 
23 Mostert 2011. 
24 Stichting voor bodemkartering 1984. 
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onder de bouwvoor (afb. 3.3). Dit pakket bestaat uit een matig humeus, fijn zand (Zs1 H2). Het 
oorspronkelijk bodemprofiel is dus niet meer aanwezig en verdwenen voor de aanleg van het 
esdek, vermoedelijk door afschuiving. 
 

 

Afb. 3.2 Dekzand direct onder de bouwvoor in put 1 (AC-profiel). 

 

 

Afb. 3.3 Dun esdek onder de bouwvoor in noordwesthoek van put 3. 

 
Bij vindplaats 1 (in put 4) is echter een geheel ander, nog intact, bodemprofiel aangetroffen onder 
het esdek (afb. 3.4). In het centrale deel van de put bevindt zich aan de basis van het profiel (157 - 
165 cm –mv) een witgeel, zwak siltig, zeer fijn zandpakket (Zs1) met daarin dunne, horizontale, 
zwak lemige bandjes (Lz3). Op basis van de korrelgrootte en de sortering is dit pakket 
geïnterpreteerd als dekzand. De gelaagdheid en het hoge leemgehalte duidt erop dat er sprake is 
van ‘Oud dekzand’, dat is afgezet in de koudste periode van de laatste ijstijd, het Pleniglaciaal.  
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Hier bovenop (140 - 157 cm -mv) bevindt zich een wit gekleurd pakket bestaande uit sterk zandige 
leem (Lz3). De gelaagdheden boven-, onderzijde en dunne zwarte laagjes in dit pakket vertonen 
een zeer grillig patroon (afb. 3.5). Dit is geïnterpreteerd als Brabantse leem met cryoturbate 
verschijnselen. Op dit pakket bevindt zich een geel zandpakket (Zs1) van ca. 10 – 30 dikte 
(afb.3.5). Het zand is matig afgerond en matig gesorteerd. Dit is wederom geïnterpreteerd als 
dekzand.  
In de top van dit dekzand heeft zich een bodem ontwikkeld. De onderste roodbruine laag en de 
bovenliggende bruinzwarte laag zijn beide geïnterpreteerd als inspoelingslaag (resp. Bs en Bhs), 
de bovenliggende grijswitte laag als uitspoelingshorizont (E) en de bruingrijze laag als oude, 
begraven, deels omgewerkte A-horizont (afb. 3.5). Daarmee is sprake van een haarpodzolbodem. 
Op deze bodem is een ca. 10 cm dik homogeen grijsbruin, zwak humeus pakket aanwezig (Zs1 
H1). Dit pakket is geïnterpreteerd als het restant van een plaggendek dat is opgebracht op de 
oorspronkelijke bodem. De bovenste 30 cm van het profiel bestaat uit de recente bouwvoor en een 
ca. 10 cm dikke oude bouwvoor (afb. 3.5). 
De podzolbodem is alleen in het centrale deel van de put geheel bewaard gebleven (afb. 3.4). Aan 
de randen van de put zijn de A-horizont en E-horizont zijn verdwenen, waarschijnlijk als gevolg van 
afschuivingen. De begraven A-horizont weerspiegelt het loopoppervlak vóórdat het esdek was 
aangebracht. Hieruit blijkt duidelijk dat zich in put 4 in de IJzertijd en Romeinse tijd een komvormige 
laagte in de dekzandrug bevond. De grondwaterstand in deze laagte bevond zich, net als op de 
dekzandrug, relatief diep, waardoor zich een haarpodzolbodem kon ontwikkelen. Het gebied was 
niet drassig, want dan zou zich als gevolg van de hoge grondwaterstand een veldpodzol hebben 
ontwikkeld. De restanten van een podzol die tijdens het vooronderzoek direct ten noorden van put 
1-3 zijn aangetroffen, geven aan dat ten noorden van het nederzettingsterrein sprake was van een 
soortgelijke situatie. De nederzetting lag dus op het hoogste deel van de dekzandrug. 
 

 

Afb. 3.4 Oostelijke profielwand van put 4 met daarin begraven podzolbodem. 
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Afb. 3.5 Begraven podzolbodem gevormd in dekzand en cryoturbate verschijnselen in 
onderliggende Brabantse leem (put 4). 

 
 
3.6 Conclusies  

Samenvattend kan worden gesteld dat het plangebied is gelegen op een relatief hooggelegen 
dekzandrug. De huisplattegronden ter hoogte van vindplaats 3, die dateren uit de Romeinse tijd, 
lagen op het hoogste deel van deze rug. Bij vindplaats 1 en ten noorden van het 
nederzettingsterrein bevonden zich in de Romeinse tijd relatieve laagtes waarin zich een 
podzolbodem ontwikkelde. Deze gebieden waren echter niet zompig en kunnen als landbouwgrond 
in gebruik zijn geweest.  
Onder het dekzand bevindt zich Brabantse leem. Slechts in de laagte in put 4 en in de 
noordwesthoek van put 2 en 3 is een restant van een dun plaggendek waargenomen. 
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4 Sporen en structuren 
(X.J.F. Alma) 

4.1 Inleiding 

In totaal zijn er te Biest-Houtakker 558 sporen aangetroffen. Daarvan waren er 43 (19 %) van 
natuurlijke oorsprong. Over het algemeen waren dit sporen van onbestemde aard. De resterende 
sporen zijn geïnterpreteerd als antropogeen. Het overgrote deel daarvan bestond uit paalkuilen/-
gaten. De sporen tekenden zich duidelijk af in het vlak en waren over het algemeen goed 
geconserveerd. 
 
In dit hoofdstuk zullen de aangetroffen sporen per erf in chronologische volgorde worden 
besproken. Allereerst komen de sporen aan de orde behorend tot een erf daterend uit de IJzertijd. 
Resten uit deze periode werden eerder al aangetroffen tijdens het vooronderzoek. Een aantal 
sporen in het noordelijke deel van de werkputten 4 en 5 moet bij nadere beschouwing tot de 
Romeinse tijd worden gerekend en zullen dan ook bij de erven uit die periode aan de orde komen. 
 
4.2 Een ijzertijderf 

Aan de zuidwestzijde van het plangebied is vindplaats 1 onderzocht. Op basis van het 
vooronderzoek werden sporen uit de IJzertijd verwacht. Bij de opgraving zijn één huisplattegrond, 
zes spiekers, één voorraadkuil of silo en enkele losse (paal)sporen gevonden (afb. 4.2). 
 
Verdeeld over de werkputten 4 en 5 zijn in totaal 112 sporen gevonden, waarvan 56 paalsporen, 2 
kuilen, één spitspoor, 50 natuurlijke sporen en 3 recente sporen. 
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Afb. 4.1 Overzicht van opgegraven grondsporen en gereconstrueerde structuren. 
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Afb. 4.2 Overzicht van de sporen in de werkputten 4 en 5 met de gereconstrueerde structuren. 
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4.2.1 Huisplattegrond 1 
 
Ligging en oriëntatie 
Huisplattegrond 1 (Huis 1) bevond zich aan de zuidzijde van vindplaats 1 (afb. 4.3). Van de 
plattegrond resteerden de vier middenstaanders en een dubbele rij, gepaard staande wandpalen. 
De plattegrond had een langwerpig, rechthoekig grondplan met een zuidwest – noordoost 
oriëntatie. De sporen van de huisplattegrond werden zichtbaar in de top van de C-horizont op een 
niveau van 13,8 m +NAP. Dit niveau werd afgedekt door een restant van een esdek en de 
bouwvoor. 

 

 

Afb. 4.3 Plattegrond van Huis 1 (in donkergrijs; schaal 1:200). 

 
 
Conservering, gaafheid en aard sporen 
De plattegrond is redelijk gaaf bewaard gebleven. Van de plattegrond zijn de middenstaanders en 
de wandpalen van de ingangspartij aangetroffen. De overige wandpalen zijn niet meer bewaard 
gebleven. Zowel de middenstaanders (>28 cm diep) als de wandpalen (>24 cm diep) zijn goed 
geconserveerd. Ook de contouren van de sporen waren scherp, waarbij het onderscheid tussen 
nog aanwezige paalkernen en uitgegraven palen in het veld nog zichtbaar was. 
Gezien het ontbreken van een intact bodemprofiel (er is immers sprake van een AC-profiel) is het 
niet mogelijk om aan te geven op welk niveau het oorspronkelijke loopvlak lag. Waarschijnlijk is een 
deel van het oorspronkelijke oppervlak opgenomen in het esdek. Hiermee is het sporenvlak deels 
afgetopt. 
 
Afmeting en constructie 
De tweebeukige structuur telde vier middenstaanders en was tenminste 10,6 m lang en 5,8 m 
breed.25 De middenstaanders varieerden in diepte van 28 tot 46 cm. De meest noordoostelijke 
middenstaander (S4.32) was beduidend smaller met een doorsnede van 44 cm ten opzichte van 70 
tot 80 cm bij de overige middenstaanders en was tevens minder diep (28 cm) dan de overige 
middenstaanders (44 tot 46 cm). De afstand tussen de middenstaanders (de traveeën) bedroeg 
van zuidwest naar noordoost respectievelijk 3,2, 2,5 en 4,0 m. 
De middenstaanders droegen de nok van het dak. Vanwege het ontbreken van wandpalen aan de 
kopse zijden is het niet duidelijk hoe de dakconstructie eruit heeft gezien en of er sprake is van een 
schilddak of een zadeldak. Het gegeven dat de meest noordoostelijke middenstaander kleiner van 
formaat is dan de overige middenstaanders zou mogelijk een aanwijzing zijn voor een schilddak 
aan de noordoostzijde. 
 
Haaks op de lengteas van de plattegrond bevond zich ter hoogte van zowel de tweede als de derde 
middenstaander (resp. S4.18 en S4.30) een rijtje van drie wandpalen. Van de drie wandpalen zijn 

 

25
 Aangezien wandpalen aan de kopse zijden ontbreken is niet duidelijk wat de exacte lengte van de plattegrond is. Dit zal 

afhangen van de dakconstructie (zadeldak of schilddak). 
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de beide buitenste palen tegen elkaar geplaatst terwijl de binnenste paal op korte afstand (15 tot 25 
cm) van deze beide palen was geplaatst. Deze wandpalen zijn goed bewaard gebleven met een 
doorsnede tussen de 18 en 30 cm en dieptes variërend van 24 tot 36 cm. De wandpalen ten 
noordwesten van de tweede middenstaander (S4.18) zijn uitgegraven. Op de plaats waar een rij 
met drie wandpalen verwacht kon worden, was een langwerpige uitgraafkuil (S4.13) zichtbaar met 
afmetingen van 90 bij 40 cm en een diepte van 38 cm.  
Opvallend genoeg zijn er verder geen andere wandpalen teruggevonden. Blijkbaar zijn de 
wandpalen ter hoogte van de beide centrale middenstaanders dieper gefundeerd. Waarschijnlijk 
vormden deze wandpalen de ingangspartij en zijn ze daarom dieper gefundeerd.  
 
Indeling 
Over de indeling van de plattegrond is weinig bekend. De twee tegenover elkaar gelegen centrale 
ingangen hebben de plattegrond wellicht in twee verschillende compartimenten onderverdeeld. 
 
Overige kenmerken: verbouwingen en reparaties, bijzondere elementen en afbraak gebouw 
Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen of reparaties die hebben plaatsgevonden. Ook zijn er 
geen bijzondere elementen aangetroffen. Wel bleek dat bij het verlaten van het gebouw meerdere 
palen zijn uitgegraven of uitgetrokken. De meest zuidelijke middenstaander (S4.14) leek 
uitgetrokken te zijn. Onderin het paalspoor was nog de afdruk van de oorspronkelijke paalkern 
zichtbaar. De tweede middenstaander (S4.18) is niet verwijderd. In het spoor waren de insteek en 
de paalkern goed te onderscheiden. De derde middenstaander (S4.30) leek eveneens uitgegraven 
of uitgetrokken te zijn. Er is geen paalkern onderscheiden. Wel was de plaats van de 
oorspronkelijke kern zichtbaar. De paal is vanaf de noordwestkant uitgegraven of uitgetrokken. Van 
de vierde middenstaander (S4.32) is niet duidelijk of deze is uitgetrokken of uitgegraven. Een 
duidelijke paalkern is niet te onderscheiden. De onderzochte wandpalen zijn niet uitgetrokken. Een 
uitzondering hierop vormen de wandpalen ten noordwesten van de tweede middenstaander 
(S4.18), zoals blijkt uit een uitgraafkuil (S4.13). 
 
Plattegrondtype en datering 
Huis 1 vertoont de meeste overeenkomsten met de gebouwplattegronden van het type Haps. De 
korte gedrongen, tweebeukige constructie is typerend voor dit boerderijtype. Ook de goed 
geconserveerde palen van de ingangspartij ter hoogte van het midden van de lengteas van de 
boerderij is kenmerkend voor dit boerderijtype. De constructieve kenmerken en de afmetingen van 
de plattegrond komen overeen met het subtype Haps 1a, zoals dat onder andere is onderscheiden 
bij de opgravingen in Oosterhout-De Contreie (afb. 4.4).26  
Het gebouwtype Haps 1a wordt in de Midden- en Late IJzertijd geplaatst.27 
 
 

 

Afb. 4.4 Twee voorbeelden van boerderijen van het type Haps 1a aangetroffen in de opgraving 
Oosterhout-De Contreie, schaal 1:200 (uit: Roessingh & Blom, 2012). 

 
 

 

26
 Roessingh & Blom 2012.  

27
 Hiddink 2005, 101; Roessingh & Blom 2012. 
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Vondstmateriaal 
In de wandpalen (S4.12 en S4.13) van de huisplattegrond zijn in totaal drie stuks handgevormd 
aardewerk aangetroffen (Vnr 24 en 25).28 Deze fragmenten hebben geen duidelijke diagnostische 
kenmerken en zijn niet nader te dateren dan in de IJzertijd en/of de Romeinse tijd. 
 
4.2.2 Spiekers 
Van kleine vierkante of rechthoekige plattegronden bestaande uit vier, zes, negen of twaalf palen 
wordt over het algemeen aangenomen dat het ‘spiekers’ betreft. Spiekers worden over het 
algemeen gezien als opslagschuurtjes voor landbouwproducten als graan en/of hooi. Omdat we als 
archeologen alleen de verkleuringen aantreffen van de palen die daar vroeger in de grond hebben 
gestaan, valt weinig met zekerheid te zeggen over de bovengrondse constructie. Groenewoudt 
heeft er onlangs op gewezen dat lang niet altijd zeker is dat dergelijke structuren inderdaad als 
opslagplaats voor landbouwproducten zijn gebruikt.29  
Voor zover dergelijke structuren toe te wijzen zijn aan een erf wordt er hier vanuit gegaan dat zij 
inderdaad gediend zullen hebben voor de opslag van agrarische producten. Het is goed mogelijk 
dat gedurende een deel van het jaar ook andere zaken als landbouwwerktuigen of persoonlijke 
bezittingen tijdelijk in dergelijke gebouwtjes werden bewaard. Daarom worden deze structuren hier 
in de gebruikelijke zin aangeduid als ‘spiekers’. 
 
Spieker 1(Sp1) 
Aan de zuidoostzijde van vindplaats 1 is spieker 1 aangetroffen (afb. 4.2), een vierpalige structuur 
met een vrijwel vierkant grondplan. De afmetingen van de spieker zijn 2,2 bij 2,3 m. De paalsporen 
(S4.50, S4.51, S4.52, S4.53) zijn goed bewaard gebleven. De diepte van de sporen varieert van 18 
tot 20 cm, de doorsnede van de sporen ligt tussen de 26 en 38 cm. In géén van de sporen is 
vondstmateriaal aangetroffen. De datering van de spieker is daarom onbekend. 
 
Spieker 2 (Sp2) 
Centraal in vindplaats 1 ligt een vierpalige spieker (afb. 4.2). De spieker is rechthoekig van vorm en 
heeft afmetingen van 2 bij 1,65 m. De vier paalsporen (S4.1, S4.2, S4.3 en S4.4) zijn relatief slecht 
bewaard gebleven. De sporen variëren in diepte van 7 tot 14 cm en hebben een doorsnede tussen 
20 en 30 cm. In geen van de sporen is vondstmateriaal aangetroffen, waardoor de datering van de 
spieker niet bekend is. 
 
De spiekers SP3-6 liggen alle op wat grotere afstand van de boerderij uit de IJzertijd en het is dan 
ook zeer twijfelachtig of deze ‘spiekers’ tot het erf uit de IJzertijd moeten worden gerekend. Ook het 
aardewerk afkomstig uit twee paalgaten van één van deze spiekers wijst op een datering in de 
Romeinse tijd. Deze zullen dan ook bij de Romeinse tijd nader worden besproken. 
 
4.2.3 Voorraadkuil of silo (Kl1) 
Direct ten noorden van en grenzend aan huisplattegrond 1 is een voorraadkuil of silo (S4.8; afb. 
4.2) gevonden, die al bij het vooronderzoek was waargenomen.Tijdens het vooronderzoek is de kuil 
gecoupeerd en geïnterpreteerd.30 Bij de opgraving is het resterende deel van de kuil onderzocht. 
De kuil heeft in het vlak een langwerpige, iets ovale vorm met afmetingen van 1,6 bij 1,2 m. De kuil 
is 34 cm diep en heeft een vlakke bodem. De kuil bevat drie vullagen. De bovenste laag is 
bruingrijs van kleur, de middelste laag bruingrijs tot donkergrijs gevlekt en de onderste laag 
grijsbruin tot bruingrijs gevlekt. In de drie vullagen zijn insluitsels als houtskool aanwezig. Tevens is 
uit de kuil aardewerk verzameld, wat wijst op een secundair gebruik als afvalkuil. Uit de kuil zijn in 
totaal 15 stuks aardewerk verzameld (Vnr 26 en 27).31 Alle fragmenten zijn handgevormd. Gezien 

 

28
 Zie paragraaf 5.1. 

29
 Groenewoudt 2011, 194 e.v. 

30
 Mostert 2011, 19 en 25.  

31
 Zie paragraaf 5.1. 
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de ligging van de kuil in de nabijheid van Huisplattegrond 1 is een datering van het aardewerk in de 
IJzertijd het meest waarschijnlijk.32 
 
Bij het vooronderzoek is de kuil geïnterpreteerd als een voorraadkuil of silo.33 Kenmerkend voor 
dergelijke voorraadkuilen is de vlakke bodem. In de kuilen werden aardewerken containers 
geplaatst, waarin levensmiddelen, zoals melk, vlees en graan werden opgeslagen. De kuil 
fungeerde daarmee als het ware als een kelder. Dit type kuil wordt vaker in en nabij 
huisplattegronden aangetroffen en komen vooral in de Vroege IJzertijd voor op de Zuid-
Nederlandse zandgronden, zoals bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode, Riethoven, Loon op Zand en 
Someren.34 Nadat de voorraadkuilen hun functie hadden verloren zijn ze veelal secundair gebruikt 
als afvalkuil of zijn ze dichtgegooid met schoon zand. 
 
4.3 Vindplaats 3: erven uit de Romeinse tijd 

Aan de noordoostzijde van het plangebied is vindplaats 3 onderzocht. Op basis van het 
vooronderzoek werden hier sporen uit de Romeinse tijd verwacht. Bij de opgraving van deze 
vindplaats zijn twee huisplattegronden en acht spiekers gevonden (zie afb. 4.5). Opmerkelijk is het 
ogenschijnlijk ontbreken van greppels, waterputten of waterkuilen, terwijl ook kuilen in het 
algemeen vrijwel geheel ontbreken. Verder vallen lineaire paalzettingen aan te wijzen, zonder dat 
deze duidelijk aan een bepaald erf of een erfscheiding zijn toe te wijzen. 
 
Verdeeld over de werkputten 1-3 en 6-7 zijn in totaal 438 sporen gevonden, waarvan 260 
paalsporen, 11 (mogelijke) kuilen en 130 natuurlijke sporen. Aangezien de verschillende structuren 
niet aan duidelijke erven toe te wijzen zijn, zullen deze niet per erf maar per type structuur worden 
besproken. Allereerst komen de aangetroffen huisplattegronden en de ‘spiekers’ aan bod waarna 
de overige ‘structuren aan de orde komen.  
 
 

 

32
 Bij het vooronderzoek is uitgegaan van een datering in de IJzertijd. 

33
 Mostert 2011, 19 en 25.  

34
 Van Bodegraven 1991, 133-138; Slofstra 1991, 144-145; Roymans & Hiddink 1991, 120. 
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Afb. 4.5 Overzicht van de sporen in de werkputten 1-3 en 6-7 met de gereconstrueerde structuren. 
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4.3.1 Huisplattegrond 2 
 
Ligging en oriëntatie 
Aan de zuidoostzijde van vindplaats 3 is huisplattegrond 2 (Huis 2) aangetroffen. De plattegrond 
wordt gekenmerkt door een potstal en dakdragende buitenstaanders (afb. 4.6). De plattegrond 
heeft een langwerpige, rechthoekige vorm met een zuidwest – noordoost oriëntatie. De plattegrond 
kon niet volledig opgegraven worden, aangezien de oostzijde buiten het onderzoeksgebied valt.35  

Afb. 4.6 Plattegrond van Huis 2 (in donkergrijs; schaal 1:200). 

 
 
Conservering, gaafheid en aard sporen 
De huisplattegrond is redelijk goed bewaard gebleven. Van de plattegrond zijn de dakdragende 
buitenstaanders en (een deel van) de potstal teruggevonden. De wandpalen zijn niet meer bewaard 
gebleven. De dakdragende buitenstaanders waren vrij fors. De staat van conservering van de 
staanders varieerde. Van enkele staanders waren de contouren scherp, de overige hadden vagere 
contouren. Bij een enkele staander viel onderscheid te maken tussen paalkern en paalkuil. Bij 
andere sporen kon vastgesteld worden dat de palen waren uitgegraven.  
De sporen werden zichtbaar direct onder de oude bouwvoor/akkerlaag in de top van de C-horizont 
op een hoogte van 14,2 m +NAP. Gezien het ontbreken van de wandpalen, kan verondersteld 
worden dat een deel van het oorspronkelijke loopniveau is opgenomen in de oude akkerlaag. 
 
Afmeting en constructie 
De éénbeukige boerderijplattegrond was minstens 25,8 m lang en ca. 9,5 m breed. Daarbij moet 
worden aangetekend dat het zeer waarschijnlijk is dat de boerderij in werkelijkheid langer en 
smaller is geweest. Dat de boerderij langer is geweest, valt af te leiden uit het ontbreken van de 
noordoostelijke begrenzing van de potstal. Verder wordt één van de staanders van het volgende 
gebint (S4.147) afgesneden door het profiel. 

 

35
 Uitbreiding van het onderzoeksgebied in oostelijke richting was niet mogelijk. 
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De breedte van de potstal was namelijk met 7,0 m aanzienlijk smaller dan de breedte van de 
dakdragende gebinten. Dit is een belangrijke aanwijzing dat de wanden binnen de dakdragende 
buitenstaanders hebben gestaan, zoals veelvuldig voorkomt bij boerderijen uit de Midden- en Laat-
Romeinse tijd. De vondst van een tweetal paalgaten(S4.x en S4.182) aan de noordrand van de 
potstal wijzen eveneens in deze richting. Aangezien de buitenstaanders dakdragend waren, was de 
wandconstructie in dergelijke boerderijen veel lichter uitgevoerd en bestond uit dunne staanders 
met vlechtwerk in een standgreppel. Gezien de lichte constructie en het feit dat alleen nog diepere 
sporen in het plangebied worden teruggevonden, is het goed verklaarbaar dat hiervan vrijwel niets 
wordt teruggevonden.  
Opvallend is het grotendeels ontbreken van middenstaanders. Alleen S4.169 zou als een 
middenstaander kunnen worden opgevat, maar het is zeer twijfelachtig of deze wel tot de 
plattegrond moet worden gerekend. Ook van S4.179, S4.180 en S4.181 kan men zich afvragen of 
deze gezien moeten worden als onderdeel van een dakdragende constructie. Het grotendeels 
ontbreken van middenstaanders en de ontwikkeling dat dakdragende staanders buiten de 
wandconstructie komen te staan, is echter kenmerkend voor boerderijen uit het eind van de 
Midden- en de Laat-Romeinse tijd.36 
De vorm en omvang van de paalkuilen zowel in het vlak als in de coupe varieerde sterk. Deze 
variatie kan vooral verklaard worden doordat enkele staanders zijn uitgegraven. De ‘paalkuilen’ zijn 
tussen 46 en 72 cm diep en tussen 90 en 140 cm in diameter. De onderlinge afstand tussen de 
gebinten bedroeg van zuidwest naar noordoost respectievelijk 4,1 m, 5,8 m, 3,8 m en 5,8 m. 
De potstal had een omvang van minstens 8,6 bij 7,0 m en was tot 40 cm diep. In de potstal werden 
twee vullagen aangetroffen, beide van ca. 20 cm dikte. De bovenste vullaag was grijs van kleur en 
homogeen qua vulling. In deze laag werden aardewerk en hutteleem gevonden. De onderste laag 
was grijsbruin van kleur en heterogeen in samenstelling. In de laag werd, op één aardewerkscherf 
na, geen vondstmateriaal gevonden. 
 
Indeling 
De indeling van de boerderijplattegrond laat zich slechts gedeeltelijk reconstrueren. De potstal aan 
de oostzijde van de plattegrond toont aan dat het vee werd gehouden in de oostelijke helft van het 
gebouw. Het westelijke deel zal als woonruimte in gebruik zijn geweest. Sporen als een 
haardplaats die dit zouden kunnen bevestigen, zijn echter niet aangetroffen.  
De ingang van de boerderij bevond zich waarschijnlijk direct naast de potstal in het middendeel van 
het gebouw. De twee gebinten bestaande uit de staanders S6.6-S1.163 en S6.2-S1.149 zijn in een 
regelmatige rechthoek geplaatst en lijken iets zwaarder te zijn uitgevoerd dan de overige staanders 
van de plattegrond. Wandpalen zijn echter niet aangetroffen bij deze plattegrond. 
 
Verbouwingen en reparaties, bijzondere elementen, verdwijnen gebouw 
Aangezien de sporen zich beperken tot de buitenstaanders en de potstal, is er weinig informatie 
voor handen over eventuele verbouwingsfasen of reparaties. Ook zijn er geen bijzondere 
elementen aangetroffen. Na het verlaten van het gebouw zijn enkele van de staanders uitgegraven.  
 
Plattegrondtype en datering 
De plattegrond vertoont overeenkomsten met plattegronden van potstalboerderijen, zoals die 
onlangs zijn onderzocht te Veghel-Scheiffelaar II.37 Ook deze potstalhuizen worden gekenmerkt 
door het ontbreken van middenstaanders en dakdragende staanders buiten de wandconstructie. 
Tevens is de wandconstructie bij sommige van deze poststalhuizen niet of slechts gedeeltelijk 
teruggevonden.38 
 
 
 
 

 

36
 Verbeek, Delaruelle & Bungeneers 2004, 189-235; Van der Veken & Blom 2012. 

37
 Van der Veken & Blom 2012: HS01, HS03 en HS04. 

38
 Dat is met name het geval bij HS03. 
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Afb. 4.7 Huis 3 opgegraven te Veghel-Scheiffelaar II (uit: Van der Veken & Blom 2012). 

 
 
Vondstmateriaal 
Verreweg het meeste materiaal van Huis 2 is verzameld uit de potstal (S1.150).39 Het overige 
aardewerk is verzameld uit enkele paalgaten van staanders. Het materiaal omvat verschillende 
soorten aardewerk. Handgevormd-, gladwandig- en ruwwandig aardewerk komen ongeveer in 
gelijke hoeveelheden voor. Er zijn scherven aangetroffen van onder andere een dolium, Low Lands 
Ware, terra sigillata en geverfde waar. Het aardewerk dateert in de eerste helft van de 3e eeuw n. 
Chr. Een 2e-eeuwse fibula van het type Van Buchem afkomstig uit de potstal moet eerder worden 
beschouwd als een aanwijzing dat deze nog lang als sierraad in gebruik is geweest, dan als 
aanwijzing voor de aanvangsdatering van de boerderij.40 
 
 

 

39
 Zie paragraaf 5.1. 

40
 Zie paragraaf 5.2.2. 



31 

 

 

4.3.2 Huisplattegrond 3 
 
Ligging en oriëntatie 
Huisplattegrond 3 (Huis 3) lag centraal in vindplaats 3 (werkput 2; zie afb 4.5). De plattegrond was 
rechthoekig van vorm en had een zuidwest – noordoost oriëntatie. Kenmerkend aan de plattegrond 
waren de potstal aan de oostzijde en de wandgreppels.  
 
Conservering, gaafheid en aard sporen 
De huisplattegrond is zeer fraai bewaard gebleven (zie afb. 4.8). De plattegrond tekende zich in het 
vlak scherp af, waarbij ondermeer de wandgreppels, de middenstaanders en de potstal duidelijk 
herkenbaar waren. Ook bij het couperen bleken de sporen nog goed bewaard te zijn en kon er 
ondermeer onderscheid gemaakt worden tussen paalkuil, paalkern en de uitgraafkuil. Aan de 
oostzijde van de boerderij is een potstal gevonden. Deze potstal was eveneens nog goed 
geconserveerd. 
De plattegrond is aan de noordwestzijde voor een beperkt deel verstoord door een latere boomval.  
De sporen werden direct onder de bouwvoor en een oude akkerlaag zichtbaar, in de top van de C-
horizont (ca. 14,1 m +NAP). Er was geen sprake meer van een intact bodemprofiel. Dit maakt het 
waarschijnlijk dat een deel van het oorspronkelijke loopniveau verloren is gegaan. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Afb. 4.8 tekening en foto 
van Huis 3 (paalgaten in 
donkergrijs, wandgreppels 
in lichtgrijs; schaal 1:200). 
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Afmeting en constructie 
De tweebeukige plattegrond had een lengte van 27,5 m en een breedte van 7,6 tot 8,2 m (zie afb 
4.8). De dakconstructie werd gedragen door zes middenstaanders en de wanden. De onderlinge 
afstand tussen de middenstaanders bedraagt van zuidwest naar noordoost: 7,4 m, 3,2 m, 5,5 m en 
7,4 m. De middenstaanders zijn fors met dieptes van 80 tot 98 cm en doorsneden van 100 tot 160 
cm. Afgezien van middenstaander S2.32 was bij alle middenstaanders een brede paalkuil gegraven 
waar de paal in was geplaatst. Bij middenstaander S2.32 was alleen een spits toelopende paalkern 
te onderscheiden. Bij twee andere middenstaanders (S2.2 en S2.21/22) met paalkuil was een 
paalkern nog vagelijk herkenbaar. Bij de middenstaander S2.146 was nog een onderscheid te 
maken tussen de paalkuil en de uitgraafkuil. De taps toelopende vorm van de uitgraafkuil doet 
vermoeden dat de houten paal is losgewrikt en vervolgens uitgetrokken. De middenstaanders aan 
de kopse kant zijn buiten de wanden van de boerderij geplaatst. Dit betekent dat de boerderij was 
voorzien van een zadeldak. 
De wanden waren in een greppel geplaatst. Over het algemeen waren deze greppels 30 tot 40 cm 
breed en 10 tot 20 cm diep. De greppels hadden een vrij vlakke bodem. Binnen de greppels 
konden, met uitzondering van de ingangspartijen, geen duidelijke wandpalen worden. 
onderscheiden. Ook buitenstaanders ontbraken. 
Aan de oostzijde van de plattegrond werd een goed geconserveerde potstal gevonden. De potstal 
had afmetingen van 6,5 bij 5 m. De potstal was met een diepte van maximaal 24 cm vrij ondiep. De 
opvulling van de potstal bestond overwegend uit een donkergrijze homogene vulling. In deze vulling 
werden ondermeer aardewerk en hutteleem gevonden. De laag was 18 tot 20 cm dik. Deze 
donkergrijze vullaag dekte een oudere vullaag af. Deze oudere vullaag was eveneens donkergrijs, 
maar meer gevlekt. De laag was slechts enkele centimeters dik en is vooral in het centrale deel van 
de potstal aangetroffen. Uit de onderste laag is aardewerk verzameld (Vnr 85).  
Geheel aan de westzijde van de boerderij is een grote vlek gevonden. De ondergrond ter plaatse 
van de vlek bleek licht verrommeld te zijn. Bij couperen bleek de laag slechts zeer dun (tot 
maximaal 5 cm) te zijn.  
Het is onduidelijk hoe de vlek geïnterpreteerd moet worden. Het kan de onderzijde van of een 
aanzet tot een potstal zijn. Een andere mogelijkheid is dat dit deel het woongedeelte was en de 
ondergrond door gebruik deels vertrapt is. 
 
Indeling 
De plattegrond bestond uit twee binnenruimtes die van elkaar gescheiden waren door een 
binnenwand. Het compartiment aan de zuidwestzijde is met een lengte van 8,5 m bijna de helft 
kleiner dan het andere compartiment (18,5 m). De binnenruimte aan de zuidwestzijde heeft slechts 
aan één zijde (zuidzijde) een doorgang. Deze doorgang is herkenbaar aan een onderbreking in de 
wandgreppel met een dubbele paalzetting aan weerszijde ervan, haaks op de greppel. De 
doorgang is 1,5 m breed. Recht tegenover de ingang, in de noordwand is eveneens één dubbele 
paalzetting aangebracht in de wandgreppel (S2.163 en S2.164). Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden dat deze dubbele paalzetting heeft behoord tot een (later dichtgezette) ingang.  
Totaal bevonden zich in de zuidoostelijke lange wand drie ingangen, terwijl zich in de 
noordwestelijke lange wand slechts één ingang bevond.  
Een opvallend detail is de verschillende breedtes van de ingangen. Daarbij lijken sommige 
ingangen uitsluitend bedoeld voor mensen terwijl andere ingangen ook konden dienen voor 
boerenwagens. Te Veghel De Scheiffelaar II werden in Huis 1 voor het eerst karrensporen 
gevonden die erop wezen dat mest met karren uit de potstal gereden werd. Dit was natuurlijk alleen 
mogelijk indien de ingangen daartoe voldoende breed waren.41 Overigens was het in Veghel De 
Scheiffelaar II de ingang aan de kopse kant van de boerderij die zo breed was dat daar 
boerenwagens door naar binnen konden. 
 
De functie van het eerste compartiment is niet met zekerheid vast te stellen. De ondiepe vlek die 
aan de westzijde werd gevonden, kan zowel een restant zijn van een potstal als van een leeflaag. 

 

41
 Van der Veken & Blom 2012, afb. 3.6. 
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Op basis van de gangbare opvattingen is het echter het meest aannemelijk dat dit compartiment 
het woongedeelte van de boerderij vormde. 
 
In de tweede binnenruimte zijn drie ingangen te onderscheiden, één in de noordwand en twee in de 
zuidwand. Ter hoogte van de vierde middenstaander (S2.32) bevindt zich in beide lange wanden 
een tegenover elkaar gelegen ingang. De beide ingangen zijn herkenbaar aan de onderbroken 
wandgreppel en een dubbele paalzetting aan weerszijden van de doorgang. De breedte van de 
doorgangen bedraagt 1,5 m. In de zuidwand is behalve de net genoemde ingang, nog één andere, 
smallere ingang aanwezig. Deze ingang bevindt zich aan de westziijde. Deze ingang is herkenbaar 
doordat de wandgreppel onderbroken en door de dubbele paalzetting. De ingang heeft een breedte 
van 1 m. 
De binnenindeling van het tweede compartiment kan ten dele worden bepaald aan de hand van de 
potstal die aan de oostzijde werd aangetroffen. In dit deel van het compartiment werd het vee 
gestald. Dit deel lag direct ten oosten van de tegenover elkaar liggende ingangspartij. De 
gebruiksfunctie van het overige deel van het compartiment is niet duidelijk geworden. 
 
Verbouwingen en reparaties, bijzondere elementen en afbraak van het gebouw 
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor verbouwingen of reparaties aan het gebouw.  
Uit de coupes van de middenstaanders blijkt dat na het verlaten van het gebouw enkele houten 
palen zijn uitgetrokken of uitgegraven.  
 
Plattegrondtype en datering 
Huis 3 is een zogenaamd ‘wandgreppelhuis’ van het zogenaamde Alphen-Ekeren-type. 
Kenmerkend voor dit type plattegronden zijn met name de zware middenstaanders. Daarnaast zijn 
de huizen van dit type uitgevoerd met een zadeldak. De zware middenstaanders ondersteunden de 
nokbalk.42 In lijn met de middenstaanders staan in de wand eveneens dubbele staanders. Deze 
droegen dwarsbalken en maakten zo onderdeel uit van de gebinten die de last van het dak 
moesten dragen en de constructie een deel van zijn noodzakelijke stijfheid gaven. Het aantal 
dubbelstaanders is groter dan het aantal middenstaanders. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze 
allemaal onderdeel hebben uitgemaakt van gebinten. Soms maakten zij deel uit van de constructie 
van een ingang, soms waren zij deel van de wandconstructie. 
Aan de buitenzijde werden de kapsporen gedragen door een ligger bovenop de wand. In het geval 
van huis 1 te Lieshout-Beekseweg bevond zich tevens een ligger in de wandgreppel. Dit is gezien 
de vlakke bodem van de wandgreppels van Huis 3 te Hilvarenbeek Biest-Houtakker ook het geval. 
De wand bestond dus uit onder- en bovenliggers met staanders ertussen. Het gaat om vakwerk 
waarvan de vakken werden opgevuld met vlechtwerk en dichtgesmeerd met leem.43 
De potstal in Huis 3 te Biest-Houtakker bevindt zich daar waar men deze zou verwachten, namelijk 
in het meest oostelijke deel van de boerderij. Vergelijkbare plattegronden onder andere te Lieshout-
Beekseweg tonen dat dit echter geen wetmatigheid is.44  
Wandgreppelhuizen van het Alphen-Ekerentype zijn eerder onder andere aangetroffen te Lieshout-
Beekseweg45, Nederweert-Rosvelt46, Deurne-Groot Bottelsche Akker47 en Weert-Kampershoek 
Noord.48 Aardewerk uit verdiepte stallen van de ‘wandgreppelhuizen’ te Lieshout–Beekseweg 
dateert uit het tweede kwart van de 2e eeuw n. Chr. 
 
 
 
 

 

42
 Voor een reconstructie van dit huistype: Hiddink 2005a, 125 e.v. 

43
 Ook van een Alphen-Eekeren plattegrond  opgegraven te Grobbendonk (B) veronderstelt men dat het een ‘vakwerkhuis’ 

betreft (Cuyt 2007, 151; Jansens, 2009/2010, 43-44 en fig. 16. 
44

 Hiddink 205a, 126-127 en afb 7.8. 
45

 Hiddink 2005a, 119 e.v., afb. 7.8, 7.9 en 7.10: 
46

 Hiddink 2005b. 
47

 Hiddink 2008. 
48

 Hiddink 2010. 
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Vondstmateriaal 
Het in de sporen van de huisplattegrond verzamelde vondstmateriaal beperkt zich tot aardewerk en 
bouwmateriaal.49 Het materiaal is overwegend afkomstig uit de potstal (S2.50) en in mindere mate 
uit de wandgreppels, staanders en wandpalen.  
Het merendeel van het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk. In totaal zijn 120 stuks aardewerk 
verzameld. Het gladwandig en ruwwandig aardewerk waren daarbij het best vertegenwoordigd. Het 
bouwmateriaal omvat zowel enkele fragmenten baksteen/tegula als hutteleem. 
Van het vondstmateriaal geeft het aardewerk de beste indicatie van de ouderdom van de 
huisplattegrond. Het aardewerk wijst op een datering in de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. 
 
4.3.3 De spiekers van vindplaats 3 
Het overgrote deel van de overige structuren die zijn aangetroffen op vindplaats 3 kan worden 
aangeduid als ‘spieker’ (afb. 4.5 en tabel 4.1). Zoals eerder al aangegeven, valt niet met zekerheid 
te zeggen of het ook inderdaad om opslagfaciliteiten gaat. Bij zeven van de acht zogenaamde 
spiekers gaat het om vierpalige structuren. De achtste structuur is in principe zespalig (Sp13). 
Opvallend van deze laatste structuur is dat de palen duidelijk een grotere diameter hebben dan de 
overige vierpalige structuren. Het lijkt aannemelijk dat deze structuur een andere functie heeft 
gehad. In één geval lijkt een spieker op dezelfde locatie te zijn vervangen door een andere grotere 
of kleinere spieker (Sp 10 en 11). De opgravingsgegevens bieden echter onvoldoende houvast wat 
de chronologische opeenvolging is van deze beide structuren. 
 

Tabel 4.1 Overzicht van de aan getroffen spiekers 

Spieker nr. Type B x L Diepte staanders Diameter 

Spieker 8 (Sp8) vierpalig 2,8 x 2,9 m 10-23 cm 26-34 cm 

Spieker 9 (Sp9) vierpalig 2,2 x 2,2 m 20-24 cm 30-38 cm 

Spieker 10 (Sp10) vierpalig 2,4 x 2,5 m 16-19 cm 24-28 cm 

Spieker 11 (Sp11) vierpalig 1,6 x 1,7 m 16-23 cm 20-22 cm 

Spieker 12 (Sp12) vierpalig 2,3 x 2,3 m 20-26 cm 16-34 cm 

Spieker 13 (Sp13) zespalig 3,0 x 3,2 m 6-14 cm 34-54 cm 

Spieker 14 (Sp14) vierpalig 2,8 x 3,0 m 12-28 cm 20-38 cm 

Spieker 15 (Sp15) vierpalig 3,4 x 3,4 m 18-36 cm 16-30 cm 

 
 
De conservering van de afzonderlijke sporen verschilt sterk. Soms zijn zowel de paalkuil als 
de paalkern te herkennen, terwijl in andere gevallen in het veld alleen een kuil zichtbaar was. 
In enkele gevallen was niet alleen de paalkuil met kern zichtbaar, maar was tevens te zien 
dat de paal later uitgetrokken was, waarschijnlijk om te worden hergebruikt. 
 
In enkele paalgaten van spieker 13 zijn acht kleine fragmenten handgevormd aardewerk gevonden. 
Zeven van deze fragmenten tonen sporen van verbranding of zijn gespleten. De fragmenten 
hebben geen diagnostische kenmerken. De zes verbrande fragmenten lijken een iets grover baksel 
te hebben dan het meeste handgevormde aardewerk. Het aardewerk valt niet nader te dateren dan 
‘Romeins’. 
 
4.3.4 De spiekers van vindplaats 1 
Aan de noordwestzijde van vindplaats 1 is een cluster van in totaal vier spiekers(Sp3-6) aangetroffen. 
Drie van de spiekers zijn vierpalig (Sp3, Sp4 en Sp6) terwijl de vierde zespalig is (Sp5).  
 
De vierpalige spiekers zijn over het algemeen vierkant waarbij de zijden variëren in lengte van 1,8 
tot 2,3 m. De conservering van de paalsporen varieert en is matig tot goed te noemen. De 
doorsnede van de palen varieert tussen 18 en 30 cm. De dieptes van de paalkuilen loopt sterk 
uiteen evenals de dieptes van de paalkuilen (van 8-34 cm). Soms viel in de paalkuil nog de resten 

 

49
 Zie paragraaf 5.1. 
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van de oorspronkelijke paal te herkennen. In geen van de paalkuilen van deze vierpalige spiekers 
is aardewerk gevonden dat uitsluitsel kan geven over de datering.  
 
Anders is dat bij de zespalige spieker 5 (Sp5). De spieker is eveneens vierkant en meet 3 bij 3 m. 
De paalsporen zijn nog 12 tot 20 cm diep. De doorsnede van de paalsporen is echter aanzienlijk 
groter dan die van de eerder beschreven vierpalige spiekers en varieert van 46 tot 60 cm. De 
sporen hebben in het vlak een ovale vorm. Deze vorm is ontstaan doordat de palen zijn 
ingegraven. In twee van de zes paalkuilen viel nog een paalkern te onderscheiden. Uit twee 
paalsporen (S5.39 en S5.40) is vondstmateriaal (Vnr 45 en 46) verzameld. Het betreffen vier 
fragmenten van handgevormd aardewerk. Dit handgevormde aardewerk is gemagerd met potgruis 
en plantaardig materiaal. Het aardewerk dateert vermoedelijk uit de Romeinse tijd. 
 
De vermoedelijke datering van het aardewerk afkomstig uit twee van de sporen van spieker 5 
(S5.39 en S5.40) maken het zeer waarschijnlijk dat deze spieker uit de Romeinse tijd dateert.50 
Daarop duidt ook het aardewerk afkomstig uit twee paalgaten (S5.2 en S5.48) die in de directe 
nabijheid van deze spiekers zijn opgegraven en die eveneens in de Romeinse tijd moeten worden 
gedateerd.  
 
4.3.5 Overige sporen 
In werkput 1 werd tussen huis 2 en huis 3 een mogelijke waterput (S1.21; Wa1) aangetroffen. De 
waterput werd op een hoogte van 14,15 m +NAP herkend. Het betreft een ronde kuil met een 
gemiddelde diameter van ca. 60 cm. De schacht heeft vrij rechte wanden. De kuil was nog ca. 80 
cm diep. In de kuil zijn verder geen aanwijzingen voor een eventuele houten constructie 
aangetroffen, zoals men voor een dergelijke constructie zou verwachten, om instorting van de 
wanden te voorkomen. Zoals uit onderstaande foto valt af te leiden, bevindt het huidige 
grondwaterniveau zich onder het diepste punt van de waterput, zodat een eventuele houten 
constructie niet bewaard zal zijn gebleven. Een andere mogelijkheid is dat de houten constructie 
later is uitgetrokken, nadat de waterput buiten gebruik was geraakt. 
Uit de nazakking van deze waterput zijn vier scherven aardewerk afkomstig, waaronder twee 
scherven van een ruwwandige kookpot van het type Niederbieber 89 (zie afb. 5.2). Dit maakt een 
datering in de 2e eeuw n. Chr. het meest waarschijnlijk. Daarmee moet de waterput bij het erf van 
Huis 3 hebben gehoord. 
 
 

 

Afb. 4.9 Mogelijke waterput (Wa1) uit de 2e eeuw n. Chr. 

 

50
 Zie paragraaf 5.1. 
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In de resterende paalsporen van vindplaats 3 vallen geen duidelijke structuren te herkennen. Soms 
zijn wel over korte afstand lineaire constellaties van drie, vier of soms zelfs meer palen te 
herkennen. De opgravingsgegevens bieden echter te weinig houvast om aan deze palenrijtjes een 
bepaalde functie toe te wijzen. Het zou kunnen dat ze onderdeel hebben gevormd van een 
erfafscheiding of afrastering voor het vee of iets dergelijks. 
 
Behalve de tot structuren behorende sporen die al beschreven zijn, zijn er op de locatie van 
vindplaats 1 meerdere sporen gevonden die niet tot een specifieke structuur gerekend kunnen 
worden. Het gaat daarbij vooral om (veronderstelde) paalsporen. Deze sporen bleken bij couperen 
veelal vrij ondiep (max. 10 cm) te zijn, wat een juiste interpretatie bemoeilijkt. Het onderscheid 
tussen natuurlijke sporen en antropogene sporen is bij een slechte conservering immers lastig te 
maken. Wanneer een duidelijk tot een structuur te herleiden patroon ontbreekt, is een interpretatie 
van de sporen des te moeilijker. Gezien de beperkte mogelijkheden die de veronderstelde 
paalsporen bieden voor een interpretatie, zullen deze sporen niet verder beschreven worden. 
Vermeldenswaardig is het vondstmateriaal dat uit de sporen S5.2 en S5.48 is verzameld. Beide 
sporen zijn geïnterpreteerd als mogelijk paalspoor en zijn vrij ondiep. Uit paalspoor S5.2 is een 
scherf aardewerk (Vnr 48) van Bataafs grijs uit het midden van de Romeinse tijd en een vuurstenen 
schraper (Vnr 49) verzameld. Ook uit paalspoor S5.48 is vondstmateriaal verzameld (Vnr 48). Dit 
bestaat uit één fragment Bataafs grijze waar uit de Romeinse tijd. Beide paalsporen liggen aan de 
noordwestzijde van vindplaats 1, nabij het cluster van de vier spiekers. 
 
4.4 Conclusie 

Tijdens de opgraving Biest-Houtakker te Hilvarenbeek zijn de resten van drie en mogelijk vier erven 
geheel of gedeeltelijk onderzocht. Het eerste erf dateert uit de Midden-IJzertijd of Late IJzertijd. 
Hoofdgebouw is een boerderij van het type Haps 1a. Verder bestond het erf waarschijnlijk uit twee 
spiekers en een voorraadkuil of silo. 
 
Verder zijn twee erven uit de Romeinse tijd opgegraven. Het gaat om erven die elkaar opvolgen in 
de tijd. Het eerste erf dateert in de tweede helft van de 2e eeuw n. Chr. Het tweede erf in de eerste 
helft van de 3e eeuw n. Chr  
De twee opeenvolgende erven uit de late 2e en de vroege 3e eeuw n. Chr. houden waarschijnlijk 
verband met elkaar, gezien de beperkte tijd en ruimte die beiden van elkaar scheiden. De jongste 
boerderij (huis 2) zal de opvolger zijn van de oudere boerenhoeve (huis 3). Het kan zelfs niet 
worden uitgesloten dat beide boerenhoeven korte tijd naast elkaar in gebruik zijn geweest. Ook de 
gelijke oriëntatie van beide gebouwen wijst op een relatie tussen beide boerenhoeven.  
De boerderij uit de voorgaande IJzertijd heeft daarentegen een duidelijk afwijkende oriëntatie. 
Onder archeologen geldt dit over het algemeen als aanwijzing voor een bewoningshiaat. Het 
ontbreken van vondstmateriaal of sporen uit de tussenliggende periode ondersteunt deze 
gedachte. 
 
De kern van het boerenerf bestond uit de boerderij. Beide boerderijen zijn zogenaamde 
woonstalhuizen zoals wij die nu nog kennen, waarbij het gezin en de veestapel onder één dak 
waren ondergebracht. In beide boerderijen bevond zich een zogenaamde potstal, waarvan het 
oudste tot dusver opgegraven exemplaar is aangetroffen in Huis B te Mierlo en die vanaf ca. 130 n. 
Chr. voorkomen. 51 Boerderijen met potstallen zijn tot dusver nog maar in gering aantal onderzocht. 
In dit opzicht vormen deze opgegraven boerderijen met potstal uit de Romeinse tijd een belangrijke 
aanvulling op onze kennis over boerderijbouw in de Romeinse tijd in Zuid-Nederland.  
Een andere chronologische ontwikkeling die af te lezen valt aan beide boerderijplattegronden is het 
naar buiten plaatsen van de dakdragende staanders van de gebinten. Deze ontwikkeling is 
kenmerkend voor de boerderijbouw in Zuid-Nederland, maar vindt ook elders plaats. Door deze 
technologische ontwikkeling in de boerderijbouw werd de efficiënte leefruimte binnen de boerderij 
vergroot. Daarmee kwamen in sommige gevallen de dakdragende staanders buiten de buitenwand 
van de boerderij te staan. Door het naar buiten verplaatsen van de dakdragende staanders werd de 

 

51
 Hiddink 2005a, 120. 
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buitenwaartse druk vergroot. Soms werd dit opgelost door de dakdragende staanders te versterken 
met schuin staande schoren. Te Biest-Houtakker valt niet na te gaan of dit ook hier het geval is 
geweest. De gecoupeerde paalgaten van huis 2 waren weliswaar erg groot maar uit geen van de 
coupes valt af te leiden of er schuinstaande palen buiten de huiswand hebben gestaan, zoals bijv. 
wel het geval was bij min of meer gelijktijdige gebouwen van dit type te Brecht-Zoegweg (B) en te 
Brandevoort (Helmond).52 
Een opvallend kenmerk van het 2e-eeuwse huis (huis 3) zijn de vlakke wandgreppels met vlakke 
bodem. Samen met het grotendeels ontbreken van staanders in de wandgreppels vormt dit een 
belangrijke aanwijzing dat de wanden bestonden uit vakwerk.  
 
Een bijzonder mooi exemplaar van een boerderij met wandgreppels (‘een wandgreppelhuis’) met 
potstal is onlangs opgegraven te Veghel-De Scheiffelaar II. Deze boerderij (Huis 1) dateert op basis 
van het vondstmateriaal aan het eind 2e/eerste helft 3e eeuw n. Chr. Aangezien bij deze boerderij 
de dakdragende staanders buiten de buitenwand staan, lijkt het wandgreppelhuis van Veghel-De 
Scheiffelaar II iets jonger te zijn dan Huis 3 te Biest-Houtakker. Een opmerkelijke waarneming bij 
Huis 1 is de vondst van karresporen die uit de poststal leiden, wat erop wijst dat de inhoud van de 
poststal met boerenwagens naar het land gereden werd. 
 
Omdat beide boerderijen uit de Midden-Romeinse tijd zowel in ruimte als tijd zo dicht bij elkaar 
liggen, is het niet mogelijk de verschillende overige structuren aan afzonderlijke erven toe te 
schrijven. De enige waterput die is aangetroffen kan door de bewoners van beide boerderijen zijn 
gebruikt. Het is bekend dat waterputten een bijzonder lange levensduur kunnen hebben. De 
belangrijkste structuur naast de onderzochte boerderijen is de zogenaamde ‘spieker’. De onder 
archeologen gangbare naam suggereert dat het gaat om een opslagfaciliteit, maar waarschijnlijk 
gaan onder deze naam structuren met verschillende functies schuil. De opgraving te Biest-
Houtakker biedt hiervoor ook aanwijzingen. Zo zijn de staanders van twee zespalige structuren 
zwaarder dan die van de vierpalige structuren. Toeval of niet, maar dit zijn tevens de enige twee 
‘spiekers’, waar in de paalgaten aardewerk is aangetroffen.  
.  

 

52
 Becht-Zoegweg: Delaruelle, Verbeek & W. De Clercq 2004; Helmond-Brandevoort: De Groot 2001, 12. 
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5 Vondstmateriaal  

5.1 Aardewerk en bouwmateriaal 

(W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude) 

 

5.1.1 Inleiding 
De nederzetting met drie huisplattegronden en spiekers te Biest-Houtakker heeft relatief weinig 
aardewerk opgeleverd. In totaal zijn 341 fragmenten aardewerk met een totaalgewicht van 6021 g 
verzameld. Het gemiddelde gewicht per scherf komt neer op 17 g. 
Het aardewerkcomplex bestaat uit handgevormd en gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd. 
Ongeveer eenderde is handgevormd en tweederde is gedraaid aardewerk. Hoewel het 
handgevormde aardewerk een homogeen geheel leek te zijn, bleek er bij nader inzien een minieme 
component midden- of late-ijzertijd aardewerk te zijn. Aardewerk uit de Middeleeuwen is niet 
waargenomen.  
 
Veel aardewerk heeft nogal wat zandige aankoeksels. Daardoor is de kleur vaak niet goed 
zichtbaar. Het is daardoor ook niet goed te zien of het aardewerk een speciale oppervlakte 
behandeling heeft ondergaan, zoals bij gesmookt aardewerk.53 Het komt ook voor dat door de 
verwering of verbranding niet duidelijk te zien is of de fragmenten tot inheems handgevormd 
aardewerk hebben behoord of tot handgevormde dolia. 
Veel aardewerk is verkleurd onder invloed van de mest in de potstal. De kleur van het aardewerk is 
daardoor wat donkerder dan gebruikelijk. Het gesmookte aardewerk is ook donkerder van kleur dan 
gebruikelijk. 
 
5.1.2 Aardewerkbeschrijving 
Het aardewerkcomplex bevat vooral veel gebruiksaardewerk. In tabel 5.1 zijn alle voorkomende 
baksels opgesomd met de hoeveelheid aangetroffen fragmenten. In Romeins aardewerk komen 
fijne en grove baksels voor. De fijne baksels zijn gebruikt voor de tafelwaar zoals borden, bakjes en 
bekers. De grovere baksels zijn gebruikt voor keukenaardewerk zoals kook- en voorraadpotten, 
kommen (bak)pannen en kannen. De kruiken en kruikamforen hebben over het algemeen een 
redelijk fijn baksel en werden ook op tafel gebruikt. 
 

Tabel 5.1 Overzicht gedraaid aardewerk 

Baksel n %n g %g g (gem.) MAE EVE 

Terra Sigillata 11 3,2% 69 1,1% 6,2727273 1 0,09 

Geverfde waar 2 0,6% 16 0,3% 8

Gladwandig 77 22,6% 959 15,9% 12,454545 4 0,57 

Ruwwandig 72 21,1% 1174 19,5% 16,305556 6 0,92 

Bataafs Grijze waar 10 2,9% 128 2,1% 12,8 3 0,17 

jw 16 4,7% 601 10,0% 37,5625 2 0,19 

Dolium 43 12,6% 1849 30,7% 43 5 0,41 

Mortarium 1 0,3% 55 0,9% 55

Handgevormd 104 30,5% 1130 18,8% 10,865385 4 0,11 

Indet 5 1,5% 40 0,7% 8

Totaal 341 100,0% 6021 100,0% 210,26071 25 2,46 

Keramisch Bouwmateriaal 18 517 28,722222 1

Hutteleem 56 703 12,553571

 
 

 

53
 Productieproces van aardewerk waarbij rook in de oven wordt gelaten, waardoor de buiutenzijde van het aardewerk een 

donkere kleur krijgt. 
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Tabel 5.2 toont de verschillende pottypen die te Biest-Houtakker zijn verzameld. 
 

Tabel 5.2 Typochronologisch overzicht 

BAKSEL VORM Type n g MAE EVE 

Terra sigillata BEKER   1 3 1 0,09 

Terra sigillata BORD DRAG 32 1 7

Terra sigillata BORD   4 8

Terra sigillata WRIJF   2 35

Terra sigillata     3 16

        

Geverfd tech b BEKER   1 13

Geverfd tech c     1 3

        

Gladwandig kruikamfoor NB 68 1 22 1 0,08 

Gladwandig kruikamfoor NB 69 1 61 1 0,27 

Gladwandig kruik/kruikamfoor   41 706

Gladwandig beker NB 32 1 8 1 0,07 

Gladwandig bord   2 10

Gladwandig deksel   1 16

Gladwandig dolium   2 36

Gladwandig kom ST 210 2 42 1 0,13 

Gladwandig     26 99 1 0,02 

        

Ruwwandig bord Tienen B3 6 90 1 0,11 

Ruwwandig bord     

Ruwwandig deksel   2 37

Ruwwandig kom   2 16 1 0,07 

Ruwwandig kom ST 210 1 24 1 0,11 

Ruwwandig pot   1 8

Ruwwandig pot NB 89 4 130 2 0,52 

Ruwwandig pot ST 201A 1 5 1 0,09 

Ruwwandig     55 864 0,02 

        

Bataafs Grijs pot   5 67 3 0,17 

Bataafs Grijs     5 61

        

Low Lands Ware pot   5 199

Low Lands Ware pot AR 140-142 2 121 2 0,19 

Low Lands Ware     9 281

        

Dolium Dolium   35 967

Dolium Dolium ST 147 8 882 5 0,41 

Moratarium WRIJF   1 55

        

Handgevormd pot 3-ledig 1 8 1 0,03 

Handgevormd weefgewicht   3 32

Handgevormd     100 1090 3 0,08 

Indet     5 40

 

Terra sigillata 
Dit glanzend rode aardewerk behoort tot de tafelwaar en bestaat vooral uit borden en bakjes. Het 
wordt beschouwd als het meest luxueuze aardewerk. Er zijn elf fragmenten terra sigillata 
aangetroffen. Hieronder is één klein randfragment van een diep bord of een kom met 
reliëfversiering. De breedte van de omslag van de rand maakt het niet duidelijk tot welke vorm dit 
fragment heeft behoord. Enkele wandfragmenten met ingebakken kiezeltjes hebben behoord tot 
wrijfschalen. Terra sigillata wrijfschalen komen vanaf het einde van de 2e eeuw. Een wandfragment 
van een bord heeft mogelijk tot een Dragendorf 32 behoord. Dergelijke borden komen vanaf 160 n. 
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Chr. in omloop, maar zijn vooral kenmerkend voor de 3e eeuw. Een opmerkelijke vorm is een beker 
met een omgeslagen rand, zoals de geverfde bekers hebben (afb. 5.1). Deze beker komt vanaf de 
tweede helft van de 2e eeuw voor. 
 

 

Afb. 5.1 Terra sigillata beker. 

 
 
Geverfde waar 
Tot de geverfde waar horen vooral bekers en borden met een verflaag. Het aardewerk en de 
verflaag kunnen verschillende kleuren hebben. Te Biest-Houtakker is een wandfragment in 
techniek b (wit baksel met zwarte verf) en een wandfragment in techniek c (rood baksel met zwarte 
verf) gevonden. Techniek B is vanaf 80 n. Chr. in productie gekomen; techniek c komt vanaf 150 n. 
Chr. voor. De fragmenten zijn geen van beide versierd. 
 
Gladwandig 
De meest voorkomende bakselsoort is gladwandig aardewerk. Hierin werden voornamelijk kruiken 
(met één oor) en kruikamforen (met twee oren) gemaakt. Andere vormen die in gladwandig 
aardewerk werden gemaakt zijn honingpotten, kelkbakjes of wierookschaaltjes en diverse 
imitatievormen, zoals borden, kommen, bekers en gedraaide dolia. Veel imitatievormen zijn 
gemaakt in Tienen. De exemplaren met gesmookt oppervlak zijn het best herkenbaar.  
De verschillende vormen komen in verschillende baksels voor, want ze werden op verschillende 
locaties gemaakt.  
Te Biest-Houtakker zijn veel verschillende vormen gevonden. Er zijn twee verschillende 
kruikamforen, bodemfragmenten van een bord en een stukje rand van een dolium. Mogelijk is er 
een fragment van een deksel, maar dit is een onduidelijk fragment. Tot slot is er een randfragment 
van een Tienense beker BE11. Dit is een imitatie van de geverfde bekers met omgeslagen rand 
NB32. 
Een groot deel van de gladwandige vormen die te Biest-Houtakker zijn gevonden, zijn 
geproduceerd in Tienen. Een aantal stukken met een gesmookt oppervlak en diverse ongesmookte 
stukken hebben het kenmerkende beige baksel met een rozige kern. 
Onder het gladwandige aardewerk zijn weinig goed te dateren vormen. De gesmookte vormen 
werden in Tienen na 150 in productie genomen. De imitatie van beker NB32 werd in Tienen vanaf 
200 gemaakt.54 
 
Ruwwandig 
Ruwwandig aardewerk dankt haar naam aan het ruwe oppervlak waar de magering van fijne 
kiezels doorheen komt. Ruwwandig aardewerk komt in grijze en beigeachtige baksels voor. In dit 
aardewerk zijn vooral gebruiksgoederen gemaakt, zoals kook- en voorraadpotten. Andere 
veelvoorkomende vormen zijn borden, kommen, kannen en deksels. Ruwwandig aardewerk is 
geproduceerd in diverse werkplaatsen in het Rijnland en het Maasland.  
In ruwwandig aardewerk zijn te Biest-Houtakker verschillende kookpotten, kommen en een bord 
gevonden. Het zijn veel voorkomende pottypen: twee kookpotten met dekselgeul NB89 (afb. 5.2), 
een kookpot met horizontale rand St201, een kom met horizontale rand met groeven (St210) en 
een bord met een geultje op de rand. Enkele van deze vormen kunnen goed gedateerd worden. 
Een van de kookpotten NB89 heeft een gesmookt oppervlak en is uit Tienen afkomstig (afb. 5.4a). 
Dit exemplaar is na 150 gemaakt. Het bord met het geultje op de rand is uit Tienen afkomstig, het 
type is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is dit een bord van het type B3, dat te dateren is vanaf 180. 

 

54
 Mondelinge mededeling M. Martens (VIOE). 
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Een klein aantal ruwwandige fragmenten is gesmookt, zoals de genoemde kookpot. Naast 
aardewerk uit Tienen, is er ook donkergrijs ruwwandig aardewerk dat vermoedelijk uit Tongeren 
afkomstig is. In dit baksel is een kom met een afgebrokkelde rand de enige herkende vorm.  
Een klein aantal fragmenten heeft een afwijkend gelaagd baksel. Deze fragmenten doen het meest 
denken aan 1e-eeuws ruwwandig aardewerk 
 

 

Afb. 5.2 Ruwwandige kookpot NB 89. 

 
 
Bataafs Grijze Waar 
Een aparte vorm van ruwwandig aardewerk is de Bataafs grijze waar die waarschijnlijk in het 
oostelijke rivierengebied is geproduceerd. Dit aardewerk is gedurende een langere periode 
geproduceerd. In de loop der tijd heeft dit aardewerk verschillende baksels gekend. Ook in het 
vormenrepertoire zit een duidelijke ontwikkeling. 
Te Biest-Houtakker is het jongste baksel aangetroffen dat vanaf het midden van de 2e eeuw in 
omloop was. Dit is een vrij fijn lichtgrijs baksel dat een enigszins schuurpapierachtig oppervlak 
heeft. De potten die hier zijn gevonden hebben een geul op de rand en staan bekend als Willems 
T2. 
 
Low Lands Ware 
Low Lands Ware is een regionaal geproduceerd baksel met een geheel eigen vormrepertoire. De 
productieplaats wordt in de buurt van Bergen op Zoom vermoed. Het komt na 70 n. Chr. op en is 
aanvankelijk alleen in de kuststreken (Zeeland en Zuid-Holland) aanwezig. Vanaf het midden van 
de 2e eeuw wordt het verder landinwaarts gebracht en komt het ook in het rivierengebied en het 
oosten van het land wel voor. In dit baksel zijn vooral de transport- en voorraadvaten en kleinere 
kommen vervoerd naar het midden en oosten van het land. 
Tijdens de opgraving zijn fragmenten van twee verschillende potten met rond omgeslagen rand Ar 
140-2 gevonden. Kommen zijn hier niet aangetroffen. 
 
Dolium 
Een dolium is een groot bol voorraadvat met een horizontale rand. De meeste dolia uit de 
Romeinse tijd zijn handgevormd met een nagedraaide rand en hebben een ruw uiterlijk. Dolia zijn 
niet goed te dateren. Gedurende de gehele Romeinse tijd hebben ze dezelfde vorm gehad. 
Dertien procent van het aardewerk van de opgraving behoort tot dolia. Hieronder zijn 
randfragmenten van ten minste vijf verschillende handgevormde dolia. In gladwandig aardewerk 
zijn ook enkele fragmenten dolium gevonden. De totale hoeveelheid dolia voor deze nederzetting is 
dus relatief hoog. Een hoog percentage dolia is echter niet ongebruikelijk.  
Dertien doliumfragmenten hebben een versiering in de vorm van ribbels met golfrand of gladde 
richels. Het is goed mogelijk dat veel van deze fragmenten tot hetzelfde exemplaar behoren. 
 
Mortarium of Wrijfschaal 
Wrijfschalen worden met het koken in verband gebracht. Het zijn de vijzels uit de Romeinse tijd en 
ze werden gebruikt voor het fijnwrijven van voedingsmiddelen voor de bereiding van bijvoorbeeld 
sauzen. Er is slechts één fragment in het traditionele ruwwandige wrijfschaalbaksel te Biest-
Houtakker gevonden. In terra sigillata zijn nog twee fragmentjes van wrijfschalen gevonden. 
 
‘Ontbrekende baksels’  
In inheems Romeinse nederzettingen waar gedraaid aardewerk geïntroduceerd wordt komen een 
aantal typisch Romeinse vormen bijna altijd voor. Dat zijn kruiken of kruikamforen, ruwwandig 
aardewerk, wrijfschalen en ook wel dolia. Een iets minder voorkomende vorm is de amfoor. 
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Amforen werden gebruikt voor het vervoer en de opslag van olijfolie, wijn of vissaus. Amforen 
worden niet op elke rurale nederzetting gevonden, maar op de meeste wel. 

Te Biest-Houtakker is geen enkel amfoorfragment gevonden. Hoewel het opmerkelijk is dat hier 
geen amfoorfragmenten gevonden zijn, kan er wel een verklaring voor worden gegeven. Het is 
gebleken dat op nederzettingen waar veel dolia aanwezig waren, minder amforen waren en dat op 
nederzettingen waar veel amfoorfragmenten gevonden zijn weinig dolia voorkomen. De grote 
hoeveelheid verschillende dolia die tijdens deze opgraving gevonden is, compenseert het gebrek 
aan amforen. 

Tienen en Tongeren 
Evenals in de potstallen van Veghel-De Scheiffelaar II, zijn in de potstallen van Hilvarenbeek veel 
fragmenten van aardewerk uit de pottenbakkerscentra uit Tienen en Tongeren afkomstig.55 
 
Handgevormd 
De fragmenten handgevormd aardewerk zijn niet heel groot en bevatten bijna geen diagnostische 
kenmerken. Een goede datering van dit aardewerk is daarom lastig. Het handgevormde aardewerk 
kenmerkt zich door een magering van wit potgruis, vermengd met zand of mica. Twee fragmenten 
hebben een andere magering, namelijk met grof zand of fijn grind.  
Onder het handgevormde aardewerk zijn drie randen. Eén daarvan is versierd met vingertoppen op 
de rand. Dit fragment heeft bij een drieledige pot behoord. Eén rand is afgerond, maar zo klein dat 
het niet te bepalen is wat de oorspronkelijke vorm geweest moet zijn. Eén randfragment is 
gespleten, zodat ook over de vorm van deze pot niets kan worden gezegd. 
De kleur van het handgevormd aardewerk is niet goed te duiden. De binnenzijde van de potten is 
over het algemeen donker. De buitenkant van de potten lijkt wel oxiderend gebakken, maar kan 
wellicht door bodemomstandigheden toch heel donkerbruin lijken. 
Geen van de handgevormde fragmenten is versierd. Slechts drie fragmenten zijn besmeten. 
Bij gebrek aan goede diagnostische kenmerken is de datering van het inheemse handgevormde 
aardewerk lastig. Wel is duidelijk dat de afwezigheid van besmijting en versiering wijzen op een 
datering in de Romeinse tijd. De combinatie met gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd in een 
aantal sporen bevestigt dit vermoeden. Het handgevormde aardewerk, dat samen met gedraaid 
aardewerk is gevonden, heeft dezelfde uiterlijke kenmerken als het handgevormde aardewerk dat 
niet in combinatie met gedraaid aardewerk is gevonden. Hieruit kan men concluderen dat al het 
handgevormde aardewerk uit de huisplattegronden 2 en 3 en de andere sporen uit vindplaats 3 uit 
de Romeinse tijd of eventueel uit de Late IJzertijd dateren. 
De twee fragmenten met een zand- of grindmagering hebben verder geen opvallende 
eigenschappen die aanleiding geven tot een andere datering dan de rest van het aardewerk. De 
locatie waar ze gevonden zijn geeft daar echter wel aanleiding toe. Op grond van de 
huisplattegrond waarin ze zijn aangetroffen, moeten deze fragmenten dateren uit de Midden- of 
Late IJzertijd. 
 
Zestien fragmenten hebben waarschijnlijk behoord tot zoutcontainers. Een fragment heeft een dik 
zacht baksel in een groenige pastelkleur. Dit fragment is afkomstig uit het Zeeuwse kustgebied, het 
gebied van de Menapii. De overige fragmenten hebben behoord bij een pot uit het gebied van de 
Morini, uit het Noord Franse kustgebied. 
 
Keramische objecten 
Van een aantal kleine fragmenten was niet duidelijk waartoe ze behoord hadden. Ze zijn te dik voor 
normaal aardewerk en hebben een te fijn en regelmatig baksel en een te goede afwerking voor 
hutteleem. Twee van deze fragmenten vertoonden sporen van doorboring. Waarschijnlijk hebben 
deze fragmenten behoord aan driehoekige weefgewichten. 
 
 

 

55
 Zie: Van der Veken & Blom 2012. 
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5.1.3 Verspreiding aardewerk 
Op de verspreidingskaartjes is te zien waar het vroeg Romeinse en het midden Romeinse 
aardewerk is aangetroffen (afb. 5.3). Het handgevormde aardewerk is aangegeven als Late 
IJzertijd/Vroeg Romeins, omdat de kenmerken niet eenduidend Late IJzertijd of Romeins zijn. 
Het handgevormde aardewerk komt in veel gevallen voor in combinatie met gedraaid aardewerk. Er 
zijn niet veel sporen die uitsluitend handgevormd aardewerk bevatten. Hieronder zal het aardewerk 
uit de belangrijkste structuren besproken worden (tabel 5.3). 
 

Afb. 5.3 Verspreidingskaartje: a. noordelijk deel. 
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Afb. 5.3 Verspreidingskaartje: b. zuidelijk deel. 
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Tabel 5.3 Aardewerk uit structuren. 

Structuur Baksel n totaal

HS01 HAND 3 3

HS02 DOLIUM 5   

HS02 GLADW 18   

HS02 HAND 22   

HS02 INDET 1   

HS02 LLW 3   

HS02 RUWW 21   

HS02 TS 3 73

HS03 BGW 9   

HS03 DOLIUM 20   

HS03 GLADW 37   

HS03 HAND 10   

HS03 INDET 2   

HS03 LLW 11   

HS03 MORT 1   

HS03 RUWW 25   

HS03 TS 4   

HS03 VERF 1 120

SP05 HAND 4 4

SP13 HAND 8 4

 
 
Huisplattegrond HS 1 (S4.12 en 4.13) 
In deze huisplattegrond zijn slechts drie fragmenten handgevormd aardewerk gevonden. Twee 
fragmenten zijn gemagerd met zeer fijn grind of grof zand. Dit zijn de enige fragmenten van de 
opgraving die een dergelijke magering hebben. Hoewel de fragmenten geen verdere diagnostische 
kernmerken hebben, is het aannemelijk dat ze uit de IJzertijd dateren. 
 
Huisplattegrond HS 2 (S1.150) 
In de potstal van huisplattegrond 2 zijn handgevormd, gladwandig en ruwwandig aardewerk 
ongeveer in dezelfde hoeveelheid aanwezig. Het gladwandige aardewerk heeft de meeste 
verschillende vormen opgeleverd: een Tienense beker BE11, een kom, een dolium en diverse 
fragmenten van kruikamforen. In het ruwwandige baksel zijn bodems van twee borden en een pot 
gevonden. Meer dan de helft van de handgevormde fragmenten heeft een potgruisverschraling. 
Een  van de fragmenten is de rand met nagelindruk. Bij de overige aardewerksoorten zijn een rand 
van Low Lands Ware (Ar 140-2) en een fragment van een terra sigillata bord (Drag 32) aanwezig. 
De fragmenten van een weefgewicht zijn ook in dit gebouw gevonden.  
De datering van dit huis wordt bepaald door verschillende stukken die na het midden van de 2e 
eeuw te dateren zijn: de Low Lands Ware rand en het terra sigillata bord. De Tienense beker is 
vanaf 200 geproduceerd. Er is wel een discrepantie tussen het procentueel hoge percentage 
handgevormd aardewerk en de late datering van de Tienense beker. Het is echter ook mogelijk dat 
dit handgevormde aardewerk met het grote witte potgruis kenmerkend is voor het handgevormde 
aardewerk uit de 3e eeuw. De afwezigheid van de Bataafs grijze pot Willems T2 kan echter een 
tweede aanwijzing zijn dat de datering van dit huis jonger is dan de datering van HS3. De datering 
van dit huis ligt in de eerste helft van de 3e eeuw. 
 
Huisplattegrond HS 3 (S2.50) 
In dit huis met potstal is het meeste aardewerk gevonden. De grootste groep bestaat uit gladwandig 
aardewerk, met name fragmenten van kruiken en kruikamforen. Hieronder zijn de twee 
verschillende kruikamforen NB 68 en NB 69. De tweede grote bakselgroep is ruwwandig 
aardewerk. In dit baksel is de gesmookte pot met dekselgeul (afb. 5.4a), een kom, een bord (afb. 
5.4b) en een deksel. Twintig fragmenten hebben bij dolia behoord (afb. 5.4c). Er zijn in ieder geval 
vier verschillende dolia in de potstal aangetroffen. De meeste doliumfragmenten hadden 
versieringselementen. In de regionale baksels Bataafs Grijs en Low Lands Ware zijn totaal nog 20 
fragmenten gevonden die vier potten vertegenwoordigen. 
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Het overige aardewerk bestaat uit enkele fragmenten van terra sigillata, geverfde waar, een 
wrijfschaal en twee moeilijk te duiden fragmenten. 
De datering van deze potstal is tot stand gekomen op basis van de randen van LLW potten Ar140-
2, de Bataafs grijze potten Willems T2, de gesmookte kookpot met dekselgeul en de splinters terra 
sigillata. Alle diagnostische fragmenten bij elkaar wijzen op een datering die niet vroeger kan zijn 
dan 150. Gezien de afwezigheid van enig 3e eeuws materiaal, zal deze potstal niet veel na 200 in 
onbruik zijn geraakt. 
Enkele dunne ruwwandige fragmenten lijken een heel andere datering te hebben. Dit zijn de 
hierboven beschreven fragmenten in het 1e-eeuwse baksel. Deze fragmenten doen het meest 
denken aan vroeg Romeinse ruwwandige kookpotten met een wat bobbelig oppervlak. De 
bijbehorende rand lijkt het meest op een vroege pot St 201A. Op enkele van de wandfragmenten 
zijn dellen met behulp van vingertoppen aangebracht. Een vroeg Romeinse datering is echter zeer 
afwijkend voor het aardewerk uit de potstal. De datering van deze potstal ligt in de tweede helft van 
de 2e eeuw. 
 

   a 
 

   b 
 

  c 

Afb. 5.4 Vondsten uit HS 3: a. ruwwandige gesmookte pot Tienen P6/NB89;  
b. ruwwandig bord Tienen B3; c. diverse dolia 

 
Spieker 5 (S5.39 en 5.40) 
Uit deze spieker zijn vier kleine aardewerkfragmenten verzameld. Deze handgevormde fragmenten 
hebben een magering van potgruis of plantaardig materiaal. Er zijn verder geen daterende 
kenmerken aan dit materiaal. Een datering in de Romeinse tijd is echter zeer waarschijnlijk. 
 
Spieker 13 (S2.86, 2.87 en 2.88) 
In deze spieker zijn acht kleine fragmenten handgevormd aardewerk gevonden. Zeven van deze 
fragmenten tonen sporen van verbranding of zijn gespleten. De fragmenten hebben geen 
diagnostische kenmerken. De zes verbrande fragmenten lijken een iets grover baksel te hebben 
dan het meeste handgevormde aardewerk. 
De spieker is niet nauwkeuriger te dateren dan Romeins. 
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Voorraadkuil of silo (S4.8) 
De fragmenten uit dit spoor zijn grotendeels verbrand en daardoor gespleten of gecraqueleerd. Het 
aardewerk kon hierdoor niet goed gedetermineerd worden. Het is waarschijnlijk wel allemaal 
handgevormd aardewerk. Een aantal verbrande fragmenten was echter zo dik, dat het niet is uit te 
sluiten dat het amfoorfragmenten zijn. De magering van het handgevormde aardewerk met 
plantaardig materiaal lijkt op een datering in de Romeinse tijd te wijzen, maar door de verbranding 
is dat niet met zekerheid te zeggen. 
Tijdens het vooronderzoek is vastgesteld dat deze context uit de IJzertijd dateert. Het aardewerk 
bevestigt dit niet, maar spreekt het ook niet tegen.  
 
Waterput 1 (S1.21) 
In de nazakking van deze vermoedelijke waterput is een kookpot NB 89 gevonden (afb. 5.2). De 
waterput hoort waarschijnlijk bij HS 3. 
 
Buiten de structuren zijn weinig opvallende stukken in sporen aangetroffen. De terra sigillata beker 
is een contextloze vondst (afb. 5.1).  
 
5.1.4 Bouwmateriaal 
Bij de gebouwen zijn diverse fragmenten keramisch bouwmateriaal aangetroffen. De meeste 
fragmenten zijn van huttenleem, waarmee de huizen winddicht werden gemaakt. Een fragment 
huttenleem bevat een rechte hoek en heeft waarschijnlijk tegen een rechthoekige paal aangezeten. 
Dit fragment is gevonden bij huisplattegrond HS2 (vnr65). 
 
Een kleinere groep fragmenten is afkomstig van bakstenen. De fragmenten (op één na) hebben 
een oranjerood baksel. Deze dateren alle uit de Romeinse tijd. Een deel van de fragmenten heeft 
een platte kant maar is verder afgebrokkeld, zodat de oorspronkelijke vorm niet te bepalen is. 
Slechts één stuk is determineerbaar. Het is de rand van een tegula met een afgeronde flens (type 
25, zie afb. 5.5). Dit tegulafragment heeft verder geen diagnostisch kenmerken zoals een 
uitsnijding, stempel of aangebrachte (reken)merken.  
Eén baksteenfragment heeft een veel harder baksel met paarsrode kleur. De datering van dit 
fragment is van na de Romeinse tijd. 
 
 

 

Afb. 5.5 Randentypologie van de tegula. 

 
 
Verspreiding bouwmateriaal 
Alle oranje baksteenfragmenten en alle huttenleem zijn gevonden rond de huisplattegronden HS2 
en HS3. De meeste fragmenten kwamen uit huisplattegrond HS2. Alleen het tegulafragment heeft 
een andere context en is gevonden in S1.8. Dit spoor is geïnterpreteerd als natuurlijke verstoring. 
Het hard gebakken paarsrode baksteenfragment komt niet uit een Romeins spoor, maar is 
gevonden in een recente verstoring (S2.999) 
 
 
 
 
 

1

2
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5.1.5 Conclusie 
De conservering van het aardewerk liet hier en daar te wensen over. Veel fragmenten waren erg 
klein en aangetast door de omgeving, mogelijk als gevolg van de blootstelling aan urine in de 
potstallen. 
 
Datering  
Hoewel tijdens de opgraving niet bijzonder veel aardewerk gevonden is, is het wel mogelijk de drie 
verschillende gebouwstructuren te dateren. 
Tijdens het vooronderzoek zijn aanwijzingen voor een IJzertijd vindplaats gevonden. Ook de 
gebouwplattegrond HS1 dateert uit de IJzertijd. Het weinige aardewerk dat bij deze structuur en bij 
de nabijgelegen kuil of silo is gevonden kon op grond van de uiterlijke kenmerken echter niet met 
zekerheid in de IJzertijd gedateerd worden. Het aardewerk spreekt een dergelijke datering echter 
niet tegen.  
Huisplattegronden HS2 en HS3 lijken elkaar in tijd op te volgen. Het gebouw met de meeste 
vondsten (HS3) is iets ouder dan HS2. Huisplattegrond HS1 is het oudste gebouw. Door het gebrek 
aan vondsten is de exacte datering niet goed te bepalen. De huisplattegronden HS2 en HS3 
kunnen elkaar hebben opgevolgd, al is een overlap van beide gebouwen ook mogelijk. 
De vondsten die buiten de gebouwen zijn gevonden komen wat datering betreft overeen met de 
vondsten binnen de gebouwen. De diverse gesmookte fragmenten en de fragmenten terra sigillata 
wrijfschaal wijzen op een datering in de tweede helft van de 2e eeuw en zelfs na 175. Hoewel er 
weinig bewijs is voor activiteiten in de 3e eeuw, bieden de vondsten uit huisplattegrond HS3 genoeg 
houvast om daar wel van uit te gaan. 
 
Activiteiten 
Over de bestaanseconomie is niet veel te zeggen. In één van de potstallen zijn brokjes van een 
weefgewicht gevonden. Het is dus waarschijnlijk dat er geweefd is. Het handgevormde aardewerk 
moet ergens in de nabije omgeving zijn gemaakt. Tijdens de opgraving zijn echter geen 
aanwijzingen gevonden waar het aardewerk gemaakt is. 
De potstallen zelf zijn een aanwijzing voor veeteelt, maar dat is niet uit het aardewerk op te maken.  
Buiten de potstallen zijn fragmenten van zoutcontainers gevonden. 
 
De overheersende baksels zijn het gladwandig en ruwwandig aardewerk. Dit is bij rurale 
nederzettingen heel gebruikelijk. Wat wel opmerkelijk is, is de relatief grote hoeveelheid dolia in 
huisplattegrond HS2. Hier was blijkbaar behoefte aan veel opslagaardewerk of hier zijn veel 
goederen in dolia aangevoerd. Het is niet bekend welke goederen dit geweest kunnen zijn.  
 
De herkomst van het aardewerk laat zien dat contacten met grotere Romeinse steden zoals Tienen 
en Tongeren in de 2e en 3e eeuw heel gebruikelijk waren. Tijdens diverse onderzoeken naar de 
potstallen in Brabant is aardewerk uit deze twee steden gevonden. Blijkbaar hadden Tienen en 
Tongeren in deze periode een belangrijke rol in de regionale handel. Het is niet bekend of het hier 
uitsluitend om de handel in aardewerk ging of ook om bijvoorbeeld voedingsmiddelen die met het 
aardewerk werden vervoerd.  
 
5.2 Metaal 

(L.M.B. van der Feijst) 

 
5.2.1 Inleiding 
Tijdens het onderzoek op het plangebied Beverakker te Hilvarenbeek Biest-Houtakker zijn vijf 
fragmenten van metaal aangetroffen. De voorwerpen bestaan uit ijzer en brons. Alle stukken waren 
sterk gecorrodeerd vanwege het jarenlange verblijf in de bodem. Op twee vondsten na, waarvan 
een röntgenopname is gemaakt, konden alle fragmenten op het oog worden gedetermineerd.  
De voorwerpen kunnen worden ingedeeld in twee archeologische perioden, de Romeinse tijd en de 
Nieuwe tijd. In deze paragraaf worden de Romeinse metaalvondsten beschreven. 
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5.2.2 De Romeinse tijd 
 
Fibulae 
Er is tijdens het onderzoek één fibula of mantelspeld verzameld. Fibulae werden in de Romeinse 
tijd zowel door mannen als vrouwen gedragen, in inheems-Romeinse, Germaanse klederdracht. Ze 
dienden voor het samenbinden van overkleden en gewaden. Omdat de spelden snel kapot gingen, 
vaak verloren werden en bovendien aan mode onderhevig waren, zijn ze goed dateerbaar.  
Voor de determinatie van mantelspelden zijn een tweetal zaken bepalend: de veerconstructie en de 
beugelvorm. Voor wat betreft de veerconstructie bestaan er grofweg twee typen, de 
spiraalconstructie, waarbij de vering tot stand komt door windingen van de draad, en de 
scharnierconstructie, waarbij de naald vrij scharniert en de opgebonden stof achter de naald zelf 
voor de weerstand voor bevestiging zorgt. Er bestaan vele variaties op deze twee constructies. Er 
bestaan onder meer onderdraadse en bovendraadse veerconstructies met windingen, windingen 
om assen, hulsscharnieren, wangenscharnieren en combinaties van scharnier- en 
spiraalconstructies.56 Ook de beugelvorm kent vele variaties. De beugel kan uit één stuk bestaan, 
of uit een samenstelling van de beugel en de voet en een verbindend element (schijf of knop). De 
beugel kan gevormd zijn uit een gegoten draad, een kap, een schijf, of door een plastische dierlijke 
of geometrische voorstelling. 
De speld die te Hilvarenbeek Biest-Houtakker is aangetroffen, betreft een eenvoudige draadfibula 
met een spiraalconstructie. Draadfibulae met een spiraalconstructie kunnen worden onderverdeeld 
in meerdere typen. Er valt een onderverdeling te maken in details van de voet, de 
beugeldoorsnede, de beugelvorm en (het aantal) boven- of onderdraadse windingen. Deze 
onderverdelingen kennen verschillende dateringen. 
 
De drie fragmenten van de bronzen speld vertegenwoordigen een niet compleet bewaard gebleven 
exemplaar. Alleen een gedeelte van de beugel resteert. De speld is afgebroken bij de voet en bij de 
veer. De beugelvorm kan worden beschreven als rond gebogen en is ovaal tot min of meer 
driehoekig in doorsnede. Aangezien de voet ontbreekt, bestaan er meerdere mogelijkheden voor 
een typologisering. Indien de voet smal is geweest, uitlopend in een punt, dan kan de speld 
behoren tot het type Van Buchem 23. Indien de voet breed of smal is geweest, onderaan versierd 
met een voetknop, dan kan de speld behoren tot het type Van Buchem 24. De datering van dit type 
spelden is 2e eeuw n. Chr. 
Van twee vondsten van ijzer zijn röntgenopnames gemaakt. Het röntgenonderzoek heeft 
uitgewezen dat het om een ijzeren nagel (spijker) en een ijzeren haakje gaat.De spijker heeft 
vermoedelijk deel uit gemaakt van een houtconstructie, hetzij van het huis, hetzij van de 
ingangspartij; in casu een deur van een huis. 
 
Ruimtelijke verspreiding 
Er kunnen slechts twee vondsten toegewezen worden aan sporen en structuren (afb. 5.5). De 
spijker met vondstnummer 72 is afkomstig uit een paalkuil behorende tot de zuidwestelijke 
ingangspartij in de zuidelijke lange wand van Huis 3 (S2.147). De fibula is afkomstig uit de potstal 
van Huis 2. De speld dateert de vulling in ieder geval na 100. 
 
De overige vondsten zijn afkomstig uit een zone van recente verstoringen of coupes uit het 
vooronderzoek ten noordoosten van Huis 3 in werkput 2. Het verspreidingsbeeld is feitelijk te 
mager om er conclusies uit te trekken. 

5.2.1 Nieuwe tijd 
De vondst welke toegeschreven kan worden aan de Nieuwe tijd betreft een handvat of beugel uit 
brons.  

 

 

56 Voor een overzicht van constructiemogelijkheden zie Riha 1979, 13. 
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Afb. 5.5 Verspreiding van de metaalvondsten(workspace metaalvondsten) 

 
 
5.3 Vuursteen57 

(X.J.F. Alma) 

 
Bij de opgraving is één fragment bewerkt vuursteen gevonden. Dit fragment betreft een schraper. 
Het voorwerp vertoont onvoldoende specifieke kenmerken om het nauwkeurig te determineren en 
kent een brede datering van het Mesolithicum tot en met de Bronstijd. 
 
 

 

57
 Determinatie door E. Drenth (Archeomedia). 
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5.4 Natuursteen 
(M.J.A. Melkert) 

 
Van het archeologische onderzoek Hilvarenbeek Biest-Houtakker zijn 70 stuks natuursteen met 
een totaalgewicht van bijna 4 kg geanalyseerd. De vondsten zijn afkomstig van werkputten 1 en 2 
(vindplaats 3) en werkput 4 (vindplaats 1) en verzameld in tien vondstnummers. Vier 
vondstnummers komen uit twee potstallen (S1.150 en S2.50), twee uit paalkuilen en het aanlegvlak 
van vindplaats 3 en één vondst is aangetroffen in een kuil op vindplaats 1. De overige twee zijn 
stortvondsten.  
 
Het verzamelde natuursteen bestaat volledig uit maalsteenfragmenten. De conservering is matig tot 
slecht, maar in drie vondstnummers zijn fragmenten aanwezig met nog herkenbare, diagnostische 
kenmerken (vnrs. 6, 26 en 87). Opvallend is echter vooral dat de maalstenen gemaakt zijn van 
minimaal drie verschillende steensoorten, te weten een grijze, vesiculaire lava, een bruine, 
massieve lava en een conglomeratische zandsteen. Deze laatste is afkomstig uit werkput 4 van 
vindplaats 1 en aangetroffen in een kuil (vnr. 26, S4.8). In het vondstnummer zijn twee fragmenten 
aanwezig met een verschillende mineralogische textuur (korrelgrootte en –variatie), zodat ze 
mogelijk van twee verschillende maalstenen afkomstig zijn, bijvoorbeeld ligger en loper. Beide 
fragmenten bezitten platte maalvlakken en zouden van een roterende maalsteen kunnen zijn.  
 
Op vindplaats 3 zijn maalsteenfragmenten van twee, mogelijk drie verschillende lavasoorten 
verzameld. Van een poederige, bruine en massieve lava zijn twee fragmenten van een roterende 
maalsteen aangetroffen in de potstal van HS2 (S1.150; vnr. 87). Hoewel sterk verweerd zijn vorm, 
maalvlakken en mogelijk vervaagde, verticale groeven nog te herkennen. Dit zijn typologische 
kenmerken. Van deze, c.q. een zeer vergelijkbare lava zijn tot nu toe in Nederland slechts 
fragmenten met maalvlak gevonden zonder verdere vormkenmerken.58  
Van een grijze, vesiculaire lava zijn in totaal 61 brokjes verzameld in de potstal van HS3 (S2.50; 
vnrs. 76, 82 en 86) en paalkuilen S2.21 (vnr. 71) en S1.5 (vnr. 15). Deze lavabrokjes zijn sterk 
gedegradeerd en bezitten geen diagnostische kenmerken. Dit type lava wordt veel bij opgravingen 
aangetroffen en doorgaans als tefriet benoemd.59 Daarnaast zijn bij het aanleggen van het vlak in 
werkput 1 nog drie grotere brokken van een roterende maalsteen van donkerbruingrijze, vesiculaire 
lava gevonden. Ook hier zijn diagnostische kenmerken als vorm, maalvlakken en parallelle groeven 
nog aanwezig. 
 
Voor roterende maalstenen ofwel handmolens van (vesiculaire) lava zijn in Nederland tot op heden 
twee typen herkend voor de periode Late IJzertijd – Romeinse tijd.60 Het type Brillerij is het oudste; 
dit is aangetroffen in contexten vanaf ca. 200 v. Chr. tot ca. 50 – 100 n. Chr. Kenmerkend voor dit 
type zijn onder andere de bi-concave vorm van de maalsteenloper. Vanaf het einde van de 1e eeuw 
n. Chr. verschijnt het type Westerwijtwerd, dat naast een strakkere vorm en platte maalvlakken ook 
verticale groeven op de buitenkant heeft en diagonaalgroeven op het (boven)zichtvlak van de loper. 
Bij Biest-Houtakker zijn mogelijk overgangsvormen van deze twee typen aanwezig; dit zou nader 
onderzocht moeten worden.  
 
Bij alle maalstenen van de diverse lavavarianten en vermoedelijk ook bij die van conglomeratische 
zandsteen gaat het om geïmporteerde (ruilhandels)producten van uiteenlopende herkomst. Alle 
lava zou weliswaar uit het Rijnland afkomstig kunnen zijn, maar dan wel uit verschillende groeven 
en regio’s, terwijl de conglomeratische zandsteen een Maassignatuur heeft. Dit wijst op andere 
handelsroutes en mogelijk andere handelscontacten.  
 

 

58
 Onder andere bij Groesbeek-Hüsenhoff (Melkert 2012). 

59
 Tefriet is een zeer specifieke lavasoort die in de Eifel voorkomt. Tot op heden is alleen voor het vroegmiddeleeuwse 

Dorestad archeometrisch aangetoond dat de maalstenen daar (van grijze, vesiculaire lava) van tefriet zijn (Kars 1980).  
60

 Harsema 1979; Van Heeringen 1985. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat al het natuursteen van Hilvarenbeek Biest-Houtakker 
afkomstig is van maastenen en overwegend, mogelijk volledig, uit geïmporteerde steensoorten 
bestaat. De fysieke staat van de artefacten is matig tot slecht, maar de assemblagewaarde is hoog, 
omdat er verschillende typen maalstenen aanwezig zijn. Deze zijn onder andere aangetroffen in 
potstallen, paalsporen en een kuil. Bovendien zijn de maalstenen vervaardigd van drie tot vijf 
verschillende steensoorten. 
  
5.5 Archeobotanisch onderzoek 

(F. Verbruggen) 

 
Tijdens de archeologische opgraving in het plangebied Beverakkers te Biest-Houtakker zijn onder 
andere enkele potstallen blootgelegd. Uit diverse sporen die met deze potstallen geassocieerd 
worden, zijn monsters genomen ten behoeve van onderzoek aan vruchten en zaden 
(macrobotanische resten). Omdat het plangebied in het zandgebied gelegen is, is de kans op 
conservering van organisch materiaal zeer laag. Dit heeft te maken met het feit dat er zich tussen 
de aanwezige zandkorrels relatief veel zuurstof bevindt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld klei). 
Aangezien zuurstof organisch materiaal afbreekt, is de kans op de vondst van onverkoolde 
vruchten en zaden zeer klein. Verkoolde zaden daarentegen zijn veel resistenter tegen afbraak 
onder invloed van zuurstof en kunnen in dergelijke contexten op zandgronden wel duizenden jaren 
bewaard blijven. Tijdens de opgraving is dan ook gepoogd om sporen te bemonsteren, waarin een 
donkere vulling (aanwijzing voor houtskool) aanwezig was en daarmee het meest kansrijk zijn. In 
totaal zijn vijf macrobotanische monsters genomen, afkomstig uit de twee potstallen. Van HS2 is 
één middenstaander en de potstalvulling bemonsterd (zie tabel 5.4). Van HS3 zijn uit twee 
middenstaanders en de potstalvulling macrobotanische monsters genomen (zie tabel 5.4).  
 

Tabel 5.4. Macrobotanische monsters Biest-Houtakker. 

Vnr Put Vlak Spoor Vulling Segment Structuur Spoor 

50 1 2 179 1 HS2 Middenstaander 

64 1 1 150 2 1 HS2 Potstalvulling 

68 2 1 146 4 HS3 Middenstaander 

69 2 1 2 4 HS3 Middenstaander 

90 2 1 50 1 1 HS3 Potstalvulling 

 
 
Een waarderend macrobotanisch onderzoek aan deze monsters geeft inzicht in de concentratie en 
de conservering van de botanische macroresten en, daarmee, op de mogelijkheid tot verdere 
analyse. Aan de hand van een analyse kunnen conclusies getrokken worden over de lokale 
voedseleconomie van de vroegere bewoners van het plangebied en de aanwezige natuurlijke 
vegetatie in hun directe omgeving. Daarnaast wordt door middel van de macrobotanische 
waardering duidelijk of de onderzochte monsters geschikt zijn voor een 14C datering. 
 
5.5.1 Methoden 
Alle monsters, die gewaardeerd zijn op de aanwezigheid van vruchten en zaden, zijn in twee 
volumes verdeeld. Een volume van 0,5 l is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,25 
mm en het restende volume (maximaal 4,5 l) is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,5 
mm. Deze fracties zijn vervolgens bekeken onder een binoculair met een vergroting van maximaal 
40x. Bij het waarderend macrobotanisch onderzoek is gelet op de aanwezigheid en 
conserveringstoestand van botanische macroresten, zoals vruchten, zaden en houtskool, en 
daarnaast op overblijfselen van andere organismen, zoals vissen, bivalven (schelpen), gastropoden 
(slakken), wormen en insecten. De botanische macrorestenwaardering is uitgevoerd door F. 
Verbruggen. 
 
5.5.2 Resultaten waarderend onderzoek 
De resultaten van het waarderend macrobotanisch onderzoek zijn weergegeven in tabel 5.5. 
Vondsten van niet-botanische overblijfselen zijn gedocumenteerd in tabel 5.6.  
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Tabel 5.5. Resultaten waardering botanische macroresten Biest-Houtakker.  

Vnr=vondstnummer.  -=afwezig; +-=aanwezig, J=ja, N=nee, O=onvoldoende, V=voldoende; 
*=eventueel geschikt voor datering aan houtskool 

 Cultuurgewassen Natuurlijke vegetatie Houtskool Datering Analyse 

Vnr Granen Akkers/ 

moestuinen 

Betreden 

plaatsen 

Grasland Oevers 

en natte 

struwelen

   

50 +- - - - - + N O* 

64 - +- - - - + N O* 

68 - - - - - +- N O 

69 - - - - - +- N O 

90 +- - +- +- - + N O* 

 

Tabel 5.6: Resultaten waardering overige resten Biest-Houtakker.  

Vnr=vondstnummer. --=afwezig; +-=aanwezig, +=duidelijk aanwezig; ++=zeer talrijk aanwezig 

Vnr Cencoccum 

geophilum 

Insect Aardewerk

gruis 

cf. 

Wormei 

Verbrand 

bot 

50 +- - - - - 

64 +- - +- - +- 

68 ++ - - - - 

69 ++ +- - +- - 

90 +- - +- - - 

 
De concentratie vruchten en zaden in de geanalyseerde monsters uit de potstallen is zeer laag. 
Onverkoolde macrobotanische resten zijn zoals verwacht niet aanwezig in de zandige monsters. 
Verkoolde resten zijn slechts in zeer lage hoeveelheden in de monsters aangetroffen. 
Zo bevat een middenstaander (vnr 50) van HS2 een verkoolde graankorrel van gerst (Hordeum 
vulgare). Van gerst is bekend dat het veel als veevoer werd gebruikt. Het is dan ook zeer 
waarschijnlijk dat gerst gegeten is door het vee dat in de potstal stond. Bovendien zijn in de 
potstalvulling zelf (vnr 64) enkele verkoolde vruchten van beklierde duizendknoop (Persicaria 
lapathifolia) aanwezig. Dit is een akkeronkruid dat vaak tussen de granen (zoals gerst) wordt 
gevonden en duidt op voedselrijke omstandigheden op de akkers. Het is waarschijnlijk met de 
granen meegeoogst en verwerkt. Zodoende is het in de potstal terecht gekomen. In de 
potstalvulling is bovendien een stukje verbrand bot aangetroffen, wat waarschijnlijk als afval aldaar 
is weggegooid. 
 
In HS2 zijn geen vruchten of zaden in de middenstaanders (vnr 68 en 69) gevonden. Enkel de 
potstalvulling (vnr 90) bevatte enkele botanische macroresten. Het gaat om een verkoolde vrucht 
van de graslandplant krulzuring type (Rumex crispus type) en een verkoold zaad van de tredplant 
smalle weegbree ((Plantago cf. lanceolata). Bovendien is in dit monster een fragment van een 
verkoolde graankorrel aangetroffen die helaas niet nader te determineren is.  
 
In alle monsters zijn in meer of mindere mate resten (sclerotia) van een bodemschimmel, 
Cenococcum geophilum, aanwezig. Met name in de middenstaanders van HS2 zijn deze in grote 
getale aangetroffen. Deze bodemschimmel komt vaak voor in veen- en heidegebieden alwaar hij op 
verstoring van de bodem duidt. De onverkoolde plantenresten zijn vergaan in de potstal, maar de 
sclerotia van Cenococcum zijn bewaard gebleven. Deze zijn namelijk erg resistent tegen afbraak.  
 
5.5.3 Conclusies 
In twee monsters (vnr 68 en 69) zijn geen macrobotanische resten aangetroffen, wat deze 
monsters ongeschikt maakt voor een verdere analyse. De overige drie macrobotanische monsters 
(vnr 50, 64 en 90) bevatten dusdanig weinig vruchten en zaden, dat ook aan deze monsters geen 
betrouwbare analyse uitgevoerd kon worden. 
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6 Synthese 
(X.J.F. Alma en E. Blom) 

6.1 Algemeen  

In het plangebied Beverakkers realiseert Van der Weegen bouwkavels die geschikt zijn voor 46 
woningen. Het plangebied maakt deel uit van de dorpskern Biest-Houtakker (gemeente 
Hilvarenbeek). Het onderzoek dat ADC ArcheoProjecten heeft uitgevoerd in opdracht van Van der 
Weegen heeft sporen opgeleverd van een erf uit de Midden- of mogelijk Late IJzertijd. Daarnaast 
werden resten van twee erven uit de Romeinse tijd onderzocht. 
Het onderzoek heeft met name belangrijke inzichten opgeleverd over onze kennis over 
boerderijbouw in de Romeinse tijd. Boerderijen met potstallen uit deze periode zijn nog maar in 
gering aantal onderzocht, terwijl ook de aanwijzingen voor vakwerkbouw tot dusver beperkt waren. 
Daarnaast levert het onderzoek nieuwe inzichten op over de bewoningsgeschiedenis van de 
gemeente Hilvarenbeek en met name de dorpskern Biest-Houtakker gedurende de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. 
 

Afb. 6.1 Archeologische waarnemingen uit de directe omgeving van het plangebied Beverakkers te 
Biest-Houtakker (bron: Archis). 
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6.2 Prehistorie 

Het plangebied bevindt zich in een gebied waar aan het oppervlak een dik pakket dekzand ligt. 
Deze afzettingen zijn gevormd gedurende de laatste ijstijd (Weichselien, 120.000 - 10.000 jaar v. 
Chr.). In deze periode bereikte het landijs Nederland niet. Er heerste een zeer koud en continentaal 
klimaat. Het landschap bestond uit een poolwoestijn waarin amper vegetatie voorkwam en de 
bodem voor het grootste deel van het jaar bevroren was (permafrost). Hierdoor had de wind vrij 
spel in het verplaatsen van zand en silt. Over een groot deel van Nederland werd een pakket 
dekzand afgezet. 
Op verschillende niveaus in het dekzand komen (löss)leemlagen voor. De zeer compacte laag leem 
die op geringe diepte (1-2 meter) voorkomt staat bekend als ‘Brabantse Leem’. De min of meer 
gelaagde Brabantse Leem-afzettingen zijn voornamelijk aanwezig in de dalen, terwijl ongelaagde 
leemafzettingen zich voornamelijk op de hogere delen bevinden. De Brabantse Leem heeft zich in 
het Pleniglaciaal (ca. 73.000 tot 14.650 v. Chr.), het koudste en grootste deel van de Weichselien 
ijstijd, kunnen vormen op een moerassige toendra met een permanent bevroren ondergrond, 
stilstaande wateren en een open terrein met lage dichte begroeiing zonder bomen of heesters.  
Uit de periode van na de IJstijd is een vuurstenen schrabber afkomstig die niet nader te dateren is 
dan in de periode van met Mesolithicum tot de Bronstijd. Uit de omgeving van Biest zijn meerdere 
vuursteenvondsten bekend uit de steentijd (afb. 6.1).61 De eerste echt overtuigende aanwijzingen 
voor bewoning vormt een erf uit de IJzertijd. 
De erven uit zowel de IJzertijd als de Romeinse tijd zijn gelegen op het hoogste deel van een 
dekzandrug. Het beekdal van het ‘Spruitenstroompje’ is slechts iets meer dan 100 m van het 
onderzoeksgebied verwijderd. Bij het erf uit de IJzertijd en ten noorden van de erven uit de 
Romeinse tijd bevonden zich relatief lager gelegen delen die echter niet zodanig laag gelegen 
waren dat er sprake was van een ven of een moeras. Het is zelfs goed mogelijk dat deze relatieve 
laagtes als landbouwgrond in gebruik waren. Dit is kenmerkend voor nederzettingen uit deze 
periode op de Zuid-Nederlandse zandgronden (Nederweert-Rosveld, Weert Kampershoek-Noord 
en Oosterhout De Contreie).  
Het erf bestond ten minste uit een hoofdgebouw, enkele spiekers en een silo of voorraadkuil. In 
dergelijke voorraadkuilen werden aardewerken containers geplaatst, waarin levensmiddelen, zoals 
melk, vlees en graan werden opgeslagen. De kuil fungeerde daarmee als het ware als een kelder. 
Dit type kuil wordt vaker in en nabij huisplattegronden aangetroffen en komen vooral in de Vroege 
IJzertijd voor op de Zuid-Nederlandse zandgronden, zoals bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode, 
Riethoven, Loon op Zand en Someren. Nadat de voorraadkuilen hun functie hadden verloren zijn 
ze veelal secundair gebruikt als afvalkuil of zijn ze dichtgegooid met schoon zand. 
Er is weinig teruggevonden van de materiële cultuur van de toenmalige bewoners. Het gaat slechts 
om een handvol scherven. Twee maalsteenfragmenten uit een voorraadkuil of silo vormen een 
aanwijzing dat de bewoners opgenomen waren in handelsnetwerken die zich uitstrekten tot het 
stroomgebied van de Maas. 
Dit erf uit de IJzertijd staat niet op zichzelf. Sporen uit dezelfde periode zijn aangetroffen door 
BAAC tijdens een proefsleuvenonderzoek aan de Akkerstraat 14 te Biest-Houtakker.62 Het 
betroffen paalsporen en kuilen. Door de geringe afmetingen van de proefsleuf konden hierin geen 
structuur worden herkend, maar het lijkt wel aannemelijk dat hier in die periode een erf gelegen 
was. Verder is een scherf uit de Bronstijd/Ijzertijd aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek 
in 2011 aan de Biestsestraat 38-42. Hier was het bodemprofiel echter ernstig verstoord.63 
Uit de literatuur weten we dat het boerenbedrijf verreweg de belangrijkste bestaanswijze was. Het 
boerenbedrijf was grotendeels zelfvoorzienend van karakter en gebaseerd op zowel akkerbouw als 
veeteelt. Waarschijnlijk werden daarnaast tal van wilde planten verzameld als aanvulling op het 
menu. Voor deze periode wordt aangenomen dat boerderijen zwerven binnen een begrensd 
territorium. Of dit ook te Biest-Houtakker het geval was, valt op basis van de huidige gegevens niet 
te zeggen. Wel lijkt er sprake van een bewoningshiaat nadat de nederzetting werd verlaten. De 

 

61
 Archis-waarnemingsnrs. 14617 (vuurstenen bijl en afslag), 35433 (Flint Oval Beil), 53209 (afslagen en kling), 53231 (afslag; 

zie tevens afb. 6.1),  
62
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opgraving heeft namelijk geen aanwijzingen opgeleverd voor de periode na het verlaten van de 
nederzetting tot de Midden-Romeinse tijd. 
 
6.3 Midden-Romeinse tijd 

In de tweede helft van de 2e eeuw wordt er op de locatie van vindplaats 3 een boerderij (huis 3) 
gebouwd met poststal. Dit is een bijzondere vondst, want dergelijke boerderijen zijn nog niet zo 
vaak gevonden. Kenmerkend aan de plattegrond zijn de potstal aan de oostzijde en de 
wandgreppels.  
De huisplattegrond is zeer fraai bewaard gebleven (afb. 4.8). De boerderij was voorzien van een 
zadeldak. De wanden waren in een greppel geplaatst. De wand bestond uit onder en bovenliggers 
met staanders ertussen. Het gaat om vakwerk waarvan de vakken werden opgevuld met 
vlechtwerk en dichtgesmeerd met leem. De plattegrond bestaat uit twee binnenruimtes die van 
elkaar gescheiden waren door een binnenwand. 
In totaal bevonden zich in de zuidoostelijke lange wand drie ingangen, terwijl zich in de 
noordwestelijke lange wand slechts één ingang bevond. Een opvallend detail is de verschillende 
breedtes van de ingangen. Daarbij lijken sommige ingangen uitsluitend bedoeld voor mensen terwijl 
andere ingangen ook konden dienen voor boerenwagens.  
De functie van het eerste compartiment is niet met zekerheid vast te stellen. De ondiepe vlek die 
aan de westzijde werd gevonden kan zowel een restant zijn van een potstal als van een leeflaag. 
Op basis van de gangbare theorieën is het echter het meest aannemelijk dat dit compartiment het 
woongedeelte van de boerderij vormde. 
De binnenindeling van het tweede compartiment kan ten dele worden bepaald aan de hand van de 
potstal die aan de oostzijde werd aangetroffen. In dit deel van het compartiment werd het vee 
gestald. Dit deel ligt direct ten oosten van de tegenover elkaar liggende ingangspartij. De 
gebruiksfunctie van het overige deel van het compartiment is niet duidelijk geworden. 
 
In de eerste helft van de 3e eeuw werd op korte afstand van deze boerderij een nieuwe 
boerderij met potstal (Huis 2) gebouwd. Het is goed mogelijk dat beide boerderijen korte tijd 
naast elkaar hebben bestaan. Te denken valt aan een boerenzoon die een nieuwe boerderij 
bouwt op het ouderlijke erf. Na het overlijden van de ouders wordt vervolgens de ouderlijke 
boerenhoeve afgebroken.  
 
De indeling van de boerderijplattegrond laat zich slechts gedeeltelijk reconstrueren. De potstal toont 
aan dat het vee werd gehouden in de oostelijke helft van het gebouw. Het westelijke deel zal als 
woonruimte in gebruik zijn geweest. Sporen als een haardplaats die dit zouden kunnen bevestigen, 
zijn echter niet aangetroffen. De ingang van de boerderij bevond zich waarschijnlijk direct naast de 
potstal in het middendeel van het gebouw.  
Het veelvuldig voorkomen van resten van de bodemschimmel Cenococcum geophilum, die 
kenmerkend is voor veen- en heidegronden, in de postallen te Biest-Houtakker kan gezien worden 
als een nieuwe aanwijzing dat deze in de Romeinse tijd op dezelfde wijze functioneerden als later 
in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In de potstal werden de mest en gier geregeld vermengd met 
organisch afval zoals stro maar ook heideplaggen, om daarna periodiek over de akkers te worden 
uitgereden. 
Overigens lijkt er op deze locatie een functionele differentiatie te bestaan tussen vierpalige en 
zespalige ‘spiekers’. De zespalige spiekers zijn gemiddeld iets zwaarder uitgevoerd en toeval of 
niet, maar alleen de zespalige spiekers hebben aardewerkvondsten opgeleverd.  
Een groepje spiekers op vindplaats 1 wijst op de mogelijke aanwezigheid van een derde erf in dit 
deel van het plangebied. Dit mogelijke erf valt niet nauwkeuriger te dateren dan in de Romeinse 
tijd. 
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op een aantal locaties aardewerkvondsten 
aangetroffen die wijzen op enige vorm van menselijke activiteit in deze periode.64 In de meeste 
gevallen gaat het om geïsoleerde vondsten waar verder weinig bekend is over de context. De 
meest concrete vondst is die van de amateurarcheoloog Frank van Hest en afkomstig uit een 
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bouwput in het plangebied Beverakkers.65 Later trof hij op en nabij de locatie nog verder 
aardewerkvondsten aan uit de Romeinse tijd. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de Romeinse 
nederzetting die is aangetroffen tijdens het hier beschreven onderzoek zich verder naar het 
zuidoosten heeft uigestrekt.  
 
In landschappelijk opzichten sluiten de erven uit de Midden-Romeinse tijd van Biest-Houtakker aan 
bij andere vergelijkbare nederzettingen op de Zuid-Nederlandse zandgronden. Zo zijn de 
nederzettingen in deze periode over het algemeen gelegen op de hogere delen van het landschap. 
De lagere delen werden over het algemeen door de mens gebruikt als landbouwgronden. 
 
6.4 Economie 

De aangetroffen potstallen wijzen op een bestaanswijze van de bewoners die gebaseerd is op het 
gemengd bedrijf. Potstallen veronderstellen namelijk een nauwe samenhang tussen akkerbouw en 
veeteelt. De in de potstal geproduceerde grond diende zowel ter verbetering van de 
vochthuishouding, de bodemstructuur als de vruchtbaarheid van de van oorsprong meest ‘arme’ 
zandige akkers. Het aantal stuks vee was bepalend voor de hoeveelheid geproduceerde mest. 
Onder andere zal gerst zijn verbouwd.  
Daarnaast wijzen een aantal vondsten op de participatie van de bewoners in bepaalde 
handelsnetwerken. Zoutcontainers zijn deels afkomstig van de Menapii in Zeeland en deels van de 
Morini in Noord-Frankrijk. Aardewerk uit Tienen en Tongeren is goed vertegenwoordigd, zoals 
gebruikelijk voor landelijke nederzettingen uit de 2e en 3e eeuw in Zuid-Nederland. Maalstenen zijn 
afkomstig uit het Rijnland. Het aangetroffen aardewerk lijkt vooral te zijn verhandeld om zijn inhoud. 
Het betreft met name aardewerk voor transport, opslag en verwerking van goederen. Er is zeer 
weinig luxe aardewerk aangetroffen, zoals tafelwaar in de vorm van borden, schalen, bekers enz. 
Dit past echter in het beeld van landelijke nederzettingen op de Zuid-Nederlandse zandgronden. 
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Bijlage 1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord 
op basis van de bevindingen van het onderzoek. 
 
1. Zijn er sporen aanwezig en wat is de gaafheid daarvan in horizontale en verticale zin? 
Ja, er zijn sporen van ten minste één erf uit de IJzertijd en twee erven uit de Midden-Romeinse tijd 
in het plangebied aanwezig. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een mogelijk 
derde erf uit de Romeinse tijd dat zich tot buiten het onderzoeksgebied uitstrekt. De sporen van de 
aangetroffen structuren zijn voor het Zuid-Nederlandse zandgebied redelijk tot goed te noemen qua 
gaafheid. 
 
2. Zijn er vondsten aanwezig en wat is de gaafheid daarvan in horizontale en verticale zin? 
Ja, er zijn geringe aantallen vondsten aangetroffen. Deze zijn redelijk tot goed geconserveerd. 
 
3. Wat is de spoor- en vondstdichtheid? 
De vondstdichtheid van het metaal is evenals die van de andere vondstcategorieën dun te noemen. 
De spoordichtheid kan worden aangeduid als gemiddeld voor dit type vindplaatsen. De opgraving 
heeft geen directe aanwijzingen opgeleverd die het geringe aantal vondsten kan doen verklaren. 
 
4. Is er een horizontale en/of verticale stratigrafie en periodisering te herkennen in de opbouw van 
de archeologische waarden? Zo ja, is er sprake van gescheiden zones (clusters) en/of niveaus? Is 
er een (interne) ruimtelijke spreiding waarneembaar? 
Nee, er is geen sprake van verticale spreiding van sporen en/of vondsten. Ja, er is wel sprake van 
ruimtelijk gescheiden erven. De ruimtelijke scheiding tussen de bewoningssporen uit de IJzertijd en 
de Midden-Romeinse tijd zou misschien deels verklaard kunnen worden door een verschil in 
locatiekeuze. Het IJzertijd-erf ligt in een iets lager gelegen deel van het landschap dan de 
bewoningssporen uit de Midden-Romeinse tijd.  
 
5. Wat is de datering en periodisering van de archeologische waarden (begin-eind)? Wanneer is de 
site als woonplaats in onbruik geraakt? Zijn er aanwijzingen voor de reden hiertoe? 
Het IJzertijd erf is niet nauwkeuriger te dateren dan in de Midden- of (begin van de) Late IJzertijd. 
Het zou kunnen dat de bewoning zich elders buiten het onderzoeksgebied heeft voortgezet, maar 
daarvoor heeft de opgraving geen concrete aanwijzingen opgeleverd. De twee erven uit de Midden-
Romeinse tijd dateren uit de tweede helft van de 2e eeuw en de eerste helft van de 3e eeuw. Een 
mogelijk vierde erf valt niet nader te dateren dan in de Romeinse tijd. Ook voor het verlaten van 
deze nederzettingen heeft de opgraving geen concrete aanwijzingen opgeleverd. Het opgeven van 
deze laatste nederzetting past echter in het algemene beeld van de Zuid-Nederlandse 
zandgronden, waar sprake is van een grote bevolkingsachteruitgang vanaf de tweede helft van de 
3e eeuw (‘post-Romeinse leegte’). 
 
6. Waaruit bestaan de archeologische nederzettingssporen? Welke sporen, structuren en 
activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te onderscheiden? Welke huistypes zijn 
aanwezig? Wat is de aard van de archeologische waarden? 
-Zoals aangegeven zijn er drie erven aangetroffen Het eerste erf op de locatie van vindplaats 1 
dateert uit de Midden- of (het begin van) de Late IJzertijd. De kern van deze nederzetting wordt 
gevormd door een hoofdgebouw van het type Haps 1a. Daarnaast bestaat het erf ten minste uit 
twee ‘spiekers’ en een voorraadkuil of silo. 
Vervolgens wordt in de tweede helft van de 2e eeuw op de locatie van vindplaats 3 een boerderij 
gebouwd van het Alphen-Ekeren type met potstal. De wanden van deze boerderij zijn 
hoogstwaarschijnlijk opgetrokken in vakwerk. Daarnaast of daarna wordt in de eerste helft van de 
3e eeuw een nieuwe boerderij opgetrokken. De wandconstructie van deze boerderij is echter 
onduidelijk. Het woongedeelte bevindt zich in het westelijke deel van de boerderij, terwijl het 
staldeel zich in het oostelijke deel bevond. Nadere aanwijzingen voor bepaalde activiteitenzones 
heeft de opgraving niet opgeleverd.  
Wel lijkt er sprake van een functionele differentiatie tussen vier- en zespalige spiekers. Zespalige 
spiekers zijn over het algemeen zwaarder uitgevoerd, terwijl alleen de sporen behorend tot deze 
structuren dateerbaar vondstmateriaal heeft opgeleverd. 



62 

 

 

7. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is hun datering?  
Zie de hoofdstukken aardewerk, metaal, natuursteen en vuursteen. 
 
8. Wat kan worden gezegd over de landschappelijke context en het landgebruik ter plaatse? Wat is 
de relatie tussen de vindplaats(en) en het landschap? Hoe kan dit verklaard worden? 
De erven uit de Midden-Romeinse tijd lijken iets hoger gelegen dan het erf uit de IJzertijd. Er zijn 
echter geen directe aanwijzingen op deze locatie dat dit een bewuste locatiekeuze is of dat dit 
verband houdt met bepaalde vormen van landgebruik. De potstal veronderstelt enige vorm van 
plaggenbemesting. De grote aantallen aangetroffen bodemschimmels Cenococcum geophilum 
wijzen erop dat dit inderdaad het geval is geweest. Dit wijst er tevens op dat heide en/of veen in de 
nabijheid is geweest dat is geëxploiteerd. 
 
9. Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde periode in de 
regio? Hebben de archeologische resten een relatie met uit de omgeving bekende archeologische 
of historische locaties en welke is dat? 
Met name de sporen en vondsten afkomstig van het proefsleuvenonderzoek aan de Akkerstraat 14 
te Biest-Houtakker doen vermoeden dat ook hier een erf uit de Romeinse tijd gelegen was.  
In landschappelijk opzichten sluiten de erven uit de Midden-Romeinse tijd van Biest-Houtakker aan 
bij andere vergelijkbare nederzettingen op de Zuid-Nederlandse zandgronden. Zo zijn de 
nederzettingen in deze periode over het algemeen gelegen op de hogere delen van het landschap. 
De lagere delen werden over het algemeen door de mens gebruikt als landbouwgronden. Het 
aardewerk dat eerder in 2006 door de amateur Frans van Hest verder naar het zuidoosten in het 
plangebied Beverakker is aangetroffen, vormt een mogelijke aanwijzing dat de opgegraven 
nederzetting uit de Romeinse tijd zich verder naar het zuidoosten heeft uitgestrekt. 
 
10. Wat is de conserveringsgraad/gaafheid van de sporen en de verschillende 
materiaalcategorieën? Zijn er verschillen met betrekking tot het voorgaande tussen verschillende 
vindplaatsen? 
De conservering van de metaalvondsten is zeer slecht. Van de oorspronkelijke metalen voorwerpen 
resteert slechts een fragment of is het oorspronkelijke ijzer verdwenen. Er resteert dan alleen nog 
een corrosiekorst. Metaalvondsten van opgravingen op de zandgronden zijn relatief schaars ten 
opzichte van het Rivierengebied. Enerzijds valt dit te wijten aan de grondsamenstelling en de 
zuurgraad. Anderzijds ontbreekt vaak een loopniveau dan wel een cultuurlaag, de plek waarin 
doorgaans de meeste metaalvondsten gevonden worden. Deze laag is vrijwel altijd opgenomen in 
het esdek en verrommeld. Het feit dat gedurende de (latere) bewerking van de akkergrond steeds 
is bemest en er zuurstof heeft kunnen toetreden maakt de conservering hiervan erg slecht. 
Metaalvondsten worden, als ze al aanwezig zijn, slechts aan de onderkant van het esdek 
aangetroffen. Dit beeld komt in alle archeologische onderzoeken uit de regio naar voren. In het 
geval van potstallen is het inmiddels zinvol gebleken potstallen integraal te zeven. Te Veghel-
Scheiffelaar II is gebleken dat, hoewel nog steeds in mindere mate dan in het holocene gebied, er 
zich kleine metaalfragmenten in de potstalvulling kunnen bevinden.66 
 
11. Bevinden zich nog beer- of waterputten in het gebied? Hoe zijn de putten geconstrueerd en wat 
is de samenstelling? Hoe ziet de gebruiksgeschiedenis van deze putten eruit? 
Er is één mogelijke waterput tijdens de uitwerking herkend. In het veld is deze eerder aangemerkt 
als paalkuil. De waterput bevindt zich tussen de beide boerderijen uit de Midden-Romeinse tijd. Het 
dateerbaar vondstmateriaal is afkomstig uit de nazakking van de waterput. Verder valt weinig te 
zeggen over de gebruiksduur of de constructiewijze van deze mogelijke waterput. 
 
12. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik, landindeling en infrastructuur (perifere-patronen in de zin 
van wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.? 
Nee, deze zijn niet aangetroffen. 
 

 

66
 Van der Veken & Blom in voorbereiding. 
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13. Waaruit bestaan de overblijfselen van de nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd, 
en wat zeggen die over de functionele en ruimtelijke indeling van de nederzetting (zoals erven, 
erfindeling, gebouwen en ruimtes binnen de gebouwen)? 
Zie antwoord op vraag 6. 
 
14. Welke activiteiten zijn in de nederzettingen uitgevoerd, in economische en rituele zin? 
Zie antwoord op vraag 6. 
 
15. In het geval dat vuursteenmateriaal wordt aangetroffen: wat is de aard, datering en context van 
het vuursteenmateriaal? 
Er is één schrabber aangetroffen die dateert uit de periode Mesolithicum tot Bronstijd. 
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Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of 
fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 
terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 
hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 
vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 
over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.  

14C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door 
het Centraal Informatiesysteem.   

CMA Centraal Monumenten Archief. 

Ex situ niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 
bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 
registreren). 

IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 
landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 
verschijnselen in de bodem.  

IVO Inventariserend Veld Onderzoek.  Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing 
van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in 
het veld. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 
weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  

PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 
waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 
ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 
Programma van Eisen en/ of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 
worden. 

PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.  

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 
vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 
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Afkortingen in de database
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