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Samenvatting
Een Inventariserend Veldonderzoek gevolgd
door een korte opgraving heeft in Esbeek
sporen opgeleverd van verschillende gebouwen uit de Late Middeleeuwen A (10501250). Deze bevinden zich in het
noordoostelijke gedeelte van het plangebied
de Leeuwerik. Bij bouwactiviteiten in de
jaren ’90 van de 20e eeuw waren al eerder
middeleeuwse nederzettingssporen tevoorschijn gekomen.
Naast de gebouwen zijn sporen gevonden
van het zogenaamde Kerkpad, dat de
Esbekenaren gebruikten om naar de kerk in
Hilvarenbeek te lopen in de periode vóór
1889, toen er nog geen kerk stond in Esbeek.
De middeleeuwse nederzetting in het plangebied Leeuwerik bestond tot het midden
van de 13e eeuw. Daarna heeft de bewoning
zich verplaatst naar lager gelegen gebieden
in het landschap, een proces dat in NoordBrabant en aangrenzend België een algemeen verschijnsel is.

1 Inleiding
Tussen 26 april en 4 mei 2004 heeft ADC
ArcheoProjecten een Inventariserend
Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd in het plangebied Leeuwerik II te Esbeek, gemeente
Hilvarenbeek (afb. 1). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Hilvarenbeek. De aanleiding voor dit onderzoek is geplande woningbouw in het plangebied Leeuwerik II.
Het veldteam bestond uit Gavin Williams
(veldarcheoloog) en Merlijn Notenboom
(veldtechnicus). De wetenschappelijke leiding was in handen van Arno Verhoeven.
Tijdens het veldwerk assisteerden diverse
leden van de Werkgroep Heemkunde
Esbeek, waarvan Peter de Laat met name
moet worden bedankt. Van de heer Jan van
Helvoirt ontvingen we niet alleen assistentie
in het veld maar ook waardevolle informatie
over de onderzoekslocatie en over eerdere
archeologische waarnemingen in Esbeek.
Deze informatie is in dit rapport verwerkt.

2 Het vooronderzoek

Esbeek hebben bij de provinciaal archeoloog melding gemaakt van deze archeologische sporen. In het plangebied had geen
inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden. De gemeente, de provinciaal archeoloog
en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) zijn in overleg getreden en hebben het advies gegeven om een
archeologische onderzoek te laten verrichten
in twee fasen. Het doel van de eerste fase
was het traceren en waarderen van archeologische sporen. Deze fase wordt in archeologisch jargon een Inventariserend
Veldonderzoek (IVO) genoemd en vond
plaats van 26 april en 4 mei 2004. Het IVO
eindigde met een kort briefrapport, waarin
werd geadviseerd een kort vervolgonderzoek
uit te laten voeren. In deze vervolgfase, een
Opgraving in de zin van de KNA, zijn enkele
werkputten extra gegraven. Het advies en de
aanvullende eisen van de provincie dienden
als Programma van Eisen (PvE) voor het vervolgonderzoek. Het veldwerk speelde zich af
over negen werkdagen, verspreid over meerdere weken.

3 Doel van het onderzoek
Het doel van een IVO is het vaststellen van
de aard, omvang en kwaliteit van een vindplaats om te komen tot een definitief oordeel
over de behoudenswaardigheid van een
vindplaats of gebied. Daarnaast moeten de
noodzakelijke gegevens verkregen worden
om hetzij adequate maatregelen voor behoud
en beheer te kunnen treffen.
Het archeologisch onderzoek heeft de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en
verloop van de archeologische sporen en
sporenclusters?
2. Wat is de datering van de archeologische
vondsten en tot welke vondsttype of
vondstcategorieën behoren zij?
3. Wat is de relatie met de omgeving?
Voor het vervolgonderzoek is als aanvullende
vraag gesteld hoe de bewoningsgeschiedenis van Esbeek te reconstrueren is op basis
van het onderzoek in 2004 in combinatie met
gegevens uit eerdere waarnemingen door de
Werkgroep Heemkunde Esbeek.

Tijdens het uitgraven van wegcunetten voorafgaand aan de nieuwbouw zijn sporen aangetroffen die vermoedelijke deel uitmaken
van een nederzetting uit de Middeleeuwen.
Leden van de Werkgroep Heemkunde
ADC ArcheoProjecten Rapport 360
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4 Landschappelijke context van
de vindplaats
Het plangebied Leeuwerik heette in de
volksmond Lowrik, wat waarschijnlijk het
oorspronkelijke toponiem was. Het element
leeuw (uitspraak ‘low’) betekent hoog. De
relatief hoge gronden werden begrensd door
waterlopen: de Aalst of Aalstloop in het zuiden en het Spruitenstroompje in het oosten
en weer een ander beekje in het westen,
zodat een zuidwest–noordoost lopende dekzandrug ontstond. De dekzandrug is ontstaan in de IJstijd, toen het landschap maar
spaarzaam was begroeid en de wind vrij spel
had om grote hoeveelheden zand af te zetten.
Op de geomorfologische kaart is het gebied
gekarteerd als een terraswelvingafzetting
bedekt met dekzand.1 Op de bodemkaart ligt
Esbeek temidden van een uitgestrekt gebied
met Hoge zwarte enkeerdgronden. Dit zijn
oude akkerlagen of esdekken die vanaf het
einde van de Middeleeuwen zijn ontstaan.
Onder de esdekken zijn oude bewoningssporen meestal uitstekend bewaard. Hierdoor
heeft het hele gebied ten noorden van de
huidige dorpskern van Esbeek een hoge
indicatieve waarde gekregen op de
Cultuurhistorische waardenkaart van de pro-

vincie Noord-Brabant, dat wil zeggen dat de
kans op het aantreffen van bodemvondsten
groot is.

5 Methode van onderzoek
In overleg met de gemeente Hilvarenbeek
zijn allereerst de wegcunetten geheel opgeschoond zodat ze archeologisch leesbaar
werden. In totaal is een oppervlak van 2.394
m2 leesbaar vlak aangelegd in werkputten 12, 4 en 6. Verder zijn tijdens het IVO twee
proefsleuven van circa 50 x 4 meter buiten
de wegcunetten aangelegd (werkputten 3 en
5). Voor het vervolgonderzoek zijn nog twee
extra werkputten aangelegd, werkputten 7
en 8, met een oppervlak van 790 m2, zodat in
totaal 3.184 m2 is opgegraven te Esbeek in
2004 (afb. 2).
Na de aanleg van het vlak werd dit gewaterpast, gefotografeerd en met een metaaldetector onderzocht op metaalvondsten. Alle
vlakken zijn in het veld op schaal 1:50 gedocumenteerd op millimeterfilm. Het veldwerk
is uitgevoerd conform de richtlijnen van de
KNA. Van die richtlijnen is afgeweken bij de
profielen. Bij de aanleg van de wegcunetten
waren de profielen nogal verstoord en in de
door ADC ArcheoProjecten gegraven werk-

Afb. 2

1

Eenheid 3L12a
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Afb. 3

8

putten had het Kerkpad zodanig brede verstoringen veroorzaakt dat het documenteren
van profielen weinig zinvol werd geacht.

6 Sporen en structuren
Bij de aanleg van de wegcunetten waren alle
grote, donkere plekken vrijwel geheel uitgenomen, zodat grote verstoringen waren ontstaan. Vrijwel alle greppels en het voormalige
Kerkpad waren daarbij verdwenen, maar
paalsporen waren nog wel aanwezig. In de
twee nieuw gegraven sleuven waren greppels nog wel aanwezig.
Het onderzoek heeft in totaal ruim 400 sporen opgeleverd (afb. 3, tabel 1). Het aantal
greppels is hoog omdat enkele in verschillende werkputten tevoorschijn kwamen. Een
paalkuil is de kuil die gegraven is om een
houten paal verticaal in te zetten. Na het
wegrotten van de houten palen is soms de
plaats van de paal nog zichtbaar als een
donkere afdruk in de grond. In archeologisch
jargon wordt die afdruk het paalgat
genoemd (afb. 4). De opgraving heeft een
grote concentratie bewoningssporen opgeleverd ter hoogte van werkputten 1-2 en 7-8 op
het noordoostelijke deel van het terrein. Het
betreft hier paalkuilen, kuilen en greppels.
Uit de redelijke hoeveelheid paalkuilen zijn
ten minste zes plattegronden te herleiden.
De structuren zijn aangegeven op afb. 5. In
het onderstaande worden de structuren
besproken; lijsten met sporen die aan de
verschillende gebouwen zijn toegerekend zijn
als bijlage op een CD toegevoegd.

Tabel 1. Esbeek Leeuwerik II: aantal
sporen per soort.

Soort spoor
Greppel

N
62

Karrenspoor

3

Laag

8

Natuurlijke verstoringen

3
4

Dijkstra in Roymans & Tol 1996, 4445
Theuws et al. 1988, 284-285
Verhoeven & Vreenegoor 1991,69

lijk gevormd door twee rijen van minimaal
zes stijlen, die paarsgewijs waren opgesteld.
Elke stijl aan de noordzijde had zijn tegenhanger aan de zuidzijde. De paalkuilen
waren allemaal vrijwel ovaal van vorm en
hadden een diameter die tussen de 0,65 en
1,01 meter lag. In een aantal gevallen is in
een paalkuil ook een paalkern waargenomen.
De diepte van de paalsporen lag tussen 0,20
en 0,56 meter. De vulling van de paalkuilen
was in de meeste gevallen grijsgeel en in
enkele gevallen grijs van kleur. De paalkernen hadden in het vlak een diameter tussen
0,65 en 0,77 meter. Na het couperen bleken
de kernen tussen de 0,20 en 0,48 meter diep.
Ten noorden van de opgegraven middenstijlen is een rij van drie wandstijlen blootgelegd. Aan de zuidzijde zijn ook enkele
wandstijlen aan te wijzen. Bovendien is een
paalspoor bij de plattegrond betrokken die
mogelijk een gedeelte van de oostelijke
kopse kant vormde. Ook deze sporen zijn in
het veld herkend als grijze of zwarte, ovale
verkleuringen. De sporen van de wandstijlen
hadden diameters van tussen 0,74 en 0,82
meter en waren tussen 0,16 en 0,26 meter
diep. De plattegrond is over een lengte van
circa 20 meter opgegraven. Uit een van de
palen kwam een scherf van Paffrath-aardewerk, die de plattegrond in de 11e, 12e of
vroege 13e eeuw dateert.

33

Paalgat

64

Paalkuil

183

Recent

55

Totaal

408

Structuur 1
De plattegrond van structuur 1 bevindt zich
aan de noordoostelijke rand van het wegcunnet en in werkput 7. Het zuidoostelijke
gedeelte van de plattegrond ligt buiten de
tracégrens.
2

Afb. 4 Foto van een paalkuil met paalgat.

De plattegrond geeft geen informatie over de
plaats van de ingang. Deze worden over het
algemeen in de lange zijdes geplaatst, maar
konden ook in de kopse kanten voorkomen.2
Ondanks de gedeeltelijke verstoring lijkt
structuur 1 sterk op gebouw 2 uit St.Oedenrode, een huisplattegrond met zes
gebinten en rechte wanden.3 Deze plattegrond wordt in de 12e of 13e eeuw gedateerd.
Binnen de Esbeekse plattegrond zijn geen
sporen aangetroffen die aanwijzingen geven
over de functie van het gebouw. Men gaat
ervan uit dat dit soort plattegronden zowel
een woon- als stalfunctie had.4

Draagconstructie
De kern van het gebouw wordt oorspronkeADC ArcheoProjecten Rapport 360
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Structuur 2
Structuur 2 is een noordoost zuidwest
georiënteerde plattegrond. De plattegrond
was minimaal 15 meter lang en circa 7 meter
breed. De kern van het gebouw wordt
gevormd door twee rijen van zes stijlen. De
stijlen waren in het veld herkenbaar als
ovale, grijs tot geelgrijze sporen. Zij hadden
diameters tussen 0,50 en 1,50 meter en
waren tussen de 0,08 en 0,70 meter diep. In
een aantal gevallen was binnen de kuil de
paalkern aanwezig en in twee gevallen (sporen 25 en 28) waren zelfs restanten van de
houten paal nog bewaard. De noordelijke
wand van het gebouw is een probleem. In
werkput 7 zijn drie palen opgegraven die de
korte wand kunnen vormen, maar het is ook
mogelijk dat twee palen in werkput 2 het
gebouw afsluiten. In het laatste geval is het
gebouw 20 m lang, in het eerste geval 25 m.
Deze plattegrond lijkt op structuur 1. In
structuur 2 is een scherf Maaslands en een
scherf Zuid-Limburgs aardewerk aangetroffen. Maaslands aardewerk is te dateren in de
10e tot 13e eeuw, Zuid-Limburgs aardewerk in
de 11e tot 13e eeuw. Voorlopig dateren we
structuur 2 in de 12e eeuw.
Structuur 3
Ter hoogte van werkputten 3 en 8 is een
gedeelte van een plattegrond opgegraven
die structuur 3 is gedoopt. Het betreft een
plattegrond met een voor de Late
Middeleeuwen kenmerkende bootvorm. Het
gebouw heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. De kern van het gebouw wordt
gevormd door twee rijen van minimaal vier
stijlen. Alleen het zuidelijke gedeelte van de
plattegrond is aangetroffen, het noordelijke
gedeelte ligt buiten de opgravingsputten. De
stijlen waren in het veld herkenbaar als min
of meer ovale sporen met een diameter tussen 0,66 en 1,27 meter. De sporen waren
grijsgeel tot bruingeel van kleur en tussen
0,20 en 0,70 meter diep. In de westelijke
hoek van put 3 is een paalspoor aangetroffen
dat mogelijk tot de zuidwestelijke kopse kant
van de plattegrond hoort. Indien dit juist is,
had de plattegrond had een minimale lengte
van bijna 17 meter. Vondsten ontbreken in de
sporen van structuur 3, zodat het gebouw
moeilijk is te dateren. In Dommelen worden
boerderijen met vier gebinten gedateerd in
het laatste kwart van de 11e of het eerste
kwart van de 12e eeuw. Voor gebouw 3 uit
Esbeek houden we een datering in de 12e
eeuw aan.
Structuur 4
Van deze structuur is slechts een gedeelte
aangetroffen in werkput 8. Een rij stijlen
markeert een lange zijde van een gebouw.
ADC ArcheoProjecten Rapport 360

De diepere sporen in de zuidelijke rij vormen
de dragende elementen van de constructie;
de noordelijke rij vormde de wand van het
gebouw. Vreemd genoeg zijn de zuidelijke
tegenhangers niet aangetroffen, hetgeen een
volledige reconstructie van structuur 4
onmogelijk maakt. De kern van structuur 4
wordt gevormd door twee rijen van minimaal
vijf paalkuilen Deze min of meer ovale sporen
waren tussen 0,18 en 0,80 meter diep. De
plattegrond had een lengte van minimaal
15,50 meter. Ten noorden van de opgegraven
middenstijlen is een rij van zes wandstijlen
bloot gelegd. Deze sporen hadden dieptes
van 0,36 tot 0,42 meter. Gebouw 4 heeft relatief veel vondsten opgeleverd, namelijk 23
scherven (tabel 2). De meeste scherven
komen uit één spoor (werkput 8 spoor 53); ze
suggereren een datering in de late 12e of 13e
eeuw, de periode waarin het Elmpter aardewerk zijn grootste bloei beleefde. Mogelijk is
de scherf van steengoed een latere intrusie,
want steengoed verschijnt pas op het einde
van de 13e eeuw terwijl het overige materiaal
eerder een 12e of vroeg-13e-eeuwse indruk
maakt.

BAKSEL

N

Elmpt

6

Maasvallei

8

Steengoed

1

Zuid-Limburgs
Eindtotaal

8
23

Tabel 2. Esbeek Leeuwerik: vondsten uit structuur 4.

Structuur 5
In werkput 1 is een vijfpalige spieker of hooiberg aangetroffen, met afmetingen van 5,23
bij 5,53 meter. Uit een van de sporen komen
grijze en roodbakkende scherven, keramieksoorten die uit de 14e eeuw of later
dateren. Er bevonden zich ook scherven uit
Elmpt in hetzelfde spoor. Waarschijnlijk zijn
de jongere scherven intrusies en dateert de
spieker toch uit de 12e of 13e eeuw.
Structuur 6
Structuur 6 is een bijna noord zuid georiënteerde structuur met afmetingen van 11,00 bij
5,10 meter. Deze structuur bestond uit twee
rijen paalsporen. De aangetroffen paalkuilen
waren min of meer ovaal van vorm en tussen
de 0,10 en 0,50 meter diep. Het is mogelijk
dat structuur 6 een bijgebouw was van
structuur 2. Vondsten ontbreken in de sporen
van structuur 6.
Hilvarenbeek, Esbeek Leeuwerik
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51

83

21

22

23

82

53

2m

Hilvarenbeek - Esbeek Leeuwerik
Doorsnede door het kerkpad en aangrenzende sporen

Afb. 6 Doorsnede door Kerkpad en aangrenzend spoor.

Overige sporen
In het meest noordelijke deel van werkput 2
tekende zich een laagte of depressie af in de
vorm van een bruine verkleuring. Hetzelfde
spoor dook op in het uiterste noordoosten
van werkput 1, zodat er van mag worden uitgegaan dat ten noorden van werkput 1 maar
een smalle strook met bewoningsresten aanwezig is.
In werkputten 4, 5 en 6 waren geen bewoningssporen aanwezig, wel enkele greppels,
waaronder in werkput 4 het bij de aanleg
van het wegcunet verstoorde Kerkpad.
Het Kerkpad (structuur 7 en 8)
Het Kerkpad komt voor op de oudste kadasterkaarten uit 1828 en verdween pas met de
ruilverkaveling van 1967/68 uit het landschap. De naam verwijst naar de weg die de
Esbekenaren tot aan het einde van de 19e
eeuw volgden om naar de kerk in
Hilvarenbeek te gaan.
Afb. 6 geeft een doorsnede van het Kerkpad
in werkput 7 (de locatie van het profiel is
aangegeven op afb. 3). Het pad zelf bestaat
uit een karrenspoor, geflankeerd door enkele
greppels, waarvan de diepste tot 1,10 meter
onder het opgravingsvlak reikt. Op afb. 6 zijn
de karrensporen als kleine halfronde spoortjes zichtbaar. De jongste greppels bij het
Kerkpad zullen tot aan de ruilverkaveling in
1968 in gebruik zijn geweest. Opmerkelijk is
dat de greppels niet vaak opnieuw zijn
gegraven; er is geen brede verrommelde
zone ontstaan. Over de ouderdom van het
Kerkpad is op grond van de vondsten uit de
greppels niet veel te zeggen. Links op afb. 5
oversnijdt het Kerkpad een oudere greppel
(werkput 7, spoor 1), die in zuidoost-noordwestelijke richting loopt naar een laagte.
Enkele paalsporen doorsnijden de greppel
(spoor 1), wat een datering van de greppel in
de 12e eeuw waarschijnlijk maakt. Omdat een
ADC ArcheoProjecten Rapport 360

greppel behorende bij het Kerkpad de
oudere greppel (spoor 1) oversnijdt, mag
worden aangenomen dat het Kerkpad niet
ouder is dan de 13e eeuw; mogelijk is het
zelfs nog een stuk jonger. Dit wil niet zeggen
dat de Esbeekse mensen niet al eerder via
deze route naar de kerk in Hilvarenbeek liepen.
Overige greppels
De meeste aangetroffen greppels zijn op het
oudste kadaster terug te vinden. Helaas hebben de greppels weinig vondsten opgeleverd, zodat ze niet precies zijn te dateren.
Een greppel in het oosten van werkput 3 is
het spoor dat naar verhouding het meeste
aardewerk opleverde, 38 stuks. Het materiaal
dateert uit diverse perioden, maar Elmpter
waar lokaal “Kempisch” aardewerk vormen
met 11 en 10 scherven de grootste vondstgroepen. Enkele scherven proto-steengoed
geven aan dat het spoor niet voor het midden van de 13e eeuw is dichtgeraakt. Juist
deze greppel is niet aan te wijzen op de
oudste kadasterkaart. Enkele noordwestzuidoost lopende greppels ten oosten van
het Kerkpad zijn ook niet te vinden op het
oudste kaartmateriaal, wat erop wijst dat de
percelering na de 13e eeuw nog is gewijzigd.
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7 Vondsten
Het IVO heeft in totaal ca. 250 vondsten
opgeleverd. De vondsten zijn gewassen,
gesorteerd, geteld en gewogen. Het oudste
materiaal dateert uit de 10e of 11e eeuw, het
jongste materiaal is uit greppels langs het
oude Kerkpad afkomstig en stamt uit de
Nieuwe Tijd.
Tabel 3. Esbeek Leeuwerik: van overzicht van de verschillende vondsten
per categorie.

Baksel

N

Datering

Elmpt

33

1150-1300

3

1300-1500

Lokaal

11

1100-1250

Maasvallei

27

900-1300

Pingsdorf

1

900-1050

Paffrath

1

900-1200

Roodbakkend aardewerk

8

1500-1900

Steengoed zonder engobe

2

1300-1400

Bijna steengoed

4

1250-1350

19

1050-1250

1

800-1050

Grijs

Zuid-Limburgs
Zuid-Nederlands handgemaakt
Totaal

110

Het slecht geconserveerde botmateriaal is
gezien het beperkte aantal niet verder bestudeerd. Uit één spoor in put 3 kwamen 40
kleine fragmenten glazuurkapsel van een
tand, uit een ander spoor in dezelfde put nog
eens drie fragmentjes. Bouwmateriaal
bestaat hoofdzakelijk uit baksteenfragmenten uit greppels bij het Kerkpad; ze zijn niet
nader bestudeerd.
Het onderzoek heeft twee metalen voorwerpen opgeleverd: een vierkante, gesmede
spijker (lengte 86 mm) uit een paalkuil van
structuur 3 en een ijzeren strip (16 x 57 mm)
in een paalkuil in het oosten van werkput 3,
nabij gebouw 4. De voorwerpen dateren uit
de Middeleeuwen, maar verkeren in zo’n
slechte conditie dat ze niet worden geconserveerd.

5
6

De natuurstenen zijn bekeken door
dr E. Kars, natuursteenspecialist bij
ADC ArcheoProjecten
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Natuursteen
De meeste fragmenten natuursteen bleken
geen sporen van menselijke bewerking te
vertonen en zijn weggeworpen.5 Enkele stenen uit spoor 43 in werkput 2 zijn door de
mens in stukken geslagen.6 Een ander stuk
natuursteen uit hetzelfde spoor is tot slijpblok gemaakt.
Slakken getuigen van ijzerverwerking in een
nederzetting. Tijdens het veldwerk zijn twee
slakken verzameld, uit werkput 2 spoor 43 en
werkput 8 spoor 37. Het betreft slakken die
bij het smeden van ijzer zijn ontstaan, zogenaamde smeedslakken. Een aantal fragmenten ijzeroer is abusievelijk als ijzerslak
verzameld en weggeworpen.
Huttenleem is in de vorm van verbrande klei
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aangetroffen; het betreft restanten van de
wanden van de gebouwen. De meeste fragmenten zijn in één spoor gevonden (werkput
8 spoor 31). Het betreft allemaal kleine brokjes, die na inspectie op bijzonderheden, zoals
afdrukken van takken of planken, zijn weggeworpen.
De 110 aardewerkscherven zijn wel bestudeerd. In tabel 3 is de keramiek per bakselsoort weergegeven. Een volledige
vondstenlijst is als bijlage op de CD aanwezig. De oudste scherf is een fragment van
Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk,
een groep daterend uit de 9e tot 11e eeuw.
Het meeste aardewerk komt uit de pottenbakkerijen te Elmpt, ca. 8 km ten oosten van
Roermond in Duitsland. Deze pottenbakkerijen leverden tussen ca. 1150 en 1300 veel
keramiek aan nederzettingen in de huidige
provincies Noord-Brabant en Limburg. Een
karakteristiek fragment is afgebeeld op afb.
7; het is een rand van een volkomen ronde
pot, een zogenaamde kogelpot. In het
Midden-Maasgebied, het gebied tussen
Namen en Luik, werden eveneens potten
gebakken die in de zuidelijke Nederlanden
veel voorkomen. Het uit de Maasvallei naar
Esbeek aangevoerde aardewerk dateert uit
de 12e en vroege 13e eeuw. In Zuid-Limburg
was een ander belangrijk productiecentrum
van keramiek gelegen in de periode 10501300. De Esbeekse vondsten dateren overwegend uit periode I van de productie
aldaar, globaal de 12e eeuw. Een karakteristiek Zuid-Limburgs fragment is afgebeeld op
afb. 7. Met ‘lokaal’ wordt in de tabel een
groep scherven aangeduid waarvan de herkomst niet bekend is. Soortgelijk aardewerk
duikt op in nederzettingen van de 12e/13e
eeuw in geheel Noord-Brabant. Andere
aardewerksoorten zijn met zo weinig scheven
vertegenwoordigd dat ze niet afzonderlijk
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Afb. 7 Enkele aardewerkfragmenten (schaal 1:2).
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Hilvarenbeek - Esbeek Leeuwerik

Allesporenkaart en waarnemingen van de Werkgroep Heemkunde Esbeek op het kadaster van 1828

Afb. 8

worden besproken. Het betreft algemeen
gangbare keramiek uit de Late
Middeleeuwen A (1050-1250). Omdat enkele
sporen relatief veel keramiek en de meeste
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maar één of twee scherven, kan niet van een
aardewerkassemblage worden gesproken.
Voor vergelijking met andere nederzettingen
is het aantal vondsten te gering.
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8 Geschiedenis en historische
geografie van de Leeuwerik te
Esbeek
De benaming Leeuwerik doet vermoeden dat
het gebied is genoemd naar de bekende
vogel (Alauda arvensis). Dit is echter niet het
geval. Op de kadastrale kaart van
Hilvarenbeek sectie E Groenendaal, vervaardigd in 1828 door J.A. Knaap, wordt het
gebied aangeduid met de naam Leeuwrik,
op de parochiekaarten uit het einde van de
19e eeuw staat een e tussengevoegd zodat
Leeuwerik ontstond. In de volksmond wordt
het gebied echter Lowrik genoemd, wat
waarschijnlijk het oorspronkelijke toponiem
was. Het element leeuw verwijst naar de
relatief hoge ligging van het terrein. Om de
mogelijke associatie met de vogel weg te
nemen werd als straatnaam Lowerik gekozen.
Het dorp Esbeek bestond in de Middeleeuwen of Nieuwe Tijd niet; tot in de 19e
eeuw was slechts sprake van een verzameling gehuchten of herdgangen. In wat we nu
Esbeek noemen lagen wel 15 gehuchten,
waaronder Spaaneind, Baan, Dun, Hoog
Spul, De Mostaard, Groenstraat, Broekzie,
Tulder en de Voortste Esbeek. De naam
Esbeek betekent ‘modderbeek’ en verschijnt
in 1340 voor het eerst in cijnsboeken.
Al eeuwen vóór Esbeek in de bronnen werd
genoemd, woonden echter mensen in het
gebied. Deze bewoning bevond zich echter
niet in de gehuchten die we uit latere tijd
kennen. Alle gehuchten liggen relatief laag
in het landschap, terwijl bewoning uit de
periode vóór ca. 1300 juist op de hogere
gronden lag, zoals ook de nederzetting op de
Leeuwerik.7 Hoe die nederzetting werd
genoemd is niet bekend.

Hoe de nederzetting in zijn totaal er uit zag,
weten we ook niet precies, maar zeker is wel
dat het een verzameling losse boerderijen
betrof die niet rond een plein of iets dergelijks lagen gegroepeerd. Op afb. 8 zijn de
opgravingen uit 2004 en de eerdere waarnemingen door de Werkgroep Heemkunde
Esbeek op het oudste kadaster geplot. Vaak
zijn archeologisch bekende middeleeuwse
boerderijen min of meer op een weg
georiënteerd, maar indien dat in Esbeek het
geval is geweest, is de weg geheel verdwenen en ook niet meer aan te wijzen op het
oudste kadaster. In ieder geval is de bewoning op de Leeuwerik in de loop van de 13e
eeuw verdwenen. Waarschijnlijk is deze verplaatst naar het drooggevallen beekdal van
de Esbeek. De Aalstloop is pas later gegraven in verband met de afwatering.
Ten westen van de opgraving lag in de Late
Middeleeuwen de hoeve de Klapstaart, een
van de grotere bedrijven uit Esbeek. De
hoeve was een achterleen van het leenhof
ten Bogaerde, dat weer een leen was van de
hertogen van Brabant.8 Over de bezitsverhoudingen binnen de Leeuwerik in de
Middeleeuwen is niets bekend.
De nederzetting op de Leeuwerik is niet
ouder dan de 11e eeuw. Vondsten die kunnen
wijzen op oudere bewoning ontbreken, ook
onder het materiaal van de Werkgroep
Heemkunde Esbeek. Wellicht is dit ook niet
verbazingwekkend. De 11e en 12e eeuw
waren getuige van een enorme demografische expansie in Noord-Brabant. In de 11e
eeuw wordt ook het decanaat Hilvarenbeek
ingericht door het groeperen van 20 tot 30
parochies rond een grotere kerk; in de 15e
eeuw was het decanaat uitgegroeid tot het
grootste in het bisdom Luik. Hilvarenbeek
vormde samen met enkele andere decanaten
het aartsdiaconaat Kempenland of Taxandrië.

Afb. 9

7

8

Voor algemene literatuur over de
locatie van middeleeuwse nederzettingen zie Theuws & Verhoeven
1988 en Theuws & Bijsterveld 1991
Adriaensen (1991) heeft de lotgevallen van de hoeve de Klapstaart en
het leenhof Ten Bogaerde uitvoering
beschreven

De tuin van de pastorie te Nuenen, met op de achtergrond de eenzame kerktoren
(tekening Vincent van Gogh. Bron afbeelding: Het Parool)
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Het ontbreken van een kerk in middeleeuws
en vroeg-modern Esbeek heeft altijd verbazing gewekt. Het is niet waarschijnlijk dat in
de 11e/12e eeuw een kerk stond in Esbeek
omdat juist kerken vrij stabiele elementen in
nederzettingen zijn. Nederzettingen worden
vaker verplaatst dan kerken, die niet zelden
eenzaam temidden van akkers achterblijven
als in de 13e eeuw de bewoning naar lager
gelegen gebieden verschuift. De toren van
Oostelbeers wordt vaak als fraai voorbeeld
genoemd voor een dergelijke situatie, maar
er zijn veel meer van dergelijke eenzame kerken. De kerk van Diessen is pas met de
nieuwbouw van de afgelopen decennia weer
tussen de bebouwing gekomen na eeuwen
van afzondering. Op een recentelijk geveilde
tekening van Vincent van Gogh uit het einde
van de 19e eeuw staat de toren van Nuenen
eenzaam in de akkers (afb. 9).
In Esbeek stond dus vrijwel zeker geen kerk
in de middeleeuwen. De nabijheid van het
grote en belangrijke Hilvarenbeek zal de
bouw van een kerk hebben afgeremd, tot in
1889 wel een parochie werd ingericht met
een bijbehorende kerk. Het Kerkpad verloor
daarmee zijn functie, maar bleef als weg
bestaan tot de ruilverkaveling van 1968 ook
dit landschapselement in de vergetelheid
bracht.

9 Conclusies
Het onderzoek in Esbeek heeft sporen opgeleverd van ten minste zes gebouwen uit de
Middeleeuwen. Deze bevinden zich in het
noordoostelijke gedeelte van het plangebied.
Plattegronden van andere huizen of bijgebouwen zijn wel te verwachten in de nog
niet opgegraven omgeving. Het zogenaamde
Kerkpad is terug te vinden in een aantal
noord-zuid georiënteerde greppels. In
Esbeek is het proces van verplaatsing van
nederzettingen, zoals dat bekend is van veel
plaatsen in Noord-Brabant en aangrenzend
België, goed te volgen.
De onderzoeksvragen die in het PvE zijn
geformuleerd kunnen als volgt worden
beantwoord:
*

Wat is de aard, omvang, kwaliteit en
verloop van de archeologische sporen en
sporenclusters?
o Over het hele terrein zijn
bewoningssporen aanwezig. Er zijn zes
plattegronden te reconstrueren, die te
dateren zijn in de Late Middeleeuwen.

*

*

*

Wat is de datering van de archeologische
vondsten en tot welke vondsttypen of
vondstcategorieën behoren zij?
o Er is aardewerk, metaal,
bouwkeramiek en natuursteen
gevonden.
Uit welke periode dateren de sporen?
o De bewoningssporen dateren uit de
10e/11e tot 13e eeuw.
Wat is de relatie met de omgeving?
o De nederzetting ligt op de hogere
gronden onder een esdek.

10 Aanbevelingen
Omdat in de afgelopen decennia veel sporen
van middeleeuws Esbeek verloren zijn
gegaan bij woningbouw zal de nederzettingsgeschiedenis nooit meer volledig kunnen worden gereconstrueerd. Door bij
toekomstige nieuwbouw zoveel mogelijk in
een vroeg stadium te anticiperen op archeologisch onderzoek kan echter nog veel
inzicht worden verkregen in de locatie en
ouderdom van de bewoning.
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Bijlage I
Waardering van de vindplaats na het IVO3

Het IVO aan de locatie Leeuwerik II in
Esbeek toonde bewoningssporen uit de Volle
Middeleeuwen aan in het noordoostelijke
deel van het plangebied.
Aan de hand van de criteria die in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie zijn
geformuleerd, scoort de vindplaats
Leeuwerik II als volgt:
Fysieke kwaliteit
De gaafheid van de vindplaats wordt als
redelijk tot goed beoordeeld. Alleen de
ondiepe sporen zijn niet meer bewaard
gebleven. De vindplaats leent zich wel voor
een ruimtelijke analyse, maar omdat van de
nederzetting Esbeek als geheel al heel wat
verloren is gegaan, is de score niet hoog.9
De conservering van vondstmateriaal is
goed. Aardewerk uit grondsporen bleek goed
te determineren. Het aantreffen van hout
binnen de paalsporen wijst erop dat organisch materiaal goed geconserveerd is
gebleven.
Inhoudelijke kwaliteit
Ensemblewaarde. Omdat van de nederzetting
Esbeek als geheel al heel wat verloren is
gegaan, scoren de sporen hier laag. De
nederzetting is waarschijnlijk representatief
voor de kerkloze nederzettingen rond
Hilvarenbeek. De beschikbare historische
informatie geeft het onderzoek een extra
dimensie.
Op basis van deze twee criteria scoort de
vindplaats in totaal 11 punten, hetgeen de
vindplaats behoudenswaardig maakt.

Tabel 4. Esbeek Leeuwerik II: waarderingstabel.

9

Waarden

Criteria

Beleving

Schoonheid

Score

Herinneringswaarde

-

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

2

Conservering

2

Inhoudelijke kwaliteit

Zeldzaamheid

2

Informatiewaarde

2

Ensemblewaarde

1

Representativiteit

2

Totaalscore

-

4

7

Van Helvoirt 1992
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