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Samenvatting

Deze publicatie over locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n.Chr in
oostelijk Noord-Brabant en de regio WeertNederweert maakt onderdeel uit van het project
Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is gestart.
Aanleiding voor het project vormde de constatering dat de archeologische monumentenzorgcyclus op het onderdeel interpretatie en
synthese stagneerde. Om dit te ondervangen
laat de RCE rapportages van Malta-onderzoek
analyseren en synthetiseren, zodat geografische,
chronologische en thematische kennislacunes
kunnen worden opgevuld, vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0)
kunnen worden beantwoord en nieuwe vragen
kunnen worden geformuleerd. Op deze wijze
wordt de kennis over de geschiedenis van
Nederland niet alleen geactualiseerd maar ook
aangevuld en waar mogelijk herzien.
Op basis van 850 Malta-rapporten over gravend
archeologisch onderzoek uit de periode 19972014 is een synthese geschreven over 3000 jaar
locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk
Noord-Brabant en Weert-Nederweert. Het
studiegebied heeft een oppervlakte van ruim
3118 km2 en omvat 44 gemeenten. Een belangrijk
doel van onderhavig onderzoek is om de grote
hoeveelheid data uit met name gravend onderzoek in het studiegebied te onttrekken aan de
archeologische basisrapportages en deze in
samenhang te presenteren en te interpreteren.
De data zijn vervolgens gebruikt om bestaande
modellen rondom locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de periode late prehistorie tot en
met middeleeuwen, die soms al decennia lang
het archeologische debat domineren, tegen het
licht te houden. Passen nieuwe gegevens van
nederzettingen, grafvelden en cultusplaatsen in
bestaande modellen, of moeten modellen
worden heroverwogen of aangepast? Welke
wetenschappelijke onderzoeksvragen zijn te
formuleren die voortbouwen op vragen die
in de periode 2005-2007 in de relevante NOaAhoofdstukken zijn gesteld?
Het project en de aanpak van het onderzoek
worden in het eerste hoofdstuk geïntroduceerd.
Het studiegebied is op basis van landschappelijke kenmerken onderverdeeld in zes mesoregio’s. Uitgangspunt is dat landschappelijke
omstandigheden een belangrijke factor
vormen in de locatiekeuze en bewoningsdynamiek.
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In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de
wijze waarop de inventarisatie van de rapporten
is uitgevoerd. Het vertrekpunt voor alle
bijdragen was een specifiek voor het project
ingerichte database waarin de verzamelde digitale rapporten via een quickscan zijn ontsloten.
De ingevoerde gegevens betreffen onder andere
de opgravingslocatie en de aanwezigheid van
informatie over complextypen uit verschillende
archeologische tijdvakken. Gezien de verschillen
in onderzoekstraditie en paradigma’s bij de
bestudering van de opeenvolgende archeologische perioden leggen de auteurs van de
afzonderlijke hoofdstukken verschillende
accenten om de nieuwe kennis zo goed mogelijk
voor het voetlicht te brengen. Ieder hoofdstuk
start met de stand van kennis op het moment
dat de Malta-wetgeving omstreeks 1997 officieel
haar intrede deed.
In hoofdstuk 3 wordt op basis van opgravingsgegevens en paleogeografische kaarten het
landschap in relatie tot de bewoningsmogelijkheden verkend. Een belangrijk thema vormt de
veronderstelde secundaire podzolisatie van
grote delen van het Pleistocene zandlandschap
van Oost-Brabant, die sterke invloed zou
hebben gehad op zowel locatiekeuze als
daarmee samenhangende bewoningsdynamiek.
Kernvraag is of de secundaire podzolisatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en zo ja waar en
wat de invloed daarvan is geweest?
Er wordt betoogd dat secundaire podzolisatie of
juist de aanwezigheid van een leemrijke bodem
in het onderhavige studiegebied niet dé determinerende factor bij de locatiekeuze voor nederzettingen is geweest. Evenmin is vastgesteld dat
doorzettende bodemdegradatie tijdens de ijzertijd geleid zou hebben tot het verplaatsen van
nederzettingen naar de leemrijke gronden in de
Romeinse tijd.
In de hoofdstukken 4 en 5 komen achtereenvolgens de archeobotanie en de archeozoölogie aan
bod. De vegetatieontwikkeling wordt geschetst
van het midden-neolithicum tot nieuwe tijd.
Hierbij staat de invloed van de mens op de vegetatie in de verschillende culturele perioden en de
diverse regio’s centraal. Als bronnen worden de
palynologische onderzoeken van veenprofielen en
van vindplaatsen met waterkuilen, waterputten,
greppels of grachten gebruikt. Hieruit komt een
divers beeld naar voren. In het studiegebied zijn de
afgelopen jaren bij archeologisch onderzoek eveneens veel nieuwe gegevens met betrekking tot
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vroegere fauna verzameld. Op basis van de archeozoölogie wordt inzicht gegeven in de typering en
veranderingen in de fauna gedurende de (late)
prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Daaropvolgend worden in de hoofdstukken 6 tot
en met 9 nieuwe gegevens bijeengebracht en
geëvalueerd over achtereenvolgens de late
prehistorie, de Romeinse tijd, de vroege en volle
middeleeuwen en de late middeleeuwen.
Daarbij is niet alleen gekeken naar nederzettingen, erven en boerderijen, maar ook grafvelden, cultusplaatsen en akkergebieden zijn
meegenomen, voor zover hierover nieuwe
kennis is verworven. Naast nieuwe kennis
binnen de individuele perioden is nadrukkelijk
ook gekeken naar de bewonings(dis)continuïteit
tussen de verschillende perioden.
Ten opzichte van de pre-Malta-situatie is voor
alle perioden veel nieuwe kennis gegenereerd,
mede dankzij een geografisch evenwichtiger
verspreide dataset. Voor alle perioden geldt
dat de nieuwe informatie heeft geleid tot een
(regionaal) gevarieerder beeld wat betreft
locatiekeuze en bewoningsdynamiek. Voor alle
perioden gelden echter ook vergelijkbare beperkingen van de dataset. Zo wordt er vaak gedateerd op basis van het (vermeende) plattegrondtype, zonder dat de primaire sporen en vondsten
goed zijn gepresenteerd en per structuur zijn
gedateerd. Het dateren van gebouwplattegronden door middel van 14C-onderzoek wordt
te weinig toegepast. Ook de onderzoeksmethodieken vormen soms een beperkende factor,
zoals het feit dat slechts beperkte delen van een
landschap worden opgegraven, waarbij steeds
dezelfde keuzes worden gemaakt op basis van
dezelfde overwegingen.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 10 in een synthese
een lange-termijn beeld geschetst voor een
periode van drie millennia, van 1500 v.Chr. tot
1500 n.Chr. Dit beeld is een herziening van
bestaande bewoningsmodellen. Op basis van de
gegevens uit de voorgaande hoofdstukken wordt
in grote lijnen de inrichting van en veranderingen
in het agrarische cultuurlandschap beschreven.
Ook komen in dit kader thema’s als bodemvruchtbaarheid, leemgehalte en bodemdegradatie aan de orde. Van 1137 plattegronden van
hoofdgebouwen, daterend uit het neolithicum tot
en met de volle middeleeuwen, is onderzocht op
welke bodemcategorie (naar vermoed leemgehalte) zij voorkwamen en vervolgens wat het relatieve aandeel was per bodemcategorie. Huislocaties zijn afgezet tegen de bodemcategorie waarop
zij voorkomen, waardoor een beter inzicht in
locatiekeuze voor nederzettingen per periode is
ontstaan.
Enkele conclusies uit de synthese zijn dat in de
latere prehistorie en vroeg-Romeinse tijd niet
zonder meer sprake is van zwervende erven,
evenmin als in de vroege en volle middeleeuwen,
dat in vrijwel alle perioden geclusterde erven en
plaatsvaste bewoning bestaan, dat het bewoningspatroon dat bekend is uit de ijzertijd grotendeels in de vroeg-Romeinse tijd doorloopt en dat
er in de middeleeuwen op het platteland woonplaatsen hebben bestaan die, vanuit de vroege
tot in de volle middeleeuwen, eeuwenlang op
dezelfde plaats hebben gelegen. Een belangrijke
conclusie is ook dat landschappelijke factoren als
het leemgehalte van de bodem een veel minder
evidente rol hebben gespeeld in locatiekeuze en
bewoningsdynamiek dan eerder gedacht. Vanaf
de midden-bronstijd bevinden de woonplaatsen
zich - in wisselende verhoudingen - zowel op
leemarme, matig leemrijke en leemrijke gronden.

Summary

This publication concerns location choice and
occupation dynamics in the eastern part of the
Province of Noord-Brabant and the adjacent
Weert-Nederweert area (Province of Limburg)
between 1500 BC and 1500 AD. It is part of the
Oogst voor Malta [Valletta Harvest] programme
that was launched by the Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed [RCE: Cultural Heritage Agency]
in 2012. The programme was set up to address
concern within the archaeological profession
that adequate interpretative and synthesizing
archaeological research, integral steps within the
archaeological heritage management cycle, were
not being carried out.
To compensate for this, the RCE has reports
originating from Malta research analysed and
synthesised so that geographic, chronological
and thematic knowledge lacunas can be bridged,
questions from the Nationale Onderzoeksagenda Archeologie [National Archaeological
Research Agenda] (NOaA) can be answered and
new research questions can be formulated.
This synthesis focuses on 3,000 years of location
choice and occupation dynamics in the research
area based on 850 reports concerning
archaeological excavations carried out in the
Malta period from 1997 to 2014. The total
research area amounts to over 3,118 km2 and
comprises 44 municipalities. One of the main
objectives is to extract the large quantity of data
from Malta reports of archaeological
excavations and to present and interpret these
in a cohesive manner. The data have been used
to reconsider existing models concerning
location choice and occupation dynamics for
later Prehistory up to and including the Medieval
period that have dominated the archaeological
debate. Do the new data concerning
settlements, burials and cult sites align with
existing models or do the latter need to be
reconsidered or adapted? Which scientific
research questions can be formulated that
further the aims of those posed in the relevant
NOaA chapters during the 2005-2007 period?
The first chapter of this report introduces the
project and the research approach. The area
under study is subdivided into six meso areas on
the basis of landscape characteristics. A point of
departure is that landscape characteristics form
an important factor for location choice and
occupation dynamics.
The second chapter deals with the manner in
which the inventory of the Malta reports was
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conducted. The starting point for all contributions
was a database specifically designed for the
project, containing a quickscan of the relevant
information from each excavation report. The
data entered concerned, among other things,
excavation location, information about
assemblage types from different archaeological
periods that was recorded in the report, and, if
mentioned, what sort of site this represented, for
instance ‘settlement’ or ‘cult site’.
Based on the differences in research traditions
and paradigms of the subsequent archaeological
periods, the authors of the individual chapters
have opted for different approaches for
presenting and analysing the data. Each chapter
starts with the state of knowledge around the
date of the implementation of the Valletta
Convention in 1997.
Chapter 3 explores the landscape in relation to its
possibilities for habitation on the basis of the data
extracted from excavations and palaeogeographic
maps. An important theme is the supposed
secondary podsolization of large parts of the
pleistocene sandy landscape of eastern Brabant.
It has been suggested that this process has
strongly influenced both location choice and the
associated occupation dynamics. The main
question is whether secondary podsolization
actually took place and, if so, where and what was
its influence?
It is argumented that secondary podsolization or
the presence of loamy soils in the study area are
not the determining factors for location choice
for settlements. Nor has it been proven that
continuing soil degradation during the Iron Age
led to settlements shifting to loamier soils in the
Roman era.
Chapters 4 and 5 subsequently discuss
archaeobotany and archaeozoology. Vegetation
development is outlined from the middle
Neolithic period up to the Modern Era. This
focuses on human influences on vegetation
during the various cultural periods and in the
various areas. Palynological studies of peat layers
and archaeological sites with pits, wells, ditches
and moats are used. They present a diverse
picture. In recent years, a great deal of data has
also been unearthed during archaeological
excavations in the area under study with regard
to the fauna of the past. Archaeozoology is used
to provide insight into the typification of and
changes in fauna during (later) Prehistory, the
Roman era and the Middle Ages.
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Chapters 6 – 9 present the archaeological data
on later Prehistory, the Roman era and the Early,
High and Late Middle Ages. This not only
concerns rural settlements, farm yards and
farms, but also burials, cult sites and arable land
in as far as new knowledge was acquired with
regard to these subjects. Occupation (dis)
continuity between the various periods was
another focus of this study.
In the Malta period a significant amount of new
knowledge has been generated for all periods,
partly due to a more balanced geographic
spread within the dataset. New information has
led to a more varied (regional) image concerning
location choice and occupation dynamics for all
periods. However, all periods show comparable
limitations of the dataset. For instance, the
dating of individual buildings is often based on
the (presumed) type of floor plan without
adequate representation of the features
themselves and finds per structure. Too few
floor plans were dated using 14C dating of
material found in their features. The research
methods themselves can also constitute a
limiting factor, for instance, the fact that only
limited parts of a landscape are excavated,
whereby the same choices are repeated on the
basis of the same considerations.
Finally, in Chapter 10, the synthesis outlines a
long-term narrative for a period of three
millennia from 1500 BC - 1500 AD. The main

developments in the structuring of the rural
landscape are described on the basis of the data
from the preceding chapters. It is in this
framework that themes such as soil fertility, loam
content and soil degradation are discussed.
For 1137 house plans, dating from the Late
Neolithic to the Middle Ages, it was investigated
on which soil category (according to the loam
content of the soil) those houses were
constructed, as well as what their relative share
was per soil category. This created improved
insight into the location choice for settlements
per period. A few conclusions from the synthesis
include that for the Bronze and Iron Ages and
the Early-Roman period one cannot
automatically assume wandering farmsteads,
nor for the Early and High Middle Ages, but that
clustered farm yards and permanent settlements
occurred in virtually all periods; that the
settlement pattern known to us from the Iron
Age largely continued into the Early-Roman
period and that settlements existed in rural
areas during the Middle Ages which were
situated at the same location for centuries.
Another important conclusion is that landscape
characteristics such as the soil’s loam content
played a much less evident role in location
choice and occupation dynamics than previously
thought. From the Middle Bronze Age onwards,
settlements occurred – in changing ratios – on
soils with low, moderate and high loam content.

1 Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de
late prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen in oostelijk Noord-Brabant: inleiding
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E.A.G. Ball & R. Jansen
1.1

Inleiding

1.1.1 Opdracht

De synthese over locatiekeuze en bewoningsdynamiek in het oostelijke deel van NoordBrabant tussen 1500 v.Chr. en 1500 n.Chr. maakt
deel uit van het project Oogst voor Malta.1
Dit komt voort uit het Programma Kenniskaart
Archeologie dat door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) in 2012 is opgestart.2
Door de RCE is vastgesteld dat het essentieel is
voor een selectiever en beter Malta-onderzoek,
en een blijvend actuele Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), dat de archeologische monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus) goed
draait. Belangrijk daarbij is dat er uit de Maltaonderzoeken wordt ‘geoogst’ en kennis wordt
opgedaan. Op dit moment stagneert de AMZcyclus op het onderdeel ‘interpretatie en
synthese’ (beelden van het verleden).3 In het
kader van het Oogst voor Malta-project laat de
RCE rapportages van Malta-onderzoek (in het
bijzonder gravend onderzoek) analyseren en
synthetiseren, zodat antwoorden op vragen uit de
NOaA kunnen worden gegeven, geografische,
chronologische en thematische kennislacunes
kunnen worden opgevuld en nieuwe vragen
kunnen worden geformuleerd. Op deze wijze
wordt de kennis over de geschiedenis van Nederland niet alleen geactualiseerd maar ook aangevuld en in sommige gevallen mogelijk herzien.
In het geval van onderhavig onderzoek gaat het
om een thematische ‘kenniskans’ voor oostelijk
Noord-Brabant. In het project wordt gekeken of
gevestigde modellen rondom locatiekeuze en
bewoningsdynamiek in de periode late prehistorie tot en met middeleeuwen op basis van
nieuw verworven kennis nog voldoen.4
De synthetiserende analyse heeft drie doelen:
1. de aanzienlijke hoeveelheid gegevens uit
archeologische basisrapportages in samenhang te ontsluiten;
2. te proberen de voor het gebied geldende
thematische kennislacunes aan te vullen:
voldoen de bestaande modellen nog, zijn
aanpassingen nodig en zo ja welke?
3. wetenschappelijke vragen te formuleren die
voortbouwen op die welke in de periode

2005-2007 in de relevante NOaA-hoofdstukken zijn gesteld.5
Met deze doelen voor ogen zijn alle tussen 1997
en 2014 uitgevoerde gravende Malta-onderzoeken (waarvan rapporten via officiële kanalen
beschikbaar waren of zijn gesteld) geïnventariseerd, geanalyseerd en gesynthetiseerd.6
De nieuwe inzichten over de bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant die zijn
verkregen uit deze Oogst voor Malta-synthese
vormen vervolgens input voor een nieuwe,
dynamische versie van de NOaA (2.0).7 Voor deze
studie gaat het specifiek om het genereren van
kennis van en vragen over de kennisthema’s op
het gebied van locatiekeuze van zowel nederzettingen alsook (en in samenhang met) grafvelden,
landbouwgronden, sacrale plaatsen en (water)
wegen (thema 5) en langetermijnperspectief van
bewoning, begraving, economie, land- en
watergebruik, locatiekeuze en rituele praktijken
(thema 6).8

1.1.2 Proces

De opdracht voor het project is in juli 2014 door
de RCE verstrekt aan BAAC, die het project
grotendeels in samenwerking met het Erfgoedhuis van de gemeente Eindhoven heeft uitgevoerd. Drs. J.W. de Kort en drs. J. van Doesburg
waren de begeleiders vanuit de RCE, en hebben
de conceptversie van dit manuscript beoordeeld
en van commentaar voorzien. De autorisatie
van het manuscript is uitgevoerd door dr.
S. Arnoldussen, die daarvoor vanwege zijn specifieke kennis met betrekking tot de thema’s locatiekeuze en bewoningsdynamiek is benaderd.
Voorafgaand aan de gunning van het project is
door BAAC en het Erfgoedhuis van de gemeente
Eindhoven een groep onderzoekers benaderd
voor medewerking aan het project. Dit zijn allereerst de projectleider en de auteurs van deze
studie (zie colofon en inhoudsopgave) en,
vanwege hun specifieke regio- en periodekennis,
twee supervisors, namelijk prof. dr. H. Fokkens
(Universiteit Leiden) voor de prehistorie en prof.
dr. A.J. Bijsterveld (Universiteit Tilburg) voor de
Romeinse tijd en middeleeuwen. Beiden hebben
(delen van) deze tekst gelezen en becommentarieerd.

1

2
3
4
5

6
7
8

De tekst in de eerste twee hoofdstukken
van dit boek komt, gezien de aard en
aanpak van de opdracht, voor een groot
deel overeen met de eerste twee
hoofdstukken van de synthese Oogst
voor Malta voor westelijk NoordBrabant, die door BAAC en Vestigia is
uitgevoerd. Zie Ball & Van Heeringen
2016.
Zie: www.cultureelerfgoed.nl;
De Groot & Groenewoudt 2013.
De Groot & Groenewoudt 2013, 4.
De Groot & Groenewoudt 2013, 22.
NOaA-hoofdstukken 17 (De late
prehistorie in Noord-, Oost- en ZuidNederland), 18 (De Romeinse tijd in het
Midden-Nederlandse rivierengebied en
het Zuid-Nederlandse dekzand- en
lössgebied) en 22 (De middeleeuwen en
vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland).
Gerritsen et al. 2006; Enckevort et al.
2005; Arts et al. 2007.
Archisinventarisatie uitgevoerd
23-10-2014.
www.archeologieinnederland.nl/
bronnen-en-kaarten/nationaleonderzoeksagenda-archeologie-20
De Groot & Groenewoudt 2013, 23.
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9 De Groot & Groenewoudt 2013, 8, afb. 3.
10 Lauwerier & Lotte 2002; De Boer et al.
2009.

11 Ball & Van Heeringen 2016.
12 Lauwerier & Lotte 2002; De Groot &
Groenewoudt 2013, 23.

13 Bijvoorbeeld Theuws 1989, 1991;
Roymans &Theuws 1991; Roymans &
Kortlang 1999; Schinkel 1994; Slofstra
1991; Roymans & Gerritsen 2002;
Gerritsen 2003; Theuws 2011.

1.1.3 Regionale afbakening

1.1.4 Chronologische afbakening

In het document ‘Kenniskansen’ voor AMZ-relevant
synthetiserend onderzoek op basis van Malta-rapportages van de RCE is het gebied oostelijk NoordBrabant globaal afgebakend.9 De contouren
stemmen overeen met het oostelijk deel van het
Brabants zandgebied zoals aangegeven in de
archeologie- en erfgoedbalans.10
Het projectgebied is door ons, meer specifiek,
als volgt gedefinieerd. De westelijke grens loopt
van Heusden naar de Belgische grens bij ReuselDe Mierden. Deze grens sluit precies aan met het
onderzoeksgebied van het Oogst voor Maltaonderzoeksproject voor westelijk NoordBrabant.11 In het noorden, oosten en zuiden
wordt het gebied afgebakend door de provinciegrens. Vanwege de veelheid aan grootschalige
opgravingen met voor dit onderzoek relevante
gegevens en de gelijkenissen in geogenese
worden ook de aangrenzende gemeenten Weert
en Nederweert in het onderzoek betrokken
(inhoudelijke matching). Het totale onderzoeksgebied beslaat daarmee een oppervlakte van
circa 3118 km2.
Oostelijk Noord-Brabant, met daarnaast WeertNederweert, is overwegend een dekzandgebied,
maar betreft ook de rivierkleiafzettingen in het
dal van de Maas. In landschappelijke zin betreft
het projectgebied de volgende mesoregio’s:
Kempisch hoog (oostelijk deel), Centrale Slenk,
Peel Blok, Maaskant, Brabants Maasdal en
dekzandeiland van Weert (afb. 3.1). In bestuurlijke zin gaat het om de gemeenten Asten,
Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel,
Boxmeer, Boxtel, Cranendonck, Cuijk, Deurne,
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, GemertBakel, Grave, Haaren, Heeze-Leende, Helmond,
Heusden, Laarbeek, Landerd, Maasdonk, Mill en
Sint Hubert, Nederweert, Nuenen, Oirschot,
Oisterwijk, Oss, Reusel-De Mierden, Schijndel,
’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en
Breugel, Uden, Valkenswaard, Veghel,
Veldhoven, Vught, Waalre en Weert (afb. 1.1).

De archeologische perioden waarop de synthese
betrekking moest hebben is scherp afgebakend.
Het betreft de periode van late prehistorie tot en
met de late middeleeuwen. Bij het invoeren in
de database is, om het schetsen van een zo
compleet beeld mogelijk te maken, uitgegaan
van de perioden vanaf het Paleolithicum tot en
met de nieuwe tijd. Bij de analyses van het
gravend onderzoek lag het zwaartepunt echter
op de periode midden-bronstijd B tot en met
late middeleeuwen (1500 v.Chr-1500 n.Chr.).
In deze studie wordt dan ook niet ingegaan op
de beschikbare data van de stedelijke en
agrarische nederzettingen van ná 1500. Deze
kunnen in een andere ronde van Oogst voor
Malta-onderzoeken het onderwerp van onderzoek zijn.

1.2

Onderzoeksthema’s en centrale
vraagstellingen

In de archeologiebalans van 2002 is al vastgesteld dat voor wat betreft de archeologie van het
Brabants en Limburgs zandgebied substantiële
kennislacunes bestaan op het gebied van
locatiekeuze en bewoningspatronen in de late
prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.12
Deze lacunes zouden vooral voor de zandgebieden in Limburg en het westen van NoordBrabant gelden. Voor het oostelijk deel van
Noord-Brabant is het gebrek aan kennis minder
substantieel. Over dit gebied zijn verscheidene
synthetiserende publicaties verschenen over
bewoningspatronen, zowel betrekking hebbend
op laat-prehistorische als middeleeuwse samenlevingen.13 De academische aandacht voor dit
deel van Nederland was, en is, groot en de hier
ontstane modellen zijn ook over andere, minder
intensief onderzochte, gebieden ‘uitgerold’.
Die aandacht heeft zich in de vorm van drie
universitaire onderzoeksprogramma’s geuit:
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Afb. 1.1 Het projectgebied oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert met de betreﬀende gemeenten (n=44) en
bewoningskernen daarbinnen.
Legenda: 1: Asten; 2: Bergeijk ; 3: Bernheze; 4: Best; 5: Bladel; 6: Boekel; 7: Boxmeer; 8: Boxtel; 9: Cranendonck;
10: Cuijk; 11: Deurne; 12: Eersel; 13: Eindhoven; 14: Geldrop-Mierlo; 15: Gemert-Bakel; 16: Grave; 17: Haaren;
18: Heeze-Leende; 19: Helmond; 20: Heusden; 21: Laarbeek; 22: Landerd; 23: Maasdonk; 24: Mill en Sint Hubert;
25: Nederweert; 26: Nuenen; 27: Oirschot; 28: Oisterwijk; 29: Oss; 30: Reusel-De Mierden; 31: Schijndel;
32: ’s-Hertogenbosch; 33: Sint Anthonis; 34: Sint-Michielsgestel; 35: Sint-Oedenrode; 36: Someren; 37: Son en
Breugel; 38: Uden; 39: Valkenswaard; 40: Veghel; 41: Veldhoven; 42: Vught; 43: Waalre; 44: Weert.
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• in de eerste plaats het Maaskantproject,
opgestart in 1979 door G.J. Verwers (Universiteit Leiden). Dat project heeft tot doel de
studie van langetermijnontwikkelingen in de
agrarische economie, sociale structuren, ideologische aspecten en het begrafenisritueel van
samenlevingen tussen Peel en Maas;14
• in de tweede plaats het Kempenproject, wat
later is uitgegroeid tot het Zuid-Nederlandproject. Het Kempenproject is geïnitieerd door
J. Slofstra (Vrije Universiteit Amsterdam) met
als doel de studie van landschap en bewoning
in de late prehistorie, Romeinse tijd en
middeleeuwen met speciale aandacht voor
machtspolitieke processen in de samenleving.
In het Zuid-Nederlandproject is de ideologische dimensie van landschap en samenleving
toegevoegd als onderzoeksthema;15
• in het kader van het Maas-Demer-Scheldeproject, een samenwerkingsverband tussen de
Universiteit Leiden en de universiteiten in
Amsterdam is een reeks bestaande en nieuwe
thema’s, voor een deel aansluitend op het
Maaskant- en Zuid-Nederlandproject, nader
uitgewerkt.16

14 Fokkens 1996.
15 Slofstra 1982, 1994; Roymans 1995.
16 Fontijn 2003; Gerritsen 2003; Hiddink
2003; Huijbers 2007.

17 De Groot & Groenewoudt 2013, 22.
18 Schinkel 1994, 1998.
19 Schinkel 1998; Arnoldussen 2007,
w148-149.

20 Zoals uitgelegd in Spek 2004, 116-121,
136-138.

21 Roymans & Gerritsen 2002, 373-374.
22 Vraagstellingen in dit hoofdstuk zijn
afkomstig uit De Groot & Groenewoudt
2013, de door de RCE opgestelde
oﬀerteaanvraag ten behoeve van het
Malta-onderzoek en uit het voor dit
onderzoek opgestelde Plan van Aanpak.

In het kader van de genoemde universitaire
projecten is een groot aantal opgravingen uitgevoerd. In de meeste gevallen betrof dit langdurig
onderzoek in een specifieke microregio op basis
waarvan bewoningsmodellen zijn opgesteld.
Met de introductie van Malta-archeologie is er
voor de zuidelijke zandgronden in de laatste
jaren een groot aantal nieuwe opgravingspublicaties bijgekomen. Niet alleen het aantal rapportages is enorm toegenomen, ook de spreiding
van het archeologisch onderzoek is aanzienlijk
toegenomen (zie ook hoofdstuk 2). Zo blijken
regio’s die eerder in archeologisch opzicht
grotendeels ‘leeg’ leken te zijn, nu veel informatie op te leveren. Modellen moeten op basis
van deze nieuwe data ‘getoetst’ worden.17 Het
zijn echter niet alleen nieuwe data waardoor
modellen veranderen of herzien moeten
worden, ook de aannames in elk model dienen
kritisch te worden bekeken in het licht van
nieuwe inzichten, hetgeen in deze studie wordt
gedaan.

1.2.1 Late prehistorie

Voor de late prehistorie gaat de aandacht vooral
uit naar het zogenaamde ‘zwervende-ervenmodel’. Dit is vormgegeven op basis van het
microregionale onderzoek in Oss-Ussen,18 maar
vormt tegenwoordig het dominante model voor
het interpreteren van brons- en ijzertijdnederzettingsvindplaatsen in Pleistoceen Nederland.19
Een belangrijk uitgangspunt in het model is de
aanname dat erven regelmatig worden
verplaatst binnen een nederzettingsterritorium,
mogelijk aansluitend op de dynamiek van een
raatakkersysteem (Celtic field), terwijl het grafveld een statisch element vormt waarin generaties lang bijzettingen plaats vinden en daarmee
een ankerpunt vormt voor de ‘zwervende’ erven.
In deze studie wordt beschouwd of dit model
(nog) van toepassing is op de gehele ZuidNederlandse zandgronden, of dat er bijvoorbeeld sprake is van regionale verschillen.
Wat locatiekeuze (en bewoningspatronen) in de
late prehistorie op de Zuid-Nederlandse zandgronden betreft, hebben Roymans en Gerritsen
in 2002 een invloedrijk model gepresenteerd,
dat sterk is beïnvloed door het concept van
bodemdegradatie zoals dat door Spek is geïntroduceerd.20 Belangrijk uitgangspunt van het
model is de kwetsbaarheid van het pleistocene
zandlandschap voor langdurige akkerbouw op
dezelfde locatie.21 Het model is in belangrijke
mate gebaseerd op de aanname dat er in de
loop van de ijzertijd sprake zou zijn van
toenemende bodemdegradatie en om die reden
een concentratie van de bewoning op de meer
leemhoudende bodems heeft veroorzaakt.
In deze Oogst voor Malta-studie is onderzocht of
bewoningsdynamiek en locatiekeuze inderdaad
in grote mate zijn bepaald door bodemkundige
aspecten (zoals leemhoudende bodems) en
vegetatiegeschiedenis. De volgende vragen
vormden daarbij de leidraad:22
• voordat uitspraken gedaan kunnen worden
over de dynamiek van erven is het essentieel
om het karakter van een erf in de late prehistorie te kennen. Kunnen we erven in het
archeologisch databestand goed herkennen?
Wat zijn de belangrijkste (erf)elementen? Is er
sprake van een ‘vaste’ inrichting en begrenzing van het erf? Wat is de omvang en
gebruiksduur van een erf? Verandert het
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karakter van het erf in de loop van de late
prehistorie?
er is op verschillende manieren behoefte aan
verfijning van het zwervende erven-model.
Het is niet duidelijk in hoeverre er sprake is
van intraregionale en diachrone variatie in de
afstand waarover en de frequentie waarmee
erven verplaatst werden. Wat is het karakter
van de erven in de bronstijd? Waar ligt het
begin en eind van de ontwikkeling van het
zwervende ervensysteem? Zijn er verschillen
in het systeem tussen verschillende perioden
in de late prehistorie? Is het model überhaupt
houdbaar?
is het model dat in de loop van de ijzertijd
sprake was van een contractie van de
bewoning op de meer leemhoudende bodems
nog houdbaar? Is secundaire podzolering van
invloed op de locatiekeuze?
wanneer, op welke bodems en in welke mate
leidden antropogene en natuurlijke factoren
tot secundaire podzolering en veranderende
vegetaties?
in welke mate trad regeneratie van bodems en
vegetatie op in perioden met een demografische teruggang, op lokale of microregionale
schaal?

1.2.2 Romeinse tijd

In de Romeinse tijd zou volgens Slofstra sprake
zijn van een hiërarchisch nederzettingssysteem
als gevolg van relaties tussen de Romeinse elite
en de boerensamenleving.23 Onderaan de ladder
staan de ‘small rural settlements’, gevolgd door de
‘enclosed rural settlements’ die in sommige gevallen
uitgroeien tot (proto)villa’s. Bovenaan de hiërarchie staan de vici (rurale centra) en proto-urbane
centra. In het model is sprake van een breuk
tussen de late ijzertijd en de Romeinse tijd: tot in
de late ijzertijd zwerven boerderijen tussen de
akkers terwijl in de Romeinse tijd sprake is van
(meer) plaatsvaste nederzettingen, mede dankzij
agrarische intensivering. Het grote aantal Maltaonderzoeken maakt het langzamerhand duidelijk dat het nederzettingssysteem een grotere
verscheidenheid en dynamiek kent dan in de
bestaande modellen is geformuleerd. Wellicht
speelt bodemvruchtbaarheid en -degradatie
hierin ook een rol. Ook de veronderstelde breuk
tussen late ijzertijd en Romeinse tijd heeft in

deze studie de aandacht gekregen. De volgende
vraagstellingen vormden het uitgangspunt voor
deze periode:
• wat is het karakter van het erf op het inheemsRomeinse platteland? Wat zijn de belangrijkste
erfelementen. Is er sprake van een ‘vaste’
inrichting en begrenzing van het erf? Wat is de
omvang en gebruiksduur van een erf?
• heeft het nederzettingssysteem een grotere
verscheidenheid en dynamiek dan tot nu toe
wordt aangenomen? Is er sprake van een
hiërarchisch nederzettingssysteem?
• de inheems-Romeinse bewoning zou zich
concentreren op de wat meer leemrijke en dus
vruchtbaardere bodems als gevolg van de
uitputting door het Celtic field-systeem in de
ijzertijd. Is dit model bruikbaar voor het ZuidNederlands dekzand- en lössgebied of kan op
basis van de verzamelde gegevens een nieuw
model worden vastgesteld?
• een belangrijke vraag is of in de Romeinse tijd
sprake is geweest van een verdere degradatie
van bodems. Deze kwestie speelt namelijk een
rol in een verklaringsmodel over het einde van
de bewoning op de zandgronden in de derde
eeuw n.Chr.;
• heeft het onderzoek van de afgelopen jaren
inzicht gegeven in archeologische fenomenen
buiten nederzettingen en grafvelden (off-site),
zoals weg- en greppelsystemen?

1.2.3 Middeleeuwen

Voor wat betreft de archeologie van de rurale
middeleeuwen zijn de modellen van Theuws van
groot belang.24 In 1989 publiceert hij over bewoning en samenleving uit de volle middeleeuwen,
een studie uit 1991 gaat in hoofdzaak over de
vroege middeleeuwen. In beide studies worden
nederzettingen omschreven naar hun hiërarchische positie in het nederzettingssysteem.25
Centrale nederzettingen worden daarbij onderscheiden van perifere nederzettingen. In het
model van 1991 functioneren die centra gedurende de Karolingische tijd in een systeem van
domaniaal grondbezit, in het model uit 1989,
over de volle middeleeuwen, in een parochiesysteem, waarbij parochies territoria van lokale
heren omvatten. De nadruk ligt in beide
modellen op afhankelijkheidsrelaties tussen elite
en boeren. Het model van Theuws uit 2011

23 Slofstra 1991.
24 Theuws 1989, 1991, 2011.
25 Het nederzettingssysteem omvat de
regels achter het nederzettingspatroon
ofwel maatschappelijke factoren, in dit
geval primair machtsfactoren.
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26 Theuws 1989, 2011.
27 Vangheluwe & Spek 2008.

betreft de ontwikkeling van het lokale nederzettingspatroon in de middeleeuwen van de
Kempen, gebaseerd op een aantal opgravingen,
historische gegevens en eerder gepubliceerd
werk. In dit model worden de beelden van 1989
en 1991 herhaald met dat verschil dat typen
nederzettingen worden benoemd naar archeologische kenmerken. De vroege en volle middeleeuwen zijn verdeeld in fasen, van de stichting
van ‘Germaanse’ nederzettingen tot en met de
fase van verplaatsing van boerderijen aan het
einde van de volle middeleeuwen, mogelijk naar
locaties waar de gehuchten liggen die in 1832 op
de oudste kadasterkaarten zijn aangegeven.
Dat er gedurende de middeleeuwen grote
veranderingen optreden staat buiten kijf, maar
over het verloop van bijvoorbeeld de laatmiddeleeuwse transitie tasten we nog grotendeels
in het duister. Er wordt uitgegaan van een relatief snel proces waarbij ingrijpende veranderingen plaatsvinden op economisch en politiek
vlak, met als resultaat reorganisatie van grootgrondbezit, de aanleg van omvangrijke akkercomplexen en verplaatsing van nederzettingen.26
Kunnen we voor de Zuid-Nederlandse zandgronden wel spreken van één transitie of hebben
de grote laatmiddeleeuwse veranderingen
overal anders verlopen? Het model van Vangheluwe en Spek uit 2008 gaat uit van een meer
geleidelijke en regionaal verschillende ontwikkeling.27 De vraag is of op basis van Malta-opgravingsrapportages helder te krijgen is welke van
deze modellen het meest overeenkomt met de
werkelijkheid. Ook geldt dat de meeste kennis
over bewoningsdynamiek en locatiekeuze gebaseerd is op onderzoek in de Kempen. Interessant
is dus in hoeverre de genoemde modellen van
toepassing zijn elders op de Zuid-Nederlandse
zandgronden. De volgende vraagstellingen zijn
geformuleerd:
• in midden- en oostelijk Noord-Brabant is de
vroegste middeleeuwse bewoning vaak te
vinden op plaatsen die vanaf de late middeleeuwen niet of nauwelijks bewoond zijn.
Ondanks de vele resultaten van het onderzoek
in de Kempen staat hier de vraag nog open,
wanneer en waarom er een overgang optreedt
van het vroeg- en vol-middeleeuwse zwerven
van nederzettingen naar een vrij stabiele
bewoning? Wat voor rol spelen de opkomst
van lokale elites en politieke factoren (zoals
het ontstaan van het hertogdom Brabant)
hierin?

• over het verloop van de laatmiddeleeuwse
transitie tasten we grotendeels nog in het
duister; kunnen we voor de Zuid-Nederlandse
zandgronden wel spreken van één transitie of
verliepen de grote laatmiddeleeuwse veranderingen overal anders?
• spelen landschappelijke veranderingen een rol
in de laatmiddeleeuwse transitie (zoals het
verdwijnen van bossen en het ontstaan van
steeds grotere heidevelden)? Kan de opkomst
van de intensieve schapenhouderij aan de laatmiddeleeuwse transitie worden gerelateerd?
• wat is het karakter van nederzettingen en
erven in de vroege en volle middeleeuwen?
Is daar een hiërarchie in te herkennen? Wat is
het karakter van laatmiddeleeuwse erven in
achtereenvolgens steden, dorpen en geïsoleerde boerderijen? Welke ambachten kunnen
worden herkend op laatmiddeleeuwse erven?

1.3

Uitvoering

1.3.1 Aanpak van het onderzoek

Het opstellen van een regionaal synthetiserend
overzicht heeft alleen inhoudelijke zeggingskracht
als deze kan worden gebaseerd op een actueel
overzicht van de stand van archeologische kennis
op basis van álle relevante standaardrapportages.
Daarom is er voor gekozen om allereerst een
database van alle beschikbare Malta-rapportages
(850 rapportages van 1054 onderzoeksmeldingen
van gravend onderzoek) op te stellen van waaruit
overzichten konden worden gegenereerd (hoofdstuk 2). Het gaat dan om de topografische ligging
van opgravingen en de daarbij behorende data op
hoofdlijnen, zoals onderzoeksmeldingsnummer,
type onderzoek, aangetroffen sporen uit een
specifieke archeologische periode, complextype,
aanwezigheid botanische of zoölogische rapportages. Het inventariseren, het verzamelen van de
rapporten en het vullen van de database bleek
tijdrovend vanwege de nog niet op elkaar afgestemde onderdelen van de huidige nationale
kennisinfrastructuur (zie hoofdstuk 2). De hier
verzamelde gegevens kunnen in de toekomst
echter worden geactualiseerd en hergebruikt.
Niet alleen voor andere wetenschappelijke vraagstellingen maar ook voor meer beleidsmatige
onderzoeksdoeleinden.
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In het kader van de onderzoeksopdracht, waarin
locatiekeuze en bewoningsdynamiek centraal
staan, is specifiek gekeken naar de ligging van
onderzoekslocaties ten opzichte van de natuurlijke ondergrond (afzettingen en bodems) en
landschapsvormende processen. Er is zowel een
landschappelijke en bodemkundige onderverdeling op hoofdlijnen gemaakt als een projectie
van de spreiding van archeologische vindplaatsen (onderzoeken) per archeologische
periode. Het gebied is opgedeeld in mesoregio’s
(afb. 3.1), die alle de aandacht krijgen, maar de
regio’s met een relatief hoge onderzoeksintensiteit zijn gedetailleerder uitgewerkt, waar mogelijk naar de relatie van vindplaats, periode en
(origineel) bodemtype.
Een nog nauwelijks grootschalig onderzochte
landschappelijke dimensie betreft het palynologisch onderzoek, dat in deze studie een prominente rol heeft. In oostelijk Noord-Brabant is
thans op minstens 92 locaties archeobotanisch
onderzoek uitgevoerd, veelal aan waterputten,
waarbij zowel gebruiksplanten als planten uit
natuurlijke omgevingsvegetaties zijn gevonden.
Ook is op diverse locaties pollenonderzoek
verricht op bodemprofielen en veenafzettingen.
Om uitspraken te doen over de ontwikkeling van
de natuurlijke omgeving en de menselijke
invloeden daarop, zijn de resultaten van al deze
onderzoeken bij elkaar gebracht, wederom per
mesoregio. Ook de zoölogische component van
vindplaatsen is geanalyseerd. Recentelijk zijn in
oostelijk Noord-Brabant tal van holocene
botvondsten uit beekdalen geïnventariseerd en
absoluut gedateerd.28 Zij zijn samengebracht met
wat bekend is van gedomesticeerde en wilde
diersoorten uit nederzettingen, grafvelden en
cultusplaatsen. Gezien de grote verschillen in
zoölogische onderzoeken tussen gemeenten en
regio’s, en de beperkte zeggingskracht van een
deel ervan, is voor de studie van de zoölogie géén
analyse op basis van de mesoregio’s uitgevoerd.
Synergie met historische geografie en
geschiedwetenschap is bij een regionale
synthese uiteraard van grote meerwaarde, maar
zij zijn, gezien de focus van deze studie op vroegere perioden, in het kader van deze studie maar
zeer beperkt meegenomen.
Ondanks het feit dat locatiekeuze en bewoningsdynamiek door de hele studie de rode draad
vormt en er tussen alle auteurs regelmatig
overleg is geweest, is er gezien de periodespecifieke modellen die beschouwd moeten

worden en de per periode (deels) afwijkende
vraagstellingen, voor gekozen de onderzoekers
de vrije hand in het zwaartepunt van hun studie
te laten. Wel is in de afzonderlijke bijdragen
steeds geprobeerd te reflecteren op de stand van
kennis of de theoretische uitgangspunten voorafgaande aan het Malta-tijdperk. De onderzoeksthema’s die in de studie leidend zijn, alsmede de
centrale vraagstellingen werden hierboven al
kort weergegeven (paragraaf 1.2) en zijn in de
individuele hoofdstukken nader uitgewerkt.

1.3.2 Beperkingen van de gebruikte
bronnen

De rapportages die voor deze studie zijn
gebruikt hebben veel nieuwe gegevens en
inzichten opgeleverd. Toch bleken niet alle
rapporten even makkelijk in een synthese te
incorporeren. Hoewel een kritische beschouwing
van de bronnen ook deel uitmaakt van de individuele bijdragen geven we hier een opsomming
van enkele algemene constateringen:
• er is in veel rapporten te weinig aandacht voor
het beschrijven c.q. analyseren van basale
bodemkundige eigenschappen in relatie tot
de paleotopografie van opgegraven locaties.
Ook de cartografische weergave daarvan krijgt
weinig aandacht. Vraagstukken betreffende
locatiekeuze in relatie tot bodemvruchtbaarheid, microtopografie en hydrologie zijn daardoor moeilijk op te lossen;
• diverse auteurs veronderstellen dat de humuspodzolen in hun onderzoeksgebied wel zullen
zijn ontstaan door ‘secundaire podzolisatie’ van
moderpodzolen. Micro- en macromorfologische bewijzen worden hiervoor echter niet
gepresenteerd. Tegelijkertijd is primaire podzolisatie op arme gronden al vroeg in het neolithicum zichtbaar, soms zelfs zonder aantoonbare menselijke ingrepen in het landschap;
• informatie in rapporten wordt vaak niet
toetsbaar en vergelijkbaar gepresenteerd.
Zo ontbreekt geregeld een duidelijk onderscheid tussen de opgravingsgegevens,
aannames en hypothesen en wordt niet of
niet op de juiste wijze verwezen naar bronnen;
• in veel gevallen ontbreken beschrijvingen van
individuele structuren (huizen, spiekers,
waterputten, kuilen, graven etc.). Dit zijn
echter essentiële bouwstenen voor het

28 Onder andere De Jong 2013.
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verhaal van een synthese. In het geval het wel
gebeurd (in de vorm van een catalogus) is er
sprake van weinig uniformiteit;29
de informatie is vaak moeilijk toegankelijk,
omdat rapporten geen goede chronologische
opbouw hebben. Hierdoor is het lastig om
periodespecifieke gegevens uit een rapport te
onttrekken.30 Daarnaast zijn specialistische
bijdragen in een aantal gevallen niet of te
weinig geïntegreerd in de verhaallijn, waardoor bijvoorbeeld vondsten en sporen (zeer)
moeilijk aan elkaar te koppelen zijn;
dateringen van gebouwen, erven en graven
worden vaak niet goed gepresenteerd. De
overweging waarmee tot een bepaalde periodetoewijzing is gekomen is vaak niet helder,
ook als sprake is van tegenstrijdige dateringsargumenten. Er blijkt weinig oog te zijn voor
post-depositionele processen en de effecten
daarvan, die vooral op meerfasig bewoonde
nederzettingsterreinen als groot mogen
worden verondersteld;
hiermee samenhangend wordt opvallend
weinig gebruik gemaakt van absolute dateringsmethoden voor het dateren van (huis)
plattegronden, erven en nederzettingen, maar
ook van graven en grafstructuren. Te vaak
wordt volstaan met een datering op basis van
typologische parallellen, ondanks de sterke
beperkingen daarvan. Hierdoor worden
bestaande typochronologieën en de veronderstelde vindplaats- of erffaseringen binnen
een onderzoeksgebied, en de zeggingskracht
daarvan voor deze regio, dan ook amper
getoetst of verfijnd met 14C-dateringen of
dendrochronologisch onderzoek;
het ontbreekt ten slotte vaak aan een kritische
beschouwing van de data. Opgravingsgegevens
worden in veel gevallen ‘per definitie’ verklaard
op basis van bestaande modellen, ook als de
data daar geen directe aanleiding voor geeft.

1.4

Leeswijzer

Dit rapport omvat tien bijdragen die tezamen de
weerslag vormen van de inventarisatie, de
analyse en de synthese van de resultaten van het
in de periode 1997-2014 uitgevoerde en gepubliceerde gravende archeologische onderzoek in het
oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant.
Dit hoofdstuk gaat in op de opdracht en het kader

waarbinnen het onderzoek vervolgens is uitgevoerd. De tweede bijdrage gaat onder andere in
op de technische analyse van de Malta-rapporten
die tijdens de inventarisatiefase zijn verzameld,
850 in totaal, de opbouw van de hierbij gebruikte
database, en de geografische spreiding van de
beschikbare onderzoeken. Daarnaast worden de
locaties van het gravende archeologische onderzoek in kaartenreeksen per archeologische hoofdperiode in beeld gebracht. Vervolgens wordt in de
derde bijdrage het landschapsbeeld op hoofdlijnen geschetst en wordt, door de ogen van een
fysisch-geografisch en bodemkundig specialist,
ingegaan op vraagstukken omtrent locatiekeuze
in relatie tot microtopografie en bodemeigenschappen. Daarna volgen bijdragen over het
botanische landschap (4) en het zoölogische landschap (5), waarin uitgebreide datasets worden
gepresenteerd die sinds de invoering van Malta
beschikbaar zijn gekomen. Zij worden gevolgd
door hoofdstukken over de archeologische bevindingen, chronologisch geordend van de late
prehistorie en Romeinse tijd, via de vroege en
volle naar de late middeleeuwen (hoofdstukken 6
tot 9). In elk periode-hoofdstuk wordt ingegaan
op de situatie voorafgaande aan de Maltaarcheologie (de stand van kennis betreffende het
topic/de periode), de data voortgekomen uit de
Malta-archeologie, de synthese daarvan en de
’kenniswinst’ die daarbij is geboekt. Gezien de
eigen focus, de periodegerichte vraagstellingen
en de hoeveelheid beschikbare Malta-data per
periode leggen de diverse auteurs verschillende
accenten om de nieuwe gegevens zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. De inhoudelijke
nadruk is, behalve door de centrale vraagstellingen rondom locatiekeuze en bewoningsdynamiek, wel grotendeels bepaald door de beschikbare gegevens in de geraadpleegde rapporten.
Het zwaartepunt van deze publicatie ligt op
nederzettingsterreinen en minder op andere
aspecten van het cultuurlandschap, gewoonweg
omdat hiervoor de meeste data bestaan. Er is
afgezien van een algemeen deel met definities,
bijvoorbeeld van de begrippen bewoningscluster,
erf, nederzetting etc., omdat het voorkomen en
de verschijningsvorm daarvan per periode
verschilt. In plaats daarvan worden gehanteerde
onderzoeksuitgangspunten, definities en classificaties, indien relevant, per hoofdstuk toegelicht.
De hoofdstukken van deze publicatie kunnen dan
ook als individuele bijdragen gelezen worden.

29 Zie diverse hoofdstukken in Lange et al.
2014.

30 Ook de titels van veel rapporten geven
geen of nauwelijks inzicht in de
resultaten van het betreﬀende
onderzoek.
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Hoofdstuk 10 betreft de algemene synthese. Hier
wordt een ‘beeld van het verleden’ gegeven over
de langetermijndynamiek van locatiekeuze en
bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500
n.Chr. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de
(nieuwe) kennislacunes en daar uit voortvloeiende vragen voor de NOaA 2.0.

2 Inventarisatie van de rapporten
over oostelijk Noord-Brabant en
Weert-Nederweert
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P. Kimenai & E.A.G. Ball
2.1

Inleiding

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van
wat de periode van Malta-onderzoek in oostelijk
Noord-Brabant heeft opgeleverd, is als eerste
een inventarisatie gemaakt van de beschikbare
rapporten.31 Daarbij is de regio Weert-Nederweert als matching ook geïnventariseerd (zie
hoofdstuk 1). De resultaten vormen het vertrekpunt voor de analyses van vindplaatsen en het
schrijven van de thema- en periodehoofdstukken. Tijdens de inventarisatiefase zijn álle
rapporten van opgravingen en proefsleuven die
volgens officiële weg verkregen konden worden
en vóór eind 2014 zijn verschenen geïnventariseerd. In dit hoofdstuk wordt de inventarisatie
en quickscan van de rapporten toegelicht.
Daarin zijn de volgende stappen te onderscheiden:
1. inrichten database. Om de grote hoeveelheid
rapporten en hun informatie over veelal
verschillende archeologische perioden per
rapport hanteerbaar te maken, is een op het
project toegesneden database gemaakt;
2. bijeenbrengen rapportages. De aandacht was
allereerst gericht op het verkrijgen van een
overzicht van alle verschenen rapportages
over gravend archeologisch onderzoek
(opgravingen en proefsleuven) uit de periode
1997 tot en met 2014. Uitgangspunt vormde
de onderzoeksmeldingsnummers zoals deze
destijds in Archis 2 zijn opgenomen;
3. quickscan op archeologische periode en
invoer van rapporten. Systematisch is vervolgens elk beschikbaar rapport doorgenomen
om te bepalen voor welke archeologische
periode onderzoeksresultaten aanwezig zijn.
Enkele nog niet definitief gerapporteerde
onderzoeken zijn, voor zover daarover kennis
bij de onderzoekers aanwezig is en die naar
hun inschatting voldoende inhoudelijke relevante informatie bevatten, eveneens meegenomen. Alle beschikbare rapporten zijn
vervolgens ingevoerd;
4. genereren output voor auteurs. De gegevens
zijn voor het gebruik binnen het project
geordend op archeologische hoofdperiode,
aanwezige complextypen, type gravend
onderzoek, gemeente, literatuurverwijzingen
en dergelijke. Alle informatie is gekoppeld aan
het onderzoekmeldingsnummer van Archis.

De gegevens zijn bovendien verwerkt op
enkele overzichtskaarten om bijvoorbeeld
inzicht te verkrijgen in de verspreiding en
dichtheid van potentiële informatie over
nederzettingen en begravingen voor een
specifieke periode.
De resultaten van de inventarisatiefase zijn
bestanden met basisgegevens uit de Maltarapporten en kaartweergaven daarvan (afb. 2.5).
Daarin zijn steeds de chronologische toewijzingen en interpretaties gebruikt zoals die in die
rapporten worden gegeven. Deze inventarisatie
is de basis om de verdere analyse in de themaen periodehoofdstukken mogelijk te maken. In
deze hoofdstukken wordt een chronologische en
thematische synthese gegeven van de rapporten
waarbij gegevens door de auteurs mogelijk
anders zijn geïnterpreteerd dan oorspronkelijk in
de rapporten – en in deze inventarisatie – is
weergegeven. Bovendien kunnen (oude of
nieuwe) publicaties van vindplaatsen zijn toegevoegd die niet in de inventarisatie zijn meegenomen. De in dit hoofdstuk genoemde aantallen
kunnen daarom verschillen van de aantallen die
in de andere hoofdstukken worden genoemd.
Op basis van de ervaringen bij het Oogst voor
Malta-project over westelijk Noord-Brabant is
een aantal veranderingen ten opzichte van die
inventarisatie doorgevoerd.32 Werden bij westelijk Noord-Brabant op basis van de rapporten
alleen nog veelvoorkomende perioden in de
database ingevoerd (bijv. ‘late bronstijd – vroege
ijzertijd’ of ‘volle en late middeleeuwen’), voor
Oost-Brabant is gekozen voor een onderscheid
in ‘periode’ en ‘datering vindplaats’ (paragraaf
2.3). Daarnaast is het aantal complextypen en
vondstcategorieën dat kon worden ingevoerd,
uitgebreid, met name omdat voor deze studie
specifiek in rapporten is gezocht naar palynologische en zoölogische gegevens. Omdat uit het
onderzoek van westelijk Noord-Brabant bovendien bleek dat veel rapporten weinig tot geen
waarde hadden voor een synthese zoals deze,
is bij dit onderzoek een informatiewaarde per
rapport toegevoegd (0 tot en met 3). De laagste
score is toegekend aan rapporten waarin geen
vindplaats beschreven is en een hoogste score
aan rapporten met een duidelijke meerwaarde
voor deze studie, bijvoorbeeld door uitvoerige
specialistische onderzoeken en/of de beschrijving van vindplaatsen met een duidelijke meerwaarde (paragraaf 2.3). Door de informatie-

31 Plan van Aanpak BAAC/gemeente
Eindhoven 2014: Synthese Oogst voor
Malta-onderzoek: Locatiekeuze en
bewoningsdynamiek in de Late
Prehistorie, Romeinse tijd en
Middeleeuwen in oostelijk NoordBrabant.
32 Schrijvers et al. 2016.
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waarde in de database aan te geven kunnen
weinig interessante onderzoeken er eenvoudig
worden uitgefilterd.
Enkele eerste overzichten uit de inventarisatie en
quickscan, voornamelijk met betrekking tot
(verschillen in) onderzoeksintensiteit binnen het
geïnventariseerde gebied en een overzicht van
vertegenwoordigde complextypen per periode,
komen achteraan in dit hoofdstuk (paragraaf 2.4)
aan de orde.

2.2

Het verzamelen van de rapporten

Als eerste stap van de inventarisatie van de
opgravingsrapporten is een database gegenereerd, met daarin alle proefsleuvenonderzoeken
en opgravingen uit de periode vanaf 1997 die in
Archis vermeld staan. De basis voor deze database vormt het downloadbare bestand uit Archis
2 van 23-10-2014 (afb. 2.1). In totaal zijn voor de
gemeenten in het studiegebied 1054 onderzoekmeldingen in Archis opgenomen. In 753 gevallen
gaat het om proefsleuvenonderzoeken en bij
301 onderzoeken om opgravingen (tabel 2.1).
Archeologische begeleidingen (n=468) zijn niet
standaard geïnventariseerd, maar alleen op
basis van actuele kennis van de individuele
auteurs meegenomen in de periodehoofdstukken. Dat geldt ook voor onderzoeken die zijn
verschenen ná de datum van het einde van de
inventarisatie. Zij zijn voor zover bij de auteurs
bekend en door hen relevant geacht, gebruikt in
de periodehoofdstukken, maar zijn niet in deze
inventarisatie opgenomen. De betreffende
(definitieve) rapporten zijn vervolgens in digitale
vorm verzameld en per gemeente opgeslagen.
Voor het verkrijgen van de rapporten zijn drie
informatiebronnen aangesproken: LiveLink in
Archis 2, het e-depot voor de Nederlandse
Archeologie (EDNA) en de digitale bibliotheek
van de RCE. De rapporten die daar niet zijn
gevonden, zijn opgevraagd bij de uitvoerende
bedrijven of instanties. Hoewel de meeste
hiervan uiterst coöperatief waren in het
verstrekken van gegevens, bleken enkele
bedrijven niet bereid tot het verstrekken van de
gegevens. Omdat hierdoor soms omvangrijke en
belangrijke onderzoeken ontbraken in de
dataset, is dit probleem deels ondervangen door
bestaande analoge rapporten uit verschillende
collecties te gebruiken.

In totaal zijn op deze manier de rapporten van
850 onderzoeken verzameld. Op een totaal van
1054 onderzoeksmeldingen is dit ruim 80%.
De rapporten van de 204 onderzoeksmeldingen
die niet zijn achterhaald, betreffen die van
112 proefsleuvenonderzoeken en 92 opgravingen.
Ze waren om verschillende redenen niet voor de
inventarisatie beschikbaar (tabel 2.2):
• de koppeling tussen Archis en EDNA of de RCEbibliotheek is niet altijd gemakkelijk te maken.
Het zoeken van de bij de onderzoeken in Archis
behorende rapporten in EDNA kan slechts op
basis van onderzoeksmeldingsnummer als dit
nummer als identifier is ingevoerd. Waar dit niet
het geval is, is op steekwoorden (bijvoorbeeld
toponiem, plaatsnaam of bedrijfsnaam van de
uitvoerende partij) gezocht. Dit is niet alleen
foutgevoelig (spelfouten zijn snel gemaakt),
maar daarnaast is ook gebleken dat toponiemen
niet altijd hetzelfde zijn, of hetzelfde worden
geschreven (bijv. Munstelse Hoeve/Muntelse
Hoeve, Zilverackers/Zilverakkers etc.). De gegevens in Archis2 zijn bovendien lang niet altijd
compleet. Zo zijn er onderzoeken waarvoor geen
toponiem is ingevuld. Als, in die gevallen, in
Archis2 geen rapport is ge-upload, is het lastig
om vast te stellen welk rapport bij het betreffende onderzoeksmeldingsnummer hoort. Ook
wordt in een aantal rapporten het onderzoeksmeldingsnummer niet vermeld. Om de vindbaarheid van rapporten te vergroten, is het noodzaak
altijd het onderzoekmeldingsnummer als unieke
identifier in alle dataopslag-media in te vullen en
te koppelen aan het rapport. Het zoeken in de
RCE-bibliotheek bleek meestal weinig extra op te
leveren, aangezien de rapporten die niet in
LiveLink staan in de meeste gevallen ook niet in
die bibliotheek beschikbaar zijn;
• rapporten zijn in een aantal gevallen niet digitaal gedeponeerd. Soms is in EDNA wel de
opgravingsdocumentatie aanwezig, maar
ontbreekt het rapport;
• in een aantal gevallen is het betreffende rapport,
ook bij de uitvoerende instantie, onvindbaar;
• onderzoeken zijn nog niet afgerond op het
moment van de inventarisatie. Op basis van
Archis kan dat niet worden vastgesteld;
• onderzoeksmeldingsnummers zijn komen te
vervallen en er bestaat dus geen rapport, of zij
blijken van vóór 1997 te zijn;
• het rapport is niet openbaar digitaal beschikbaar
én, nadat daarom is verzocht, niet geleverd door
de opgravende instantie.
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Tabel 2.1 Aantal aangemelde gravende onderzoeken (proefsleuvenonderzoeken en
opgravingen) per gemeente in het studiegebied (volgens Archis: 1997 tot 23-10-2014),
de verhouding oppervlakte-aantal gravende onderzoeken, de verhouding
proefsleuvenonderzoeken-opgravingen.
Gemeente

Proefsleuven

Asten

14

Opgraving

Totaal

Oppervlakte
gemeente (ha)*

Verhouding oppervlakte (ha) gemeente/
n gravende onderzoeken**

3

17

7136

420:1

Verhouding n
proefsleuven/n
opgravingen***
4,7:1

Bergeijk

20

8

28

10181

364:1

2,5:1

Bernheze

18

6

24

9037

377:1

3,0:1

Best

13

4

17

3506

206:1

3,3:1

Bladel

24

7

31

7563

244:1

3,4:1

Boekel

5

3

8

3459

432:1

1,7:1

Boxmeer

18

3

21

11371

541:1

6,0:1

Boxtel

24

5

29

6476

223:1

4,8:1

Cranendonck

19

3

22

7807

355:1

6,3:1

Cuijk

30

17

47

5705

121:1

1,8:1

Deurne

12

1

13

11842

911:1

12,0:1

Eersel

24

5

29

8333

287:1

4,8:1

Eindhoven

19

35

54

8903

165:1

0,5:1

Geldrop-Mierlo

17

12

29

3146

108:1

1,4:1

Gemert-Bakel

52

10

62

12322

199:1

5,2:1

Grave

8

5

13

2813

216:1

1,6:1

Haaren

18

6

24

5860

244:1

3,0:1

Heeze-Leende

20

7

27

10502

389:1

2,9:1

Helmond

13

7

20

5479

274:1

1,9:1

Heusden

10

0

10

8113

811:1

10,0:0

Laarbeek

15

4

19

5619

296:1

3,8:1

Landerd

15

2

17

7065

416:1

7,5:1

8

2

10

3736

374:1

4,0:1

Maasdonk
Mill en Sint Hubert
Nederweert
Nuenen c.a.

8

2

10

5308

531:1

4,0:1

10

3

13

10173

783:1

3,3:1

7

4

11

3392

308:1

1,8:1

13

3

16

10290

643:1

4,3:1

7

2

9

6506

723:1

3,5:1

Oss

43

27

70

16003

229:1

1,6:1

Reusel-De Mierden

23

6

29

7861

271:1

3,8:1

Oirschot
Oisterwijk

Schijndel
‘s-Hertogenbosch
Sint Anthonis
Sint-Michielsgestel

5

1

6

4163

694:1

5,0:1

53

26

79

9167

116:1

2,0:1

7

2

9

9985

1109:1

3,5:1

20

8

28

5935

212:1

2,5:1
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Tabel 2.1 (vervolg) Aantal aangemelde gravende onderzoeken (proefsleuvenonderzoeken
en opgravingen) per gemeente in het studiegebied (volgens Archis: 1997 tot 23-10-2014),
de verhouding oppervlakte-aantal gravende onderzoeken, de verhouding
proefsleuvenonderzoeken-opgravingen.
Gemeente

Proefsleuven

Totaal

6

12

18

6497

361:1

0,5:1

18

5

23

8155

355:1

3,6:1

Son en Breugel

8

6

14

2651

189:1

1,3:1

Uden

11

5

16

6754

422:1

2,2:1

Valkenswaard

12

4

16

5634

352:1

3,0:1

Veghel

20

4

24

7888

329:1

5,0:1

Veldhoven

28

10

38

3196

84:1

2,8:1

7

3

10

3447

345:1

2,3:1

Sint-Oedenrode
Someren

Vught

Oppervlakte
gemeente (ha)*

Verhouding oppervlakte (ha) gemeente/
n gravende onderzoeken**

Verhouding n
proefsleuven/n
opgravingen***

Opgraving

Waalre

7

2

9

2256

251:1

3,5:1

Weert

24

11

35

10546

301:1

2,2:1

Totaal

753

301

1054

Legenda: n=aantal; * Gemeentelijke indeling in 2014 volgens het CBS; ** afgerond op hele ha;
*** afgerond op 1 decimaal.

Tabel 2.2 Redenen waarom rapporten niet konden worden verkregen tijdens de
inventarisatiefase.
Reden voor afwezigheid rapport
Onderzoek nog niet afgerond*

Aantal
48

Pre-Malta (vóór 1997 uitgevoerd)

5

Onderzoeksmeldingsnummer vervallen

4

Onvindbaar**

37

Niet openbaar én niet toegezonden

38

Onbekend

72

Totaal

204

Legenda: * dit aantal betreft alleen de rapporten waarvan is aangegeven dat de onderzoeken niet zijn afgerond.
Het is niet uitgesloten dat het daadwerkelijke aantal hoger ligt. Het aantal rapporten onder ‘niet openbaar én niet
toegezonden’ zou dan lager worden; ** niet te achterhalen bij betreﬀend bedrijf/instelling.
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2.3

De quickscan van de rapporten

Bij de inventarisatie is een inhoudelijke quickscan van de rapporten uitgevoerd. De informatie
is daarbij per onderzoeksmeldingsnummer in
een database opgenomen.33 De database is zo
opgesteld dat aan een onderzoeksmeldingsnummer meerdere vindplaatsen kunnen worden
gekoppeld. Elk beschikbaar rapport is systematisch doorgenomen om vast te stellen welke
resultaten per archeologische hoofdperiode(n)
in het desbetreffende rapport aanwezig zijn.
Na de inhoudelijke quickscan zijn de relevante
gegevens in de database ingevoerd, waarbij in
principe de interpretaties van de auteurs van de
rapporten gevolgd zijn. Dat betekent dat als over
bijvoorbeeld slechts enkele paalkuilen is bericht
en die in het rapport als nederzettingsresten zijn
geïnterpreteerd, de locatie als ‘nederzetting’ in
de database is opgenomen (en dus ook op
afb. 2.5a-c). Dit geldt ook voor locaties die als
‘mogelijke nederzetting’ zijn benoemd. Het was
aan de auteurs van de periodehoofdstukken van
deze studie om die in de basisrapportages
aangegeven interpretaties opnieuw tegen het
licht te houden. De gegevens die in de database
zijn ingevoerd, hebben de basis gevormd voor
de verdere analyse door de onderzoekers.
Op basis van voortschrijdend inzicht kan tijdens
het onderzoek de in de database ingevoerde

datering anders zijn gewogen of opnieuw zijn
geïnterpreteerd. Deze expert knowledge is niet
teruggekoppeld naar de database.
De vindplaatsen zijn op de volgende variabelen
geïnventariseerd:
• periode en datering;
• complextype;
• informatiewaarde;
• vondsten;
• datering.
Periode en datering
Met het criterium ‘periode’ zijn de vindplaatsen
onderverdeeld in hoofdperioden. De indeling in
hoofdperioden (tabel 2.3) is zodanig gekozen dat
zoveel mogelijk hits van complexen in rapporten
binnen relevante goed te bespreken archeologische perioden en/of culturen vallen (bijv.: late
bronstijd-vroege ijzertijd; urnenvelden-cultuur).
Verder is uiteraard rekening gehouden met de
perioden die door de individuele auteurs van de
periodehoofdstukken behandeld worden.
Omdat vindplaatsen niet altijd binnen één
periode vallen, en om op basis van de database
een onderscheid binnen die periodes te kunnen
maken, is het criterium ‘datering’ toegevoegd.
Hierin zijn de verschillende hoofdperiodes
opgedeeld in subperiodes (bijv. ijzertijd-vroeg,
-midden, en -laat). Onder ‘datering’ zijn zoveel
subperiodes aan een vindplaats toegeschreven
als nodig is. Op die manier is bijvoorbeeld
aangegeven dat een vindplaats in de midden-

Tabel 2.3 Bij de inventarisatie gebruikte hoofdperioden met jaartallen.

33 Omdat de database op
onderzoeksmeldingsnummer is
geordend kan het voorkomen dat een
rapport verschillende keren in de
database voorkomt. In een rapport
kunnen immers meerdere onderzoeken
(onderzoeksmeldingen) worden
besproken.

Periodenummer

Periodenaam

Jaartallen

1

paleolithicum – mesolithicum

tot 5300 v.Chr.

2

neolithicum

5300 - 2000 v.Chr.

3

bronstijd

2000 - 800 v.Chr.

4

late bronstijd - vroege ijzertijd

1100 - 500 v.Chr.

5

ijzertijd

800 - 12 v.Chr.

6

Romeinse tijd

12 v.Chr. - 450 n.Chr.

7

middeleeuwen

450 - 1500 n.Chr.

8

late middeleeuwen/nieuwe tijd

1250 - 1950 n.Chr.

9

nieuwe tijd

1500 - 1950 n.Chr.

10

recent

na 1950 n.Chr.

11

onbekend

-

12

geen

-

25
—

175.000

190.000

420.000

420.000

435.000

160.000

435.000

145.000

72
14

10

18

50

11

10

24
405.000

10

28

405.000

79

16

24

6

9

8

24

21

31
18

11

390.000

17
16

63

22

14

20

55

13

29
29

9

31

17

26
27

28

360.000

38

16

13

22

360.000

375.000

29

375.000

390.000

10

36

plangebied
bevolkingskernen
gemeentegrenzen

345.000

345.000

gravend onderzoek
79
1
totaal
DO

N

IVO-P
145.000

0

160.000

175.000

20 km

190.000

Afb. 2.2 Uitgevoerd gravend onderzoek (proefsleuven en opgravingen) in oostelijk Noord-Brabant in de periode van
1997 tot 23-10-2014 op basis van onderzoeksmeldingen in Archis.
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ijzertijd aanvangt, en doorloopt tot in de vroege
Romeinse tijd.34
Complextype
Bij het criterium ‘complextype’ is onderscheid
gemaakt tussen de volgende complexen:
• nederzetting;
• begraving;
• cultusplaats/kerk;
• infrastructuur/percelering;
• off-site;
• losse vondsten;
• geen.
De categorie geen betreft onderzoeken waar
feitelijk geen vindplaats is aangetroffen, of
slechts één of enkele losse vondsten.
Informatiewaarde
Om na de inventarisatie direct een onderscheid
te kunnen maken tussen rapporten die veel
informatie bevatten voor het schrijven van een
synthetiserende studie en rapporten die weinig
relevante informatie bevatten is het criterium
‘informatiewaarde’ in de database opgenomen.

34 In dergelijke gevallen is bij ‘periode’ de
beginperiode aangegeven. In het geval
van het voorbeeld is dat dus de ijzertijd.

Score 0 is gegeven aan onderzoeken die feitelijk
geen vindplaats hebben opgeleverd. Score 1
betreft vindplaatsen die slechts fragmentarisch
zijn opgegraven en/of sterk verstoord zijn.
Score 2 is toegekend aan vindplaatsen die in
principe van inhoudelijk belang zijn. Vindplaatsen met een duidelijke meerwaarde
(bijvoorbeeld door een uitgebreid pollenonderzoek, of door een bovengemiddeld belang)
hebben een score 3 gekregen.
Vondsten
Bij het criterium ‘vondsten’ is niet alleen aangegeven of vondsten zijn gedaan, maar ook wat
voor soort vondsten het betreft. Hierbij is een
onderscheid gemaakt tussen:
• organisch;
• anorganisch;
• macrobotanisch;
• zoölogisch;
• palynologisch.
De quickscan heeft uiteindelijk geresulteerd in
een database op basis waarvan de thematische
en periodehoofdstukken zijn geschreven.


Afb. 2.3 Verdeling van de vindplaatsen uit proefsleuvenonderzoeken en opgravingen uit geïnventariseerde
rapporten: aantallen per hoofdperiode.
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2.4

Aantallen, geograﬁsche spreiding,
perioden en complextypen

Op basis van de onderzoeken per gemeente
kunnen enkele observaties worden gedaan over
de geografische spreiding van het gravend
onderzoek in oostelijk Noord-Brabant en in de
gemeenten Weert en Nederweert, al zijn de
conclusies enigszins betrekkelijk omdat Archis
niet foutloos is en een aantal projecten niet, of
onder het verkeerde type onderzoek kunnen zijn
aangemeld.35
Zoals afbeelding 2.2 en tabel 2.1 laten zien,
varieert het totaal aantal onderzoeksmeldingen
van proefsleuvenonderzoeken en opgravingen in
het Malta-tijdperk, en daarmee het aantal
beschikbare rapporten, sterk per gemeente: van
6 tot 79 stuks. Bij de verschillen in aantal tussen
de gemeenten in aantal spelen het oppervlak
van de desbetreffende gemeente, de landschappelijke situatie en archeologische rijkdom en
uiteraard ook de ruimtelijke ordeningsdynamiek
en de daaruit voortvloeiende Malta-plichtige
activiteiten elk een rol (afb. 2.2). Ook de organisatie van de archeologie op gemeentelijk
niveau zal zijn stempel hebben gedrukt op

het aantal meldingen en op de verhouding
tussen het vooronderzoek en het definitieve
onderzoek.
Wat aantallen in Archis aangemelde gravende
onderzoeken betreft, steken Gemert-Bakel, Oss,
’s-Hertogenbosch en Eindhoven er bovenuit
(>50) (tabel 2.1). De eerste is één van de grootste
gemeenten (in oppervlak) van oostelijk NoordBrabant, de laatste drie beschikken over een
gemeentelijk archeoloog, zoals ook Helmond die
heeft. Die gemeentelijk archeologen vervullen in
een aantal gevallen ook een regio-functie.
De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonk, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek,
Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren,
Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en
Waalre maken gebruik van de diensten van een
regioarcheoloog vanuit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het kleinste aantal aangemelde
gravende onderzoeken (≤10) komt uit Schijndel
(6), Boekel (8), Oisterwijk (9) Sint Anthonis (9),
Waalre (9), Heusden, Maasdonk, Mill en Sint
Hubert en Vught (allen 10). De overige
gemeenten vallen hier tussen in.
Het aantal gravende onderzoeken in oostelijk
Noord-Brabant per hectare oppervlakte varieert
op basis van de onderzoeksmeldingen in Archis

Tabel 2.4 Aantallen vindplaatsen naar complextype per periode uit opgravingen en
proefsleuvenonderzoeken.

Paleo-/
mesolithicum
Neolithicum

Nederzetting

Begraving

5

-

Cultusplaats
/kerk

Infrastructuur/
perce-lering

-

Off-site
-

Losse
vondsten

Geen

Totaal

2

17

-

24

2

2

-

-

8

26

-

38

Bronstijd

29

9

-

-

14

8

1

61

Late bronstijd/
vroege ijzertijd

22

6

-

-

2

1

-

31

IJzertijd

133

27

3

4

45

10

3

225

Romeinse tijd

70

14

1

8

19

12

3

127

Middeleeuwen

233

9

6

58

52

22

2

382

Late middeleeuwen/
nieuwe tijd

42

1

-

114

25

2

-

184

Nieuwe tijd

67

3

3

220

57

6

3

359

-

-

-

-

1

-

2

3

Recent
Onbekend/ geen
Totaal

3

-

-

6

26

-

130

165

606

71

13

410

251

104

144

1599

35 Zo zijn sommige opgravingen bijv. als
XXX aangemeld.
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Afb. 2.4 Aantallen vindplaatsen uit proefsleuvenonderzoeken en opgravingen uit geïnventariseerde rapporten:
aantallen per complextype per periode.
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sterk per gemeente (tabel 2.1) van één per 84 ha
(Veldhoven) tot één per 1109 ha (Sint-Anthonis).
Het gemiddelde is één per 377 ha. De verhouding
tussen aantal proefsleuvenonderzoeken en
aantal opgravingen varieert eveneens sterk per
gemeente, van 10:0 (Heusden) en 12:1 (Deurne)
tot 0,5:1 (Eindhoven en St.-Oedenrode).
In totaal zijn op basis van de 850 beschikbare
rapporten 1599 vindplaatsen onderscheiden.36
In tabel 2.4 en afbeeldingen 2.3 en 2.4 vallen
direct de grote aantallen vindplaatsen uit de
ijzertijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd op.
Die uit de laatste periode bestaan echter vooral
uit vindplaatsen van infrastructuur/percelering
(vooral greppels), maar ook blijken uit die
periode sinds 1997 redelijk veel nederzettingsvindplaatsen te zijn aangesneden. De vindplaatsen uit de ijzertijd en de middeleeuwen
bestaan vooral uit nederzettingen: respectievelijk 22 en 38% van het totaal aan geïnventariseerde nederzettingsvindplaatsen uit alle perioden. Uit de ijzertijd zijn het grootste aantal
locaties met graven/grafvelden afkomstig, maar
dit wijkt indien we de lengte van die periode in

jaren (ca. 800) vergelijken met die van de
Romeinse tijd (ca. 450), daarvan nauwelijks af.
Het aantal vindplaatsen uit de steentijd is relatief gering en zij bestaan vooral uit losse vondsten die voornamelijk als ‘bijvangst’ zijn gedaan.
Bovendien is gebleken dat er in de periode
1997-2014 maar zeer weinig gericht gravend
onderzoek naar vindplaatsen uit de steentijd is
uitgevoerd (zie hoofdstuk 3).
De gegevens van de inventarisatie wat betreft
aantallen en complextypen zijn ten slotte in een
aantal overzichtskaarten verwerkt om bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen in de spreiding van
nederzettingen, begravingen en andersoortige
complextypen in een specifieke periode
(afb. 2.5a-c).
De kaartbeelden vormen, samen met de gegevens, uit de database een belangrijke input voor
de volgende hoofdstukken waarin, na de analyse
van het fysieke, botanische en zoologische landschap, periodiek de locatiekeuze en bewoningsdynamiek van de (pre)historische bewoning van
Oost-Brabant aan bod komen.

36 Rapporten hebben altijd minimaal één
vindplaats. Als tijdens een project niets
is gevonden komt dit wel als een
vindplaats (complextype ‘geen’, periode
‘onbekend/geen’) in de database. Uit de
tabel blijkt dat dit bij 130 onderzoeken
het geval is.
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37 Kaarten gedownload van
www.archeologieinnederland.nl.
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Complextypen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd

Afb. 2.5a Vindplaatsen uit geïnventariseerde Malta-rapporten uit de periode paleolithicum-mesolithicum
(achtergrondsituatie 5500 v.Chr.), neolithicum (achtergrondsituatie 2750 v.Chr.), bronstijd (achtergrondsituatie
1500 v.Chr.), late bronstijd/vroege ijzertijd (achtergrondsituatie 500 v.Chr.) naar complextype
(bron achtergrond: Vos & De Vries 2013).37
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Complextypen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd

Afb. 2.5b Vindplaatsen uit geïnventariseerde Malta-rapporten uit de periode ijzertijd (achtergrondsituatie 500 v.Chr.),
Romeinse tijd (achtergrondsituatie 100 n.Chr., middeleeuwen (achtergrondsituatie 800 n.Chr., late middeleeuwen/
nieuwe tijd (achtergrondsituatie 1500 n.Chr.) naar complextype (bron achtergrond: Vos & De Vries 2013).
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Afb. 2.5C Vindplaatsen uit geïnventariseerde Malta-rapporten uit de periode nieuwe tijd (achtergrondsituatie
1850 n.Chr.), recent of ongedateerd (achtergrondsituatie 1850 n.Chr.) naar complextype (bron achtergrond:
Vos & De Vries 2013).
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3 Het abiotisch landschap van oostelijk NoordBrabant en enkele gedachten over locatiekeuze op
basis van beschrijvingen van bodem en landschap
L.A. Tebbens
3.1

Inleiding en leeswijzer

Het hoofddoel van het onderzoek is te inventariseren welke nieuwe informatie beschikbaar is
gekomen in de rapportages van gravend onderzoek sinds 1997 en die nieuwe gegevens in een
synthetiserende studie te presenteren.
Dit hoofdstuk zal specifiek aandacht besteden
aan de fysisch-geografische en bodemkundige
aspecten in de Malta-onderzoeken. Beide
aspecten vormen een essentieel onderdeel in
gangbare archeologische modellen. Geanalyseerd zal worden in hoeverre de locatiekeuze
voor bewoning mede bepaald is door landschappelijke aspecten. Omdat oostelijk NoordBrabant een aanzienlijke variatie aan landschappelijke en geomorfologische eenheden heeft,
zal in onderstaande paragrafen 3.3-3.5 eerst een
geologisch-landschappelijk en bodemkundig
kader op hoofdlijnen worden geschetst.
De belangrijkste geomorfologische eenheden en
bodemtypen worden gepresenteerd, om inzicht
te geven in het ontstaan en de variatie van het
abiotische landschap. Voor gegevens over de
veranderingen in vegetatie en landgebruik wordt
verwezen naar hoofdstuk 4. Gezien het studiegebied zullen we ons beperken tot het Brabantse
dekzandgebied en het direct aangrenzende deel
van het holocene Maasdal binnen de Brabantse
gemeenten. Uitzondering is de regio WeertNederweert die eveneens in de vergelijking
wordt meegenomen omdat ontwikkelingen in
deze regio sterk aansluiten bij de OostBrabantse zandgronden en omdat daarvoor een
aantal belangrijke publicaties voorhanden zijn
(zie hoofdstuk 1).
In paragraaf 3.7 zal kort worden ingegaan op
enkele theoretische modellen die zijn ontwikkeld
ten aanzien van landgebruik en locatiekeuze in
de periode late prehistorie tot middeleeuwen.
De theoretische modellen zijn voor een
belangrijk deel gebaseerd op bodemkundige
kenmerken, zoals lithologie en bodemtype.
Om die reden zal veel aandacht worden besteed
aan de bodemkundige informatie zoals die in de
rapporten is opgenomen. In paragraaf 3.8
komen de meest relevante onderzoeksrapporten
per mesoregio aan bod. Geanalyseerd zal
worden of en zo ja, hoe de gangbare bewoningsmodellen tijdens Malta-opgravingen zijn
getoetst en welke nieuwe informatie beschik-

baar is gekomen. Tijdens de eerste rapportinventarisatie kon worden vastgesteld dat vooral
bij de grotere onderzoeken structureel aandacht
is (of kon worden) gegeven aan de feitelijke
beschrijving van waarnemingen van bodem en
landschap. Uit de enorme hoeveelheid archeologische standaardrapporten en eerdere overzichtspublicaties is daarom een selectie
gemaakt. Het selectiecriterium was dat het
fysisch-geografisch en/of bodemkundig onderzoek, bij voorkeur met nieuwe onderzoeksgegevens verkregen door specialistisch onderzoek, een wezenlijk onderdeel uitmaakte van het
gravend onderzoek.
Dit hoofdstuk dient om de hoofdlijnen van landschappelijke ontwikkelingen te schetsen en
vraagstukken over locatiekeuze aan de orde te
stellen. Er is daarom voor gekozen om de hoofdlijnen per opgraving te presenteren. Omdat deze
hoofdlijnen zullen verschillen per regio, is voor
de macroregio oostelijk Noord-Brabant een
indeling gemaakt naar mesoregio (bijv. Maaskant, Peel Blok) en microregio (bijv. omgeving
Oss, omgeving Someren). Per mesoregio worden
vervolgens de landschappelijke onderzoeksresultaten van de belangrijkste onderzoeksrapporten besproken. In tabellen zullen de
belangrijkste onderzoeken per mesoregio
worden samengevat. Tenslotte sluit dit hoofdstuk af met conclusies en aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek.

3.2

Onderzoeksvragen met betrekking
tot landschap, bodem en locatiekeuze

De hoofdvraag van deze synthetiserende studie
is in hoeverre de huidige bewoningsmodellen
ten aanzien van de laat-prehistorische tot laatmiddeleeuwse locatiekeuze en bewoningsdynamiek in het Zuid-Nederlandse dekzandgebied
nog voldoen (zie hoofdstuk 1).37 Binnen dit
hoofdstuk staan de volgende deelvraagstellingen centraal.
A. Late prehistorie:
• is het model dat in de loop van de ijzertijd
sprake was van een contractie van de bewoning op leemhoudende bodems houdbaar?
Is secundaire podzolering van invloed op de
locatiekeuze?
• wanneer, op welke bodems en in welke mate
leidden antropogene en natuurlijke factoren

37 Roymans & Gerritsen 2002; Slofstra
1991; Theuws 2011.
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tot secundaire podzolering en veranderende
vegetaties?
• in welke mate trad regeneratie van bodems en
vegetatie op in perioden met een demografische teruggang op lokale of microregionale schaal?
B. De Romeinse tijd:
• de inheems-Romeinse bevolking zou zich
concentreren op de wat meer leemrijke en
dus vruchtbaarder bodems als gevolg van de
uitputting door het Celtic field-systeem in de
ijzertijd. Is dit model bruikbaar voor het ZuidNederlandse dekzand- en lössgebied of kan
op basis van de verzamelde gegevens een
nieuw model vastgesteld worden?
• een belangrijke vraag is of in de Romeinse tijd
sprake is geweest van een verdere degradatie
van bodems. Deze kwestie speelt namelijk een
rol in een verklaringsmodel met betrekking tot
het einde van de bewoning op de zandgronden in de derde eeuw n.Chr.
Gezien deze deelvragen zal hierna veel aandacht
worden besteed aan de aard van de oorspronkelijke bodems en afzettingen in oostelijk NoordBrabant en wat hierover in de archeologische
rapporten aan nieuwe informatie beschikbaar is
gekomen. We zullen nu eerst ingaan op de
ontstaansgeschiedenis van oostelijk NoordBrabant.

3.3

2. een plateaulandschap met dun dekzanddek
op het Peel Blok;
3. een rivierenlandschap met Maasafzettingen
ter hoogte van de gemeenten Heusden’s-Hertogenbosch, de Maaskant ter hoogte
van Oss, en de gemeenten Cuijk en Boxmeer.

3.3.1 Kempisch Hoog

Het Kempisch Hoog maakt deel uit van het WestBrabants plateau. Het betreft een opgeheven deel
van de aardkorst, waardoor in de ondiepe ondergrond vroeg-pleistocene rivierafzettingen van de
Formatie van Sterksel kunnen voorkomen. In het
onderzoeksgebied betreft het de gemeenten
Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en
Valkenswaard. De rivierafzettingen worden tot
een terrasafzettingsvlakte gerekend, waarop
lokaal dekzandwelvingen voorkomen. Zodra de
reliëfverschillen groter zijn dan 1,5 m, worden ook
dekzandruggen en landduinen onderscheiden.
Het Kempisch Hoog kent in het studiegebied
twee beekdalsystemen, te weten dat van de
Dommel en de Beerze-Reusel, die beide naar de
Roerdalslenk afwateren. In deze beekdalen
vinden we beekdalbodems, die bovenstrooms
nog ondiepe laagtes zijn en benedenstrooms als
vlakkere en bredere dalbodems voorkomen. In de
beekdalen komt lokaal veen voor. Aan de randen
van de beekdalen kan het dekzand lokaal
verspoeld zijn tot dekzandvlakte.

Geologie en geomorfologie van
oostelijk Noord-Brabant
3.3.2 Roerdalslenk

38 De Mulder et al. 2003; Buitenhuis et al.
1991.

In oostelijk Noord-Brabant zijn van zuidwest
naar noordoost vier grote geologische eenheden
te onderscheiden, te weten het Kempisch Hoog,
de Roerdalslenk, het Peel Blok en de Venloslenk
(afb. 3.1).38 Deze eenheden danken hun bestaan
aan een breukensysteem in de ondergrond,
waarlangs de bodem over een langdurige
periode is gedaald (Roerdalslenk, Venloslenk) of
juist gestegen (Peel Blok, vaak ook aangeduid als
Peelhorst of Maashorst). Aan het aardoppervlak
zijn deze breuken soms nog als een steilkant te
herkennen, zoals de Peelrandbreuk bij Uden.
Er zijn drie typen landschap te onderscheiden:
1. een dekzandlandschap op het Kempen Blok
en in de Roerdalslenk;

De Roerdalslenk is een gebied dat wordt
begrensd door de Gilze-Rijen breuk en het WestBrabants plateau met Kempisch Hoog in het
zuidwesten en de Peelrandbreuk en het Peel
Blok in het noordoosten. De Roerdalslenk daalt
al 30 miljoen jaar ten gevolge van rek in de aardkorst door Alpiene gebergtevorming. Gedurende
deze periode zorgden hoge zeespiegelstanden
voor de afzetting van Tertiaire mariene afzettingen in de ondergrond. Vanaf het begin van
het Kwartair (ca. 2,6 miljoen jaar geleden)
werden deze afgedekt door afzettingen van de
vroeg-pleistocene voorlopers van Rijn en Maas.
Juist in de Roerdalslenk zijn deze grofzandige tot
grindige afzettingen van vlechtende rivieren diep
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belangrijkste breuklijnen in de ondergrond.

20 km

36
—

weggezakt en nauwelijks van belang voor de
processen aan het huidige (of laat-prehistorische) maaiveld. Wel van belang zijn de afzettingen die zijn gevormd tijdens de laatste
ijstijden en dan met name de dekzanden die zijn
opgewaaid en soms lokaal zijn verspoeld.
Komen in de diepere ondergrond in de centrale
Roerdalslenk nog lokaal verspoelde, leemrijke
dekzanden voor die behoren tot het Laagpakket
van Liempde (‘Brabantse Leem’), aan het oppervlak is meestal sprake van door de wind opgewaaide leemarme tot minder leemrijke
dekzanden die behoren tot het Laagpakket van
Wierden. Beide laagpakketten zijn afgezet onder
periglaciale, zeer koude en droge klimaatomstandigheden tijdens de ijstijden en worden
gerekend tot de Formatie van Boxtel. Het leemgehalte in het zandpakket bepaalt of het
dekzand stratigrafisch tot het leemrijkere Jong
Dekzand 1 onder de fossiele interstadiale
Usselo-bodem wordt gerekend, of tot het
meestal wat grovere Jong Dekzand 2 boven deze
Usselo-bodem. De Usselo-bodem zelf kan
ontwikkeld zijn als een zwak ontwikkelde podzol
in hogere topografische posities, of als een
gebleekte humeuze horizont of zelfs veenlaag in
lagere topografische posities.
Het maaiveld van het dekzandlandschap in de
Roerdalslenk helt af van zuidoost naar noordwest. De hoogste maaiveldwaarden bedragen
meer dan 42 m NAP ter hoogte van Budel
(gem. Cranendonck) tot zelfs meer dan 50 m
NAP ten westen van Luyksgestel (gem. Bergeijk).
De laagste maaiveldwaarden vinden we aan de
randen van het dekzandlandschap. Op de overgang naar het rivierengebied vinden we het
maaiveld op 2 m NAP grenzend aan de Langstraat ten westen van Heusden en rond 4 m NAP
in de Maaskant nabij Oss, alwaar het dekzandoppervlak onder de holocene Maasklei
verdwijnt. De belangrijkste en grootste beekdalsystemen zijn de Beerze, de Essche StroomKeersop-Dommel, de Dieze en de Oude
Aa-Astensche Aa-Aa (zie afb. 3.1).
Buitenhuis et al. onderscheiden in de Roerdalslenk een noordelijk en een zuidelijk centraal
dekzandlandschap. Deze landschappen worden
van elkaar gescheiden door de middenBrabantse dekzandrug die via Oirschot, Middelbeers en Best naar Son loopt. Het zuidelijke
centrale dekzandlandschap kenmerkt zich door
een meer uitgesproken, maar zwak golvend
reliëf van dekzandruggen en dekzandwelvingen.

Een betere drainage in dit landschap zorgde voor
drogere omstandigheden, waardoor het
dekzand dieper kon uitstuiven en het reliëf beter
ontwikkeld was. De dekzandruggen hebben een
maximaal hoogteverschil van 1,5 m en relatief
vaak een oud bouwlanddek. De dekzandruggen
zijn soms als afzonderlijke hoge rug te karteren
en hebben dan een reliëf tussen 1,5 en 5 m.
Vooral ten zuiden en zuidoosten van Eindhoven
heeft de betere drainage geleid tot het voorkomen van beekbegeleidende dekzandruggen.
Deze dekzandruggen zijn vooral ontstaan tijdens
het koude en droge Pleniglaciaal, toen het zand
kon uitwaaien uit de periodiek droog liggende
beekbeddingen. Voorbeelden liggen bij Waalre
langs de Dommel en bij Someren langs de Aa.
Vergelijkbare beekbegeleidende dekzandruggen
liggen in het noordoostelijke dekzandgebied
eveneens langs de Dommel en de Aa.
Het noordelijke centrale dekzandlandschap in de
Roerdalslenk daarentegen kenmerkt zich juist
door een relatief vlak reliëf met dekzandvlakten,
al dan niet met verspoelde dekzanden. Door de
relatief ondiepe ligging van slecht doorlatende
leemlagen was het landschap hier natter. Zand
kon niet diep uitstuiven en werd ook snel weer
ingevangen op het vochtige oppervlak, waardoor een vlak reliëf ontstond. Geomorfologisch
is sprake van vlakten met ten dele verspoelde
dekzanden, vlakten met ten dele verspoelde
dekzanden en löss, en dekzandvlakten, met
relatief geringe hoogteverschillen tot maximaal
0,5 m. Daarnaast hebben Buitenhuis et al. in het
noordelijke dekzandlandschap vier aparte zones
onderscheiden met lage landduinen te midden
van dekzandwelvingen en dekzandruggen.
Die zones zijn van zuid naar noord (afb. 3.1):
1. de Midden-Brabantse dekzandrug;
2. de Oisterwijkse dekzandzone;
3. de Loonsche en Drunensche duinen;
4. de dekzandzone van Rosmalen tot Herpen.
Het reliëf is hier meer uitgesproken en daarmee
hoger dan de omliggende vlakten. Ter hoogte
van Veghel en Uden liggen enkele paraboolvormige dekzandruggen, die hier een noordwest-zuidoost oriëntatie hebben. Deze paraboolvormige landvormen zijn ook aangetroffen
in de landduinen ten zuiden van Eindhoven en
ten oosten van Oss, maar hebben daar weer een
zuidwest-noordoost-oriëntatie.
De landduinen in zowel het noordelijke als het
zuidelijke centrale dekzandlandschap zijn de
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meest reliëfrijke vormen met relatief steile
hellingen op korte afstand. Het gaat vaak om
secundair verstoven dekzand, dat al in het begin
van het Holoceen werd ingevangen door de
opkomende vegetatie. In sommige gebieden zijn
de lagere landduinen opnieuw verstoven als
gevolg van overexploitatie van het landschap en
plaggenwinning, waardoor hoge landduinen al
dan niet met de daar op liggende stuifzandduinen konden ontstaan.39 Het reliëf in deze
gebieden varieert tussen 5 en 12,5 m. De secundaire verstuiving(en) blijkt/blijken uit het voorkomen van begraven haarpodzolgronden en uit
de geleidelijke zonering van west naar oost: de
meest reliëfrijke delen komen vooral ten oosten
van de beekdalen voor met een opeenvolging
van dekzandwelvingen, lage landduinen en
tenslotte hoge landduinen, zoals tussen de
beekdalen van respectievelijk de Tongelreep en
de Groote Aa. Buitenhuis et al. koppelen het
moment van secundaire verstuiving aan overexploitatie van het landschap en dat zal dan dus
samenhangen met perioden van ontbossing
en/of het steken van plaggen. In Noord-Brabant
gebeurt dat vooral vanaf de vijftiende eeuw.40
Voor de vroegste fase van landduinvorming
gaan zij ervan uit dat het dekzand met noordwestelijke wind is verstoven, terwijl voor het
jongere landduinreliëf een meer west-zuidwestelijke windrichting wordt aangenomen.
Tot de laagst liggende geomorfologische
eenheid behoren de beekdalen van de grotere
beken en zijrivieren van de Maas (Aa, Beerze,
Dommel) met de bijbehorende beekdalbodems
in de benedenstroomse delen en met dalvormige laagten in de bovenstroomse delen.
Langs de breedste beekdalen worden soms nog
glooiende beekdalzijden aangetroffen, die door
geleidelijke erosie zijn genivelleerd. De beekdalen vinden hun oorsprong in zeer brede en
ondiepe beekdalen tijdens het Midden-Weichselien, waarin verspoeld dekzand en löss accumuleerde. Op de overgang naar het Laat-Weichselien en vermoedelijk ook in het Vroeg-Holoceen
hebben de beken zich ingesneden.41 Buitenhuis
et al. nemen aan dat het patroon van de beken
beïnvloed is door tektoniek en door het voorkomen van de Midden-Brabantse dekzandrug
en de Oisterwijkse dekzandrug. De dekzandruggen hebben de afwatering lokaal gehinderd.
Brede dalen, beekoverstromingsvlakten en
venige beekdalbodems ontstonden ten zuiden
van deze ruggen en de beken zelf vormden

smallere dalen ter hoogte van de dekzandruggen. Ten noorden ervan bleef de insnijding
beperkt. Bij Helvoirt is al tijdens het Pleniglaciaal
een beekdal afgedamd door een dekzandrug die
de drainage heeft geblokkeerd.42

3.3.3 Peel Blok

Het Peel Blok (vaak ook Peelhorst of Maashorst
genoemd) is een zuidoost-noordwest georiënteerd hoog liggend gebied tussen de westelijk
liggende Peelrandbreuk en het oostelijk liggende
Maasdal. Dit gebied vormt tevens de waterscheiding tussen de beekdalsystemen in de
Roerdalslenk en enkele lokale waterlopen die in
noordoostelijke richting op het Maasdal in de
Venloslenk afwateren. Het Peel Blok ligt ter
plaatse van de gemeenten Landerd, Uden, Mill
en St. Hubert, Boekel, Sint Anthonis, BoxmeerWest, Gemert-Bakel en Deurne. De Gravebreuk
vormt van Grave tot aan St. Anthonis de oostelijke begrenzing van het Peel Blok, maar is aan
het maaiveld niet meer zichtbaar.43 Door geleidelijke tektonische opheffing en door migratie van
de Maas in oostelijke richting over het Peel Blok
heen, komen in de ondiepe ondergrond van het
Peel Blok grofzandige en grindrijke afzettingen
van de Maas voor. Deze afzettingen worden
gerekend tot de Formatie van Beegden.
Tijdens het Weichselien is over een groot deel
van deze afzettingen een dun pakket dekzand
afgezet. Vanwege de relatief vlakke ligging van
de waterscheiding en de slechte afwatering
heeft zich al vroeg in het Holoceen een veenpakket ontwikkeld op delen van het Peel Blok.
Dat veen is tegenwoordig grotendeels verveend
en alleen nog aanwezig te Griendtsveen.
Buitenhuis et al.44 onderscheiden op het Peel
Blok drie geomorfologische eenheden, namelijk
een ‘vereffeningsoppervlak’, dekzandruggen en
landduinen, en beekdalen:
1. het vereffeningsoppervlak heeft vlakke
terreinvormen en is onderscheiden als een
plateau-achtige horst, waarop dekzand is
afgezet. Aan de randen van de horst vinden
we vooral Maasafzettingen aan het oppervlak
zonder dekzandbedekking of met plaatselijke
voorkomens van dekzand. Op het centrale
deel van het Peel Blok is de dekzandbedekking
dikker en meer continu. Vermoed wordt dat
de randen van het Peel Blok het meest inten-

39 Buitenhuis et al. 1991.
40 Spek 2004, 750-751.
41 Zie bijv. het pollenonderzoek aan een
beekrestgeul te Herpen-Wilgendaal: de
eerste opvulling dateert uit het
Preboreaal. Ball & Jansen 2002, 72-74.
42 Heijnens & Tijssen 1982.
43 Buitenhuis et al. 1991.
44 Buitenhuis et al. 1991.
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sief zijn geërodeerd door fluvioperiglaciale
processen, waarbij het dekzand afspoelde,
totdat de onderliggende grofzandige en grindige Maasafzettingen bloot kwamen te liggen;
2. de dekzandruggen, dekzandwelvingen en lage
landduinen komen verspreid en met onregelmatige vormen voor in het landschap op het
Peel Blok en ze worden aangetroffen direct
langs beekdalen die tijdens het Weichselien
regelmatig droogvielen. Het reliëf varieert van
1,5 tot 5 m en is duidelijk door de wind
gevormd. Ter hoogte van Zeeland en Boekel
komen zuidwest-noordoost georiënteerde
paraboolvormige landduinen voor, vooral
nabij beekdalen en voormalige terreintreden
in het landschap. De zuidwest-noordoost
oriëntatie wordt ook aangetroffen bij
dekzandruggen en hangt samen met de overheersende (zuid)westelijke winden waarbij de
eolische landvormen zijn afgezet;
3. de beekdalen op het Peel Blok zijn meestal
dalvormige laagten zonder veen. De dimensie
van de beekdalen is in belangrijke mate voorgevormd tijdens en daardoor mede bepaald
door de erosie-intensiteit gedurende het
Pleniglaciaal. Bij grootschalige afspoeling van
dekzanden op een door permafrost bevroren
ondergrond konden bredere en diepere beekdalen ontstaan. Vaak is op het Peel Blok echter
sprake van ondiepe en smalle beekdalen. In
alle beekdalen komt verspoeld dekzand voor
en naarmate een beekdal groter en dieper is,
zoals dat van de Vlier, kunnen soms ook glooiende beekdalzijden en vullingen met veen
onderscheiden worden. Buitenhuis et al.
merken op dat de voorkeursrichting van de
beekdalen soms tektonisch bepaald is.

3.3.4 Overgangszone Peel Blok naar
Maasdal

45 Van den Berg 1996; Huisink 1998;
Tebbens et al. 1999.

Op de overgang van het Peel Blok naar het
Maasdal in de Venloslenk komt dekzand voor op
oudere fluviatiele afzettingen in de ondergrond.
Deze zijn hier volgens een getrapt breukensysteem dieper weggezakt ten opzichte van
vergelijkbare grofzandige en grindige afzettingen
op het Peel Blok. Daarnaast ligt het dekzand op
het pleniglaciale Rijkevoort-terras van de Maas.45
Buitenhuis et al. karteren de vormen als dekzandwelvingen en lokaal dekzandruggen. Een aantal

boogvormige ruggen ten zuidwesten van Wanroij
en ten noordwesten van St. Anthonis wordt
gezien als de restanten van lage paraboolduinen
met een reliëf tot 1,5 m. Net als in het centrale
dekzandgebied in de Roerdalslenk komen hier
lokaal hogere landvormen voor, namelijk landduinen tot 5 m en soms zelfs tot 12,5 m hoogte in
een chaotisch patroon. De beekdalen in dit deel
zijn vooral dalvormige laagten die naar de Maas
toe afwateren.

3.3.5 Rivierenlandschap: Maasdal en
Maaskant

Het (jongere) rivierenlandschap in oostelijk NoordBrabant is in essentie gevormd door de Maas. Van
bovenstrooms naar benedenstrooms vinden we
dit landschap terug in drie deelgebieden:
1. het Maasdal met pleniglaciale en laat-glaciale
rivierterrassen in de gemeenten Boxmeer en
Cuijk. Dit deel behoort geologisch-tektonisch
tot de Venloslenk en valt nog deels samen met
de overgangszone naar het Peel Blok;
2. tot de Maaskant behoren de randen van het
dekzandgebied die grenzen aan het Maasdal
in vooral de gemeenten Oss en Grave.
De Maaskant ten noorden van Oss is dus
vooral een overgangsgebied tussen het
dekzandlandschap en het holocene Maasdal.
Geologisch-tektonisch ligt de Maaskant op
een uitloper van het opgeheven Peel Blok in
het noordoosten, op de overgang naar de
gedaalde Roerdalslenk in het westen;
3. ten westen van de Maaskant liggen de
gemeenten Maasdonk, ’s-Hertogenbosch en
Heusden. Geologisch-tektonisch liggen die
gemeenten in een gedaald deel van de
Roerdalslenk.
Alle gebieden hebben gemeen dat de vroegholocene insnijding door de Maas en de erop
volgende laterale migratie hebben geleid tot
erosie in en terrasvorming langs het Maasdal.
Dit geldt in mindere mate ook voor de zijrivieren
en beken die in de Maas uitmonden. Deze insnijdingsfase werd gevolgd door stroomopwaartse
opvulling van het Maasdal van west naar oost
vanwege de geleidelijke zeespiegelstijging
tijdens het Holoceen. De locatie waar de zone
van netto erosie (insnijding) door de Maas kustwaarts overgaat in netto sedimentatie (aggra-
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datie) vanwege zeespiegelstijging wordt de
terrassenkruising genoemd. Kustwaarts/stroomafwaarts van de terrassenkruising worden
oudere afzettingen dus afgedekt door jongere
afzettingen. Landinwaarts/stroomopwaarts van
de terrassenkruising liggen jongere afzettingen
juist lager dan de oudere afzettingen, kunnen
terrassen ontstaan en is sprake van een ingesneden Maasdal. Bij stijging van de zeespiegel
zal de aggradatiezone en dus ook de terrassenkruising geleidelijk landinwaarts verschuiven:
rivieren bouwen dan hun delta op. Uit paleogeografisch onderzoek aan de Rijn-Maas delta
valt op te maken dat de terrassenkruising rond
5000 14C-jaar BP (midden-neolithicum) op circa
6 m NAP ter hoogte van de lijn ArnhemNijmegen-Ravenstein lag, rond 3000 BP
(midden-bronstijd) op circa 11 m NAP ter hoogte
van Grave, rond 2000 BP (Romeinse tijd) op circa
13 m NAP ter hoogte van Overasselt en tegenwoordig op circa 15 m NAP ter hoogte van Cuijk
ligt.46 Deze NAP-hoogte geeft een indicatie tot
waar aggradatie (en dus toenemende wateroverlast en afnemende bewoonbaarheid) is te
verwachten in het (nog ingesneden) holocene
dal stroomafwaarts van de terrassenkruising.
Vanaf de passage van de terrassenkruising
werden eerst de oudere Maasafzettingen afgedekt door jongere afzettingen en - na vulling van
het ingesneden holocene dal - vervolgens ook de
randen van het aangrenzende dekzandlandschap.
De opvulling impliceert dat de overstromingsfrequentie en daarmee de wateroverlast vanaf
deze periode moet zijn toegenomen, omdat de
Maas tussen de terrasranden letterlijk minder
(verticale) ruimte tijdens hoogwaters had. De
locatiekeuze voor nederzettingen zal daardoor
beïnvloed kunnen zijn, omdat de mogelijkheden
voor permanente bewoning beperkter werden.
Maasterrassen
Het pleniglaciale rivierterras van de Maas is
meestal bedekt met een dekzanddek of lokale
landduinen. We vinden dit terrasniveau ondiep
onder, of aan het oppervlak, vooral in de
gemeenten Boxmeer en Cuijk. Geomorfologisch
onderscheiden Buitenhuis et al. hier terrasrestruggen, al dan niet met dekzanddek en geulen
van een overwegend vlechtend afwateringssysteem. Tevens komen terraswelvingen al dan
niet met dekzanddek voor. De terrasrestanten
uit het Laat-Glaciaal zijn gevormd door geleide-

lijke insnijding in de pleniglaciale dalvlakte
tijdens zowel het Bølling-Allerød interstadiaal
als de Late Dryas. De restanten zijn gekarteerd
als relatief hoog gelegen dalvlakteterras.
De bijbehorende geulen waren meanderend
tijdens het Bølling-Allerød interstadiaal en
vlechtend tijdens het erop volgende Late Dryas
stadiaal. Het kouder en droger wordende
klimaat tijdens de Late Dryas heeft bijgedragen
aan nieuwe sediment-accumulatie en daardoor
aggradatie in de Late Dryas dalvlakte. Al tijdens
de Late Dryas werden op deze dalvlakte lokale,
lage rivierduinen opgewaaid (bijvoorbeeld ten
noorden van Vierlingsbeek en bij Gassel).
Diezelfde duinen zijn ten oosten van de Maas
veel hoger, omdat de vlechtende dalvlakte
van de Maas bij overheersende zuidwestenwinden het brongebied voor deze duinen was.
Stroomafwaarts van Cuijk verdwijnen de
pleniglaciale en laat-glaciale rivierterrassen
onder een dek van holocene Maasafzettingen.
De randen van de terrassen nabij restgeulen zijn
vooral in de steentijd aantrekkelijke locaties
geweest voor jagers-verzamelaars uit het laatpaleolithicum of mesolithicum. Het pleniglaciale
rivierterras kan zijn afgedekt door dekzand
tijdens het Pleniglaciaal en de Late Dryas of door
hoogvloedleem (Laag van Wijchen, Formatie van
Kreftenheye)47 tijdens het Bølling-Allerød interstadiaal. Het Bølling-Allerød terras kan zijn
afgedekt door hoogvloedleem (Laag van
Wijchen) tijdens het Bølling-Allerød interstadiaal
en rivierduinen tijdens de Late Dryas. Het Late
Dryas terras kan zijn afgedekt onder een dek van
vroeg-holocene hoogvloedleem (Laag van
Wijchen) en in de mesoregio’s Maasdal en
Maaskant tevens onder een dek van laat-holocene afzettingen. In alle gevallen is sprake van
een begraven paleolandschap waarin potentiële
vestigingslocaties dus op meerdere niveaus
kunnen voorkomen.
Ter hoogte van de mesoregio Maaskant
(gemeenten Oss en Grave) zijn ook twee terrasniveaus te onderscheiden: een hoger terrasniveau met dekzanddek dat al gevormd is
vóór het Weichselien en een lager terrasniveau
(‘laagterras’), eveneens met dekzanddek, dat
gevormd is tijdens het Midden-Weichselien en
dat versneden werd tijdens het Pleniglaciaal.48
Ter hoogte van de vlechtende Maasloop uit de
Late Dryas is een nieuwe dalvlakte gevormd die
versneden werd tijdens het vroeg-Holoceen.

46 Berendsen & Stouthamer 2001, 72.
47 Törnqvist et al. 1994.
48 Jansen 2014; Cohen 2003; Gouw &
Erkens, 2007.
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Rivierduinen
Van groot belang voor locatiekeuzen die mede
bepaald worden door de hoogteligging zijn
enkele rivierduinen uit de Late Dryas, bijvoorbeeld ten noordwesten van Oss en ten noordoosten van Haren. Op deze rivierduinen komen
regelmatig midden- tot laat-neolithische sporen
en vondsten voor, die echter in het dekzandgebied veel zeldzamer zijn. Van het Late Dryas
terras zelf (‘terras X’) zijn in de Maaskant bij Oss
weinig restanten meer aanwezig.49 De reden
daarvoor is dat enkele midden- tot laat-holocene
rivierlopen de oudere afzettingen hebben omgewerkt en geërodeerd. In de Maaskant gaat het
om voorlopers van de Maas, namelijk de stroomgordels Molenblok (4765-4370 BP), Lith-1, -2, -3
(4500-2734 BP), Haren (4570-3020 BP), Huisseling-Demen (3000-2000 BP), Macharen (30002000 BP) en de Maas zelf (1760-0 BP).50 De
momenten waarop deze afzonderlijke stroomgordels actief werden, waarop zij de ondergrond
erodeerden en naderhand weer verlaten werden,
bepaalt de maximaal mogelijke ouderdom van
vindplaatsen op deze stroomgordels. De afdekking van oudere stroomgordels onder de kleiige
afzettingen van jongere generaties stroomgordels heeft bijgedragen aan een goede conservering van vindplaatsen uit de vroege tot late
prehistorie op de oudere stroomgordels.
Ten westen van de Maaskant vinden we een
vergelijkbare situatie ter hoogte van Maasdonk,
’s-Hertogenbosch en Heusden: nabij Engelen
liggen bijvoorbeeld de oudere en dieper liggende
stroomgordels aan de rand van het dekzandgebied. Dit zijn de stroomgordel van Winkels
(4765-4370 BP), die van Hoorzik (4020-3210 BP)
en die van Hedel-Wordragen (4020-3210 BP).
De Velddriel-stroomgordel is iets jonger (30901760 BP) en ligt daardoor hoger en ten noorden
van de Maas.51 De kleiige afzettingen van deze
stroomgordels dekken de rand van het dekzandgebied af en hebben daarbij het reliëfrijkere
prehistorische dekzandlandschap genivelleerd
en geconserveerd.

49 Berendsen & Stouthamer 2001; Jansen
50
51
52
53

2014, 103.
Berendsen & Stouthamer 2001; Cohen &
Stouthamer 2012.
Berendsen & Stouthamer 2001.
Spek 2004, 750-751.
De hier genoemde bodemkundige
deﬁnities zijn gebaseerd op het
bodemkundige classiﬁcatiesysteem van
De Bakker & Schelling 1966.

3.4

Bodems

In een uitgestrekt zandlandschap als dat van
oostelijk Noord-Brabant is de natuurlijke variatie
in de bodemgesteldheid groot door de grote
verschillen in geologisch substraat (met name

lithologie) en vanwege de hydrologische ontwikkeling in relatie tot het paleoreliëf van het zandlandschap en de afdekking met veen. Vanwege
die variatie wordt hier een overzicht gegeven van
de belangrijkste bodemkundige processen en de
hoofdbodemtypen in het studiegebied. Het
oorspronkelijke bodemtype in een gebied zegt
namelijk veel over de lokale hydrologische
gesteldheid en over de natuurlijke vruchtbaarheid van dat gebied. Met nadruk bedoelen we
hier het oorspronkelijke bodemtype van vóór de
eerste prehistorische ontginning. Vanaf de vijftiende eeuw heeft grondverzet en plaggenbemesting op de zandgronden bijgedragen aan
het ontstaan van cultuurbodems met dikke
A-horizonten (‘akkerdekken’, plaggendekken).52
Het oorspronkelijke bodemtype kan een belangrijke verklarende factor zijn voor de locatiekeuze
van met name prehistorische tot middeleeuwse
nederzettingen. De mens zou dan de nederzettingen bij voorkeur stichten in de directe
nabijheid van goed ontwaterde en vruchtbare
gronden en een nederzettingslocatie pas verlaten
nadat de omgeving door bodemdegradatie niet
meer geschikt werd bevonden. We zullen extra
aandacht geven aan de processen primaire en
secundaire podzolisatie, omdat deze processen
vaak als verklarende factor voor bodemdegradatie op de zandgronden en daarmee voor de
mobiliteit van nederzettingen worden gezien.
Over het in cultuur brengen van veengronden
voor landbouwdoeleinden is vrijwel niets
bekend, omdat die veengronden door afturven
en oxidatie grotendeels zijn verdwenen.
Zandgronden zonder agrarische invloeden
Bodemvormende processen in kalkloos dekzand,
rivierduinzand en stuifzand leiden onder invloed
van (pionier-) vegetatie in eerste instantie tot
humusophoping in de bovengrond (vorming van
een natuurlijke ‘eerdlaag’ of A-horizont) op het
gele zand. Gronden met een zeer dunne of nog
nauwelijks ontwikkelde humuslaag - bijvoorbeeld
op stuifzand - behoren tot de duinvaaggronden
of vlakvaaggronden.53 In de hoog liggende
drogere jonge zandgronden kan het vervolgens
komen tot initiële verwering van de bodemlagen
daaronder. Van vorstvaaggronden is sprake als
alleen een relatief dunne A-horizont en licht
verbruinde B-horizont op geel zand gevormd
worden. Als de gronden relatief laag liggen en
slecht ontwaterd zijn, zoals in veel beekdalen het
geval is, dan ontstaan door humusaccumulatie
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Afb. 3.2 Onder stuifzand begraven haarpodzol met een dik ontwikkelde E-horizont en Bhs-horizont op leemarm
Jong Dekzand 2 te Geldrop-Aalsterhut (bron: BAAC).

beekeerd- en gooreerdgronden. Deze gronden
hebben een humusrijke A-horizont niet dikker
dan 50 cm direct op de C-horizont, al dan niet met
roestvlekken tot hoog in het profiel.
Op mineralogisch arme (kwartsrijke) zandgronden die goed ontwaterd zijn en die een
netto afvoer van relatief zuur regenwater en
nutriënten door het bodemprofiel heen kennen
(‘percolatie’), zal de laag direct onder de
A-horizont uitgeloogd worden. De uitloging is
met name effectief onder heide- en naaldbosvegetaties, waar organische zuren bijdragen aan
bodemverzuring en het in oplossing gaan van
ijzer- en aluminiumoxiden (‘sesquioxiden’).
Vooral op arme gronden die weinig zuurbuffering kennen, spoelen deze sesquioxiden samen
met humus door het profiel en slaan als ijzeren/of humushuidjes neer op diepere niveaus.
Dit bodemkundige proces wordt podzolisatie
(ook wel: podzolering) genoemd en speelt zich
vooral af tijdens het neerslagoverschot in het
winterhalfjaar. De uitgeloogde E-horizont is als
witte of asgrijze laag herkenbaar of als individuele, afgeloogde witgrijze kwartskorrels in een
humeus-zandige matrix. De roodbruine tot
zwarte inspoelingshorizont daaronder wordt de

Bs- respectievelijk Bh- of Bhs-horizont
genoemd, al naar gelang de hoeveelheid ingespoelde ijzer- en/of humusverbindingen. Het
bodemtype betreft een humuspodzol of moderpodzol, al naar gelang de aard van de humuscomponent en de ontwikkeling van de B-horizont:
1. nutriënt-arme humuspodzolen bezitten slecht
afbreekbare humus met lage stikstofgehalten
(‘mor’) en ontwikkelen een duidelijk ontwikkelde podzol-B horizont (Bh- of Bhs-horizont).
Ze komen vaak voor op leemarme, kwartsrijke
zandgronden die weinig zuur kunnen
bufferen. De ontwateringstoestand van de
humuspodzolen bepaalt de uiteindelijke
naam: veldpodzolen (natte humuspodzol,
hydropodzol) vindt men in laag liggende
dekzandvlakten en op periodiek slecht
ontwaterde dekzandrugflanken en
-welvingen. Haarpodzolen (droge humuspodzol, xeropodzol) komen vooral op de goed
ontwaterde toppen en hoge flanken van
leemarme dekzandruggen voor (afb. 3.2);
2. moderpodzolbodems (afb. 3.3) vinden we
vaak op de lithologisch gezien meestal leemrijkere gronden met een hoger zuurbufferend
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Afb. 3.3 Plaggendek op een oude akkerlaag op de waarschijnlijk beakkerde Bws-horizont van een moderpodzolgrond
(ter hoogte van de onderste 50 cm van de jalon) op leemrijk zand te Veldhoven-Zilverackers (bron: BAAC).55
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Pape 1965.
Van der Weerden 2011.
Jongmans et al. 2013.
Jongmans et al. 2013, 287; Spek 2004,
120.

vermogen. Deze bodems zijn chemisch meer
vruchtbaar (nutriëntrijker), hebben een beter
afbreekbare humusvorm met hogere stikstofgehalten (‘moder’ of ‘mull’)54 en een veel
minder uitgesproken E- en Bs-horizont.
Algemeen wordt aangenomen dat de moderpodzolbodems het beste geschikt waren voor de
teelt van gewassen en dus bij voorkeur als
akkers in gebruik werden genomen.
In recente bodemkundige literatuur56 vermijdt
men de term moderpodzol liever, omdat in de
B-horizont van een moderpodzol geen sprake is
van humusinspoeling. Het belangrijkste bodemkundige formatieproces in deze horizont is de
verwering en nieuwvorming van mineralen
(= verbruining), gevolgd door biologische homogenisatie en enige accumulatie van sesquioxiden
(ijzer- en aluminiumoxide). Een dergelijke horizont dient gedefinieerd te worden als een Bwshorizont, die tot circa 40 cm dik kan zijn. Daarom
prefereren bodemkundigen voor deze bodem de
benaming ‘bruine bosgrond’, ‘bruine verweringsgrond’ of ‘podzolachtige verweringsgrond’, in
plaats van de ongelukkige benaming ‘moderpodzol’.57 De holtpodzolgronden zijn dus eigenlijk
geen podzolen, maar bruine bosgronden.

Ze liggen heden ten dage op meer leemrijke en
goed ontwaterde hogere dekzandruggen of
dekzandrugflanken, bijvoorbeeld op het meer
lemige Oud Dekzand. Op het onderscheid tussen
‘primaire podzolisatie’ (natuurlijke podzolisatie
van leem-arme bodems, zoals hierboven
beschreven) en ‘secundaire podzolisatie’ (door
mensen geïnduceerde podzolisatie) wordt hieronder nader ingegaan.
Cultuurzandgronden en plaggendekken
In natuurlijke eerdgronden is de A-horizont niet
dikker dan 50 cm en de A-horizont van podzolen
is meestal dunner dan 30 cm. In de meeste
bodems waar de A-horizont (eerdlaag) dikker is,
is de mens daarvoor verantwoordelijk geweest.
Het opbrengen van voedselrijke en/of met dierlijke mest doordrenkte klei-, gras- of heideplaggen ter bemesting, of het opbrengen van
bovengrond van elders bij egalisatie, of ophoging van laaggelegen gronden, heeft meestal
geleid tot een dikke antropogene eerdlaag
(Aa-horizont). Gronden met een dikke eerdlaag
of antropogeen plaggendek van meer dan 50 cm
dik worden gerekend tot de bruine en zwarte
enkeerdgronden. De bruine enkeerdgronden
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ontstonden door het opbrengen van
bosstrooisel en klei-/grasplaggen, terwijl de
zwarte enkeerdgronden ontstonden door het
opbrengen van zuur heide- en naaldbosstrooisel,58 dat gekenmerkt wordt door de zwartere, amorfe humusvorm ‘mor’. Afhankelijk van
het voorkomen van roestvlekken worden zij
gerekend tot de lage (roest binnen 35 cm onder
maaiveld), respectievelijk hoge enkeerdgronden
(roest dieper dan 35 cm). In Noord-Brabant
komen de lage enkeerdgronden vooral voor op
jonge ontginningen in lage delen, terwijl de hoge
bruine en zwarte enkeerdgronden voorkomen
onder goed ontwaterde akker- en bouwlandcomplexen op hoge delen. Natuurlijke podzolen
met een eerdlaag dikker dan 30 cm en dunner
dan 50 cm zijn ontstaan door het opbrengen van
grond op een intacte podzol, bijvoorbeeld ter
verbetering van de bewortelingsdiepte, de
bodemvruchtbaarheid en/of hydrologische
situatie. Dergelijke gronden worden al naar
gelang het humustype laarpodzolen (mor-type:
humuspodzol), respectievelijk loopodzolen
(moder-type: moderpodzol, of beter: bruine
bosgrond met een dun plaggendek) genoemd.
De eerdlaag op deze podzolen is namelijk te dun
om de bodem formeel tot de enkeerdgronden te
rekenen.
Kleigronden
De bodems op kleigronden (zoals die voorkomen aan de randen van het dekzandgebied,
bijvoorbeeld in de Maaskant) maken een andere
ontwikkeling door dan die op de zandgronden.
Na afzetting van kleirijk sediment is het allereerste bodemkundige proces de ontwatering en
rijping van de klei, waardoor de bodem meer
structuur en consistentie krijgt. Door toetreding
van zuurstof worden gereduceerde ijzerverbindingen geoxideerd, waarbij het sediment geleidelijk een bruinere kleur zal verkrijgen: klei die
boven de grondwaterspiegel ligt, verbruint dus
in de loop der tijd. Tegelijkertijd verkrijgt de
ondergrond door natuurlijke zwel- en krimpprocessen (door periodieke vernatting en
droging van de klei) meer structuur in de vorm
van afgerond-blokkige tot prismatische structuurelementen. De bodemfauna (vooral regenwormen) en bodemchemie zijn bepalend of er
‘goede’, afgerond blokkige of ‘slechte’, hoekige
structuurelementen gevormd worden. De
oorspronkelijke geogenetische gelaagdheid van
de bodem verdwijnt geleidelijk en de structuur-

vorming in kleigronden leidt tot een zogenaamde ‘structuur-B’-horizont (Bw-horizont).
Klei die aanvankelijk kalkrijk is afgezet, zal geleidelijk ontkalkt worden onder invloed van zuur
regenwater en door buffering van humuszuren
uit vergaan plantenmateriaal. Net als in zandgronden zal de accumulatie en intensieve
bioturbatie van plantenmateriaal in de bovenste
bodemlagen leiden tot een donkergekleurde
A-horizont. Zolang deze A-horizont niet dikker
dan 15 cm is, worden de meeste kleigronden met
alleen een structuur-B gerekend tot de poldervaaggronden en de ooivaaggronden. Het
verschil tussen deze twee groepen ligt in de
ontwateringstoestand: ooivaaggronden zijn
beter ontwaterd en hebben roest- en reductievlekken dieper in het profiel zitten. Deze
gronden worden dus vooral op goed ontwaterde, holocene oeverwallen en kronkelwaarden
van stroomgordels aangetroffen. De poldervaaggronden zijn slechter ontwaterd en komen
– vaak in associatie met venige of moerige
gronden – voor in opgevulde restgeulen en in
komgebieden.
Vooral in het Maasdal stroomopwaarts van Cuijk
komen oudere holocene kleigronden voor die
geruime tijd aan het oppervlak hebben gelegen,
bijvoorbeeld als ze een ouder terras afdekken.
Deze kleigronden zijn veel intensiever chemisch
verweerd, waardoor de pH-waarde kan zakken
tot een waarde rond 5 of 6. Bij die waarde zullen
kleideeltjes door een gebrek aan basische
kationen (zoals Ca2+, Mg2+) in suspensie gaan en
met inzijgend regenwater door het bodemprofiel
naar beneden worden verplaatst. Dit proces heet
klei-uitspoeling (eluviatie) en leidt tot een aan
klei én ijzer verarmde uitspoelingslaag (E-horizont). De E-horizont voelt qua textuur dus grofkorreliger aan en is ook lichter van kleur. De laag
waarin de klei inspoelt, wordt juist rijker aan klei
en ijzer. Die laag voelt daardoor qua textuur
zwaarder (kleiiger) aan, is door het ingespoelde
ijzer vaak roder van kleur en wordt dan een
‘textuur-B-horizont’ (Bt-horizont) of ook wel
briklaag genoemd. Vergelijkbare processen zijn
ook bekend in de bodems van het lössgebied.
De kleigronden worden in dat geval tot de groep
‘brikgronden’ gerekend. De zwaardere textuur
van de briklaag kan soms zelfs leiden tot lokale
stagnatie van grondwater boven de briklaag,
waardoor een schijngrondwaterspiegel ontstaat.
Die heeft tot gevolg dat juist de scheuren in de
klei waterverzadigd raken en grijs verkleuren,

58 Spek 2004, 823, 826-827.
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4C: JD 2a, ﬁjne facies
5Ahb: JD 1, houtskool

1C: stuifzand
5Eb: JD 1
2AEb: stuifzand

2C: stuifzand

5Bsb: JD 1

3C: JD 2b, grove facies
3ACb: JD 2a, ﬁjne facies; top: Ahrensburg-vondsten
5AEb: JD 1, Usselo-bodem
5BCb: JD 1
5BCb: JD 1, Usselo-bodem

Afb. 3.4 De Laag van Usselo (Usselo-bodem) onder Jong Dekzand 2 en grijsbruin stuifzand te Geldrop Aalsterhut
(links). Merk op dat direct boven de Usselo-bodem een tweede begraven bodem van circa 20 cm aanwezig is (met in
de top daarvan een Ahrensburgvindplaats). De Usselo-bodem is hier ontwikkeld als een dun ontwikkelde, primaire
podzol met houtskooldeeltjes in de top (detailfoto rechts; bron: Tump et al. 2014).

terwijl de structuurelementen zelf nog geoxideerd en oranjebruin zijn. Dit fenomeen heet
‘pseudogley’. De archeologische relevantie
hiervan is dat de meer doorverweerde brikgronden iets minder vruchtbaar en vanwege de
zwaardere briklaag slechter bewerkbaar kunnen
zijn dan jonge kleigronden. Daarnaast kan het
ontstaan van een schijngrondwaterspiegel leiden
tot periodieke wateroverlast, vooral in het
winterhalfjaar wanneer sprake is van een neerslagoverschot. Dit zou weer indirect de geschiktheid voor akkerbouw en de locatiekeuze voor
bewoning negatief kunnen beïnvloeden.

3.5

59 Vaak wordt volstaan met vermelding
van de bestaande informatie van
bodemkaarten en geologische kaarten.
60 Noodonderzoek op, en een waarderend
onderzoek nabij een rijksmonument:
Tump et al. 2012; Müller et al. 2012.

Kwaliteit bronnen en publicaties

Alvorens in te gaan op de belangrijkste rapportages per mesoregio en de beantwoording van de
landschappelijke onderzoeksvragen, is het van
belang kort aan te geven wat de waarde van de
diverse publicaties voor analyse is geweest. Voor
deze studie zijn vooral de rapporten van grotere
proefsleufonderzoeken en opgravingen van
belang gebleken. In deze rapporten is namelijk
structureel meer aandacht aan een landschappelijke inkadering van vindplaatsen gegeven en

vonden we ook nieuwe informatie uit specialistisch onderzoek beschikbaar. Bij veel ‘postzegelonderzoeken’ en kleinere proefsleufonderzoeken
is de hoeveelheid nieuwe gegevens over de relatie
tussen vindplaats(en) en landschap vaak zeer
summier.59 Voor kleinere proefsleufonderzoeken
is dat vaak ook wel voldoende, omdat die immers
tot doel hebben om tot een inventarisatie en
eerste waardering van vindplaatsen te komen. Bij
de grotere opgravingen is vaak een uitgebreidere
onderzoeksaanpak gevolgd, waarbij ook informatie van bijvoorbeeld korrelgrootte-analyses,
micromorfologisch onderzoek en meer gedetailleerde kaarten beschikbaar zijn gekomen.
Opmerkelijk is het kleine aantal onderzoeken
van steentijdvindplaatsen: hoewel regelmatig
vuursteen(concentraties) werd(en) aangetroffen,
is het aantal met zeefvakken onderzochte steentijdvindplaatsen minimaal. In de afgelopen tien
jaar betreft het slechts twee gepubliceerde
zeefvak-onderzoeken in Noordoost-Brabant.60
Verwacht mag worden dat bij diepere ontgrondingen of civieltechnische werkzaamheden de
Laag van Usselo (zie afb. 3.4) bijvoorbeeld vaker
wordt vergraven dan men zich realiseert. In de
rapporten komt de landschappelijke inkadering
van steentijdvindplaatsen en deze begraven
bodem echter zelden of nooit aan bod. Men kan
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zich dus afvragen of deze voor laat-paleolithische vindplaatsen belangrijke begraven bodem
wel wordt herkend. De gaafheid en conservering
van deze al vroeg afgedekte (en zeldzame) vindplaatsen is vaak uitstekend, dus aan de waardering kan het niet liggen.61

3.6

Relatie bodemgesteldheid en
locatiekeuze voor bewoning door
jagers-verzamelaars

Hoewel voor deze studie vooral de vraagstelling
geldt hoe in de late prehistorie de locatiekeuze
samenhangt met landschap en bodem, stip ik
hier toch ook de vroege prehistorie even kort
aan. In de vroege prehistorie (paleolithicummesolithicum) is de niet-sedentaire levenswijze
het belangrijkste kenmerk van de jagers en
verzamelaars. Voor wat betreft de relatie tussen
landschap en locatiekeuze wordt algemeen
verondersteld dat jagers-verzamelaars hun jachtkampen vooral inrichtten in zones met grote
biodiversiteit. Dergelijke zones vinden we in het
studiegebied in de buurt van hogere steilranden,
(dekzand)ruggen of dekzandkoppen/rivierduinen
nabij open water.62 De randen van beekdalen
grenzend aan dekzandruggen, de directe omgeving van vennen in goed ontwaterde dekzandgebieden en (in het Maasdal) de vroeg-holocene
kronkelwaardruggen nabij kronkelwaardgeulen
en rivierduinen en terrasranden langs bijvoorbeeld restgeulen van oude riviervlakten zijn
hiervan de beste voorbeelden.
In de afgelopen 20 jaar zijn in oostelijk NoordBrabant slechts vijf onderzoeken verricht waarbij
steentijdvindplaatsen uit de perioden paleolithicum-mesolithicum in detail63 zijn onderzocht. Drie hiervan betroffen dezelfde locatie,
namelijk een laat-paleolithische Ahrensburg-site
langs de A2 ter hoogte van het viaduct
Aalsterhut te Geldrop (gem. Heeze-Leende).64
Een laat-paleolithisch jachtkamp was ‘bijvangst’
bij een archeologische begeleiding onder
protocol opgraven te Son-Nieuwstraat (gem.
Son en Breughel).65 Op de locatie LangenboomSchaapsdijksweg (gem. Mill en Sint-Hubert)
werd een laat-mesolithische haardkuil
beschreven.
In totaal negentien vindplaatsen betreffen
vooral bijvangst van losse vuursteen vondsten
bij opgravingen. Hiervan zijn op twee locaties

(Bergeijk-Keersop en VorstenboschDe Helling) haardkuilen aangetroffen die
14
C-gedateerd zijn. De haardkuilen werden
beschouwd als off-site sporen.66 De overige
vindplaatsen zijn echter niet in detail onderzocht
en worden daarom verder niet behandeld.
Noemenswaardig is hier nog de enige vindplaats
met midden-paleolithisch materiaal te Nederweert-Rosveld.67 Hieronder zullen de meest relevante steentijdvindplaatsen worden beschreven.
Het doel hiervan is beknopt inzicht te geven in
de locatiekeuze van jagers-verzamelaars en te
attenderen op specifieke fysisch-geografische
aspecten die bij toekomstig steentijdonderzoek
en prospectie van belang kunnen zijn.
Geldrop-Aalsterhut
De locatie Geldrop-Aalsterhut betreft een al sinds
de jaren ’50 bekende laat-paleolithische vindplaats (tevens rijksmonument) langs de rijksweg
A2.68 De meest recent onderzochte vindplaats uit
de eerste helft van de Late Dryas (Ahrensburgcultuur) werd aangetroffen onder Jong Dekzand
2, na vergraving van een dekzandrug direct langs
de rijksweg A2 bij knooppunt Leenderheide.69
De vindplaats werd ontdekt met megaboringen,
waarin okerverkleuring en vuursteen werd aangetroffen op een niveau vlak boven een nog intacte
Usselo-bodem (afb. 3.4).
De fysisch-geografische context is een
dekzandrug in de directe nabijheid van een laatglaciaal meer (later een ven), dat de aanwezigheid van jagers-verzamelaars op deze locatie
kan verklaren. De afzettingen in het meer zijn
blijkens nieuw pollenonderzoek en 14C-datering
(11.450 BP) gevormd tijdens het Bølling-Allerød
interstadiaal.70 Er was toen sprake van een open
water (een meer), dat geleidelijk aan verlandde
en verzuurde tot een venig zeggenmoeras met
moerasspirea en andere oeverplanten. Gedurende de Late Dryas waaide zand in het meer,
waardoor het veen en de gyttja71 zandig werden.
In die tijd verzuurde het moeras verder en komt
ook veenmos voor, hetgeen wijst op meer voedselarme omstandigheden. De onderkant van een
vroeg-holoceen veenpakket is nog sporadisch
bewaard gebleven. De top van de dekzandrug is
in de late middeleeuwen secundair verstoven,
waarbij restanten van de oorspronkelijke haarpodzol lokaal nog wel zichtbaar aanwezig waren.
Ten noorden van het rijksmonument zijn ook
dubbele (overstoven) humuspodzolen gezien en
komen mesolithische vondsten voor.72

61 Tump et al. 2014.
62 Deeben & Rensink 2005.
63 Dat wil zeggen: op de daartoe geëigende
64
65
66
67
68
69
70
71

72

wijze, dus nat gezeefd en met
zeefvakken.
Tump et al. 2014; Müller et al. 2012.
De vindplaats moest daardoor vanwege
tijdsdruk handmatig worden
uitgeschaafd.
Molthof 2010; Pruijsen 2011.
Hiddink 2005b.
Deeben 1994; Deeben et al. 2001.
Tump et al. 2014.
Eimermann 2010; Müller et al. 2012.
Gyttja is sediment met een
schoensmeer-achtig karakter, dat
ontstaat door het uitzakken van ﬁjn
organisch material op een waterbodem
in diepere waterlagen.
Tump et al. 2014.
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Tabel 3.1 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van steentijdvindplaatsen in oostelijk Noord-Brabant.
Onderzoekstoponiem

Geomorfologische
eenheid

Lithologie (% leem)

Bodemtype (volgens
rapport)

Complextype

Datering

Bergeijk-Keersop,
deelgeb. 2

beekdal

zwak lemig zand
(%: ?)

beekeerdgrond

haardkuil?

vroeg-mesolithicum?

Deurne-Groot Bottelsche
Akker

dekzandkop nabij laagte

zwak lemig zand
(%: ?)

?

vondstassemblage:
jachtkamp?

laat-mesolithicum tot vroegneolithicum

Geldrop-Aalsterhut

dekzandrug nabij meer,
overstoven

lemig zand,
zwak lemig zand
(%: ?)

Usselo-bodem, gebleekte
laag, overstoven
haarpodzol

jachtkamp

laat-paleolithicum:
Ahrensburg-cultuur

LangenboomSchaapsdijkweg

dekzandwelving op 300500 m van water

leemarm zand
(%: ?)

veldpodzol,
‘beakkerde moder-B’?

haardkuil

laat-mesolithicum

Nederweert- Rosveld

dekzandrug

lemig zand
(13,9-34,3%)

secundaire
humuspodzol?

verspreide vondsten

midden-paleolithicum, laatpaleolithicum, middenneolithicum

SonNieuwstraat

dekzandrug nabij beekdal

lemig zand
(%: ?)

gebleekte laag,
Usselo-bodem?

jachtkamp

laat-paleolithicum:
Tjonger/Federmesser-cultuur

VorstenboschDe Helling

dekzandrug op 200 m
van laagte

zwak lemig zand
(%: ?)

afgetopt

haardkuil

midden-mesolithicum

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is.

73 OSL: Optically Stimulated
Luminescence. Tump et al. 2014, 56-61.

74 Van Hoessel et al. 2012.
75 Kasse et al. 2017.

Het in situ liggende vuursteen van de vindplaats
bevond zich niet zoals verwacht zou kunnen
worden in de top van de Usselo-bodem, maar
circa 15-20 cm daarboven, in de top van een
opgestoven en gebleekte dekzandlaag (afb. 3.4).
De gebleekte laag is als beginnende bodemvorming geïnterpreteerd. De verticale vondstspreiding was vanwege de zeer beperkte bioturbatie en waarschijnlijk snelle afdekking van de
vindplaats zeer dun. Een dergelijke dekzandstratigrafie met afgedekte bodems is van groot
belang voor de opsporing van andere vindplaatsen uit deze periode in het Brabantse
dekzandgebied: immers, de begraven bodemniveaus tonen aan dat de opstuiving van Jong
Dekzand 1, Jong Dekzand 2a en Jong Dekzand 2b
(zie onder) gefaseerd is verlopen. De tussenliggende fasen van landschapsstabiliteit (de
begraven bodems) kenden bewoning in het laatpaleolithicum. Dat blijkt ook uit de OSL73-dateringen. Het matig siltige en gelamineerde Jong
Dekzand 1 onder de Usselo-bodem kon met OSL
gedateerd worden: het is afgezet rond 14,5 ka en
dateert dus uit het begin van het Bølling-Allerød
Interstadiaal. De Usselo-bodem was dus in Jong
Dekzand 1 ontwikkeld. De laag matig siltig
dekzand (Jong Dekzand 2a, met lithologisch
dezelfde kenmerken als Jong Dekzand 1) op de
Usselo-bodem, maar nog onder het Ahrensburg
vondstniveau dateert op basis van OSL rond
12,15 ka, dus uit het begin van de Late Dryas.

De redelijk goed ontwikkelde en hier gepodzoleerde Usselo-bodem moet dus zijn gevormd
in een tijdsbestek van circa 2350 jaar. Het weinig
siltige, homogene pakket Jong Dekzand 2b dat
de Ahrensburgvindplaats afdekt, had duidelijk
een grotere korrelgroottemediaan. De OSLdateringen geven aan dat dit zand rond 11,8 ka
moet zijn afgezet, terwijl het jongste en hoogst
liggende monster rond 11,6 ka is afgezet. Jong
Dekzand 2b dateert dus uit de tweede helft van
de Late Dryas tot in het vroeg-Holoceen.
De vindplaats is 14C-gedateerd op cm-groot
houtskool uit een haard en op een enkele-cm
groot stuk houtskool in context met een kling. De
dateringen clusterden rond 10.915 BP en suggereren een laat-Allerød ouderdom. Het cm-grote
houtskool werd tien tot twintig cm boven de top
van de Usselo-bodem gevonden. In de top van de
Usselo-bodem zelf kwam echter fijn gefragmenteerd, mm-groot houtskool voor dat 14C-gedateerd is tussen 10.900 en 10.700 BP.74 Onder de
aanname dat het Usselo-houtskool niet te leiden
had van ingespoelde jonge humuszuren van
boven, moet de conclusie zijn dat vermoedelijk
oud hout is gebruikt op de vindplaats. Chronostratigrafisch gezien en met inachtname van de
OSL-dateringen valt de vindplaats dus niet in het
laat-Allerød, maar in de eerste helft van de Late
Dryas, voor 11,8 ka.75 Mede gezien de relatie met
de eerder opgegraven vindplaats Geldrop-1 is het
één van de oudste Ahrensburgvindplaatsen in
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Zuid-Nederland. Voor de locatiekeuze was de
nabijheid van een laat-glaciaal meer76 in een
verder licht welvend paleolandschap blijkbaar van
doorslaggevende betekenis. Het meer geaccidenteerde Jong Dekzand 2 was immers nog niet
afgezet toen jagers-verzamelaars er hun activiteiten ontplooiden. Biodiversiteit in combinatie
met de aanwezigheid van drinkwater kan dus in
deze periode van groter belang zijn geweest dan
reliëfverschil in het landschap.
Son-Nieuwstraat
Bij proefsleufonderzoek in het centrum van Son
werden vuursteen artefacten aangetroffen op de
flank van een dekzandrug die haaks stond op het
beekdal van de Dommel.77 De stratigrafische
positie van de artefacten was volgens het
rapport in de overgangszone van het ‘Oud
Dekzand naar het Jong Dekzand’. Waarschijnlijk
wordt hier de overgang van Jong Dekzand 1 naar
Jong Dekzand 2 bedoeld, omdat het ‘Oud
Dekzand’ is beschreven als ‘dekzand met lemige
laagjes’ en het jong dekzand als ‘niet gelaagd,
iets grover zand’. De vuurstenen artefacten78 zijn
gevonden in een gebleekte laag op een leemlaag
in de top van Jong Dekzand I. De gebleekte laag
vertegenwoordigt waarschijnlijk een slecht
ontwikkelde Usselo-bodem direct onder Jong
Dekzand 2. Typologisch behoort het vuursteen
op basis van een Tjonger-spits en waaiervormige
schrabbers tot een vindplaats van de Federmesser cultuur, in overeenstemming met de
stratigrafische positie in de top van de Usselobodem ontwikkeld in Jong Dekzand 1. Haarden
werden niet aangetroffen, maar wel kwamen
enkele sporen voor, die worden geïnterpreteerd
als een windscherm. Op basis van het vondstenspectrum (schrabbers, boren, stekers) kan
worden vermoed dat het een extractiekampje
betrof, waarin de nadruk op de bewerking van
huid en bot lag. De locatiekeuze is exemplarisch
voor steentijdkampementen: de jagers-verzamelaars zochten een dekzandflank uit in de
directe nabijheid van een beekdal met open
water.
Langenboom-Schaapsdijkweg, VorstenboschDe Helling en Bergeijk-Keersop
Op de locatie Langenboom-Schaapsdijkweg79
bestond de enige aanwijzing voor een steentijd-

vindplaats uit een mogelijke haardkuil, zonder
geassocieerde vuursteen artefacten. Deze kuil
dateerde op basis van houtskoolanalyse in de
periode 6155-5916 v.Chr., ofwel het laat-mesolithicum. Het houtskool bleek van dennenhout
afkomstig te zijn, hetgeen slechts aangeeft dat
den in het gebied aanwezig was (het dennenhout blijkt namelijk preferent verzameld te zijn
voor het aanleggen van een haardvuur).80 Over
de fysisch-geografische context is aangegeven
dat de vindplaats op een ‘droge dekzandwelving
op 500 resp. 300 m van water lag’. Op de locatie
Vorstenbosch-De Helling81 werd een houtskoolrijke kuil gedateerd in de periode 7500-7200
v.Chr., ofwel het midden-mesolithicum. Bij of in
de kuil zijn geen vuursteen artefacten aangetroffen en de locatie is verder niet onderzocht.
De reden voor de afwezigheid van artefacten
kan zijn dat de kuil lag op het hogere, afgetopte
deel van een dekzandrug, op circa 200 m van
een laagte. Een ‘mogelijk antropogene kuil’ werd
aangetroffen op de locatie Bergeijk-Keersop.82
Datering van houtskool plaatst deze kuil in het
late vroeg-mesolithicum, tussen 7580 en 7457
v.Chr. Vanwege de atypische ligging in een nat
beekdal zonder bijkomende vondstspreiding of
andere sporen en de geringe hoeveelheid houtskool betwijfelt de auteur of hier sprake is
geweest van menselijke activiteit.83
Deurne-Groot Bottelsche Akker
Te Deurne-Groot Bottelsche Akker werd een
concentratie van 240 vuursteen artefacten
aangetroffen op vindplaats 1.84 Deze vindplaats
was weliswaar verstoord, maar werd op basis
van vuursteentypologie (o.a. feuille de gui,
driehoekige spitsen met oppervlakteretouche)
en materiaalgebruik (Wommersomkwartsiet)
gedateerd in de periode laat-mesolithicum tot
vroeg-neolithicum. De auteurs nemen aan dat
de vindplaats geen ‘kill site’ was, maar een
‘nederzetting‘.85 Omdat de vindplaats vooral de
weerslag betreft van een in de loop der jaren
verzameld vuursteen-assemblage en niet in
vakken is opgegraven, kan over het ruimtelijke
gebruik niets gezegd worden. De vindplaats lag
op een dekzandkopje circa 1 m hoger dan een
nabij gelegen natte laagte, zodat ook hier blijkbaar een voorkeur bestond voor een overgangszone tussen hoog en droog.

76 Müller et al. 2012.
77 Van der Weerden et al. 2005.
78 137 stuks, vanwege tijdsdruk kon niet
79
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worden gezeefd (archeologische
begeleiding).
Rondags 2013.
Rondags 2013, 107.
Pruijsen 2011.
Molthof 2010.
Molthof 2010, 19.
Hiddink 2008, 71-77.
Hiddink 2008, 77.
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3.7

Relatie bodemgesteldheid en
locatiekeuze voor sedentaire
bewoning en landbouw

3.7.1 Oorspronkelijke bodems en
microtopograﬁe

Voor oostelijk (zand-)Noord-Brabant zijn diverse
overzichtspublicaties86 verschenen die specifiek
ingaan op de relatie tussen landschap, bodemgesteldheid en de locatiekeuze voor nederzettingen en landbouw door de tijd heen.
De bodemgesteldheid komt vooral aan bod via
de microtopografie in relatie tot de hydrologie
(‘natte’ en ‘droge’ bodems, op basis van de grondwatertrappen op de bodemkaarten met schaal
1:50.000), de bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van ‘nederzettingen’87 op deze bodems.
Het leemgehalte van de natuurlijke ondergrond
bepaalt (mede) de bodemvruchtbaarheid van de
oorspronkelijke bodem die daarin is ontstaan. In
onderstaande paragrafen zal daarom de meeste
aandacht uitgaan naar het oorspronkelijke
bodemtype en de aard van oude akkerlagen onder
de laat- en post-middeleeuwse plaggendekken.
De antropogene plaggendekken zijn namelijk niet
relevant voor de locatiekeuze voor nederzettingen

tussen het neolithicum en de volle middeleeuwen.
Voor wat betreft microtopografie zijn we aangewezen op wat de rapporten vermelden over
geomorfologische aanduidingen als ‘depressie’,
‘dekzandrug’, etc. of van indirecte informatie die
grondwatertrappen leveren over goed en slecht
ontwaterde locaties. Bij analyse blijkt overigens
dat in veel rapporten de allesporenkaart en/of
structurenkaarten niet zijn geplot op een gedetailleerde vlakhoogtekaart of geomorfologische
kaart. Daarom kan nu al worden aangegeven dat
veranderingen van (paleo)hydrologische aspecten
door de tijd heen slechts zeer spaarzaam aan bod
komen, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.88

3.7.2 Theoretische modellen:
podzolisatie, bodemdegradatie en
locatiekeuze in de late prehistorie
en Romeinse tijd

Primaire en secundaire podzolisatie
Spek gaat in zijn Drentse landschapsmodel uit
van ‘primaire podzolisatie’ op de goed ontwaterde, leemarme dekzandgronden (met minder
dan 12% leem, zijnde de fractie <50 µm, afb. 3.5).89
Met ‘primaire podzolisatie’ bedoelt hij dat leemarme dekzandgronden onder alle vegetatiesoorten (dus ook onder loofbosvegetatie!) en

Moderpodzolgronden

Primaire
humuspodzolgronden

k1

Degradatie

k2

Bruine
verweringsgronden

Secundaire
humuspodzolgronden
86 Bijv. Wolthuis & Arnoldussen 2015;
Kluiving et al. 2015; Hiddink 2015.

10

20

30
Leemgehalte (% <50μm)

87 Het begrip ‘nederzetting’ is soms ruim

0

genomen: bijv. drie scherven
aardewerk. Wolthuis & Arnoldussen
(2015) gaan echter expliciet uit van
‘huisclusters’.
88 Bijvoorbeeld: Lascaris 2011, 12-13, 27-29.
89 Spek 2004, 119.

Afb. 3.5 Model voor de ontwikkeling van verschillende bodemtypen op gronden met verschillend leemgehalte.
De zones k1 en k2 vormen een tussencategorie met moderpodzolgronden die door ontbossing/overexploitatie
kunnen degraderen tot secundaire humuspodzolgronden (naar: Spek 2004, 118).
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onder zowel droge als natte omstandigheden
zullen podzoleren tot een humuspodzol.
Een dergelijke bodem heeft een duidelijk ontwikkelde podzol-B-horizont90 en is van nature dus
voedselarm en zuur. Dekzandgronden met leemgehalten tussen 12% en 20% ontwikkelen zich
onder natuurlijke vegetaties tot bruine
bosgronden zonder duidelijke podzol-B-horizont,
maar met enige verplaatsing van sesquioxiden.
Deze bodems zijn podzolachtige verweringsgronden met een Bw(s)-horizont en worden
meestal ‘moderpodzolen’ genoemd. Sterk lemige
gronden met meer dan 20 tot 25% leem
podzoleren in het geheel niet, omdat zij bodemzuren nog kunnen bufferen door hun rijkdom aan
basische kationen (Ca2+ en Mg2+) in kleimineralen.
Voor de tussencategorie gronden met 12% tot
25% leem stelt Spek dat het ontbossen en het in
gebruik nemen als akkerland op goed ontwaterde locaties kan leiden tot ‘secundaire podzolisatie’ van de oorspronkelijk aanwezige ‘bruine
bosgronden’. Verwijdering van vegetatie
verstoort namelijk de natuurlijke kringloop van
nutriënten die via afvallend loof weer kunnen
terugkeren in de top van de bodem. Bij onttrekking van nutriënten (door de oogst van bijv. hout
of gewassen) raakt de bodem uitgeput, het naleverend vermogen van basische kationen zoals
Ca2+ en Mg2+ voor planten en de zuurbuffering
door carbonaten neemt af en de bodem verzuurt
geleidelijk. Bruine bosgronden of podzolachtige
verweringsgronden degraderen dan uiteindelijk
tot humuspodzolgronden, met een duidelijke
podzol-B-horizont. Een belangrijk kenmerk voor
het onderscheiden van deze secundair gepodzoleerde gronden is dat onder de nieuw gevormde
E- en Bh(s)-horizonten de goed gehomogeniseerde Bws-horizont van de oorspronkelijke
bruine bosgrond nog zichtbaar moet zijn.91
De potentiële invloed van de mens op de degradatie van bodems verloopt dus vooral via het
ontbossen van een landschap waardoor de
natuurlijke nutriëntenkringloop onderbroken
wordt, het in cultuur nemen van gronden, het
uitputten van de bodem door er nutriënten aan
te onttrekken via de oogst van hout of gewassen
én door een geïnduceerde stijging van de grondwaterspiegel. Het verwijderen van een permanente (loof)bosvegetatie vermindert namelijk de
verdamping, waardoor meer regenwater via het
bodemprofiel kan doorsijpelen tot het grondwater. Het resultaat is dat de matig leemhoudende en (matig) leemrijke gronden die onder

een natuurlijke vegetatie normaal gesproken
niet zouden podzoleren, dan wel podzoleren
(‘secundaire podzolisatie’).
Stijging grondwaterspiegel
Een weinig genoemd fenomeen in de archeologische literatuur is dat grootschalige ontbossing in
een gebied kan leiden tot een lokale stijging van
de grondwaterspiegel van enkele decimeters.92
Deze stijging van de grondwaterspiegel heeft
twee effecten: 1) voorheen goed ontwaterde
dekzandflanken en dekzandvlakten worden
natter en daardoor minder goed bewoonbaar en
minder geschikt voor landbouw, en: 2) bruine
bosgronden in deze gebieden zullen door de
grondwaterspiegelstijging sneller podzoleren tot
natte veldpodzolgronden, vanwege de zijdelingse
afvoer van nutriënten met het grondwater. Over
de (effecten van) vernatting van het landschap
door voortgaande ontbossing blijkt archeologisch
gezien weinig gepubliceerd te zijn, waardoor er
dus weinig over gezegd zal kunnen worden. De
indicaties voor vernatting komen naar voren uit
pollenonderzoek aan veenlagen op dekzand. Op
de locatie Herpen-Wilgendaal zijn aanwijzingen
voor hernieuwde accumulatie van humeus materiaal in de periode eind Subboreaal tot begin
Subatlanticum. Dit wordt gekoppeld aan een
hernieuwde toevoer van ‘oppervlaktewater’ door
ontbossing in de late bronstijd-vroege ijzertijd.93
Op het Herperduin is het eerste veen op een
podzol gedateerd tussen 1190 en 786 v.Chr. (late
bronstijd-vroege ijzertijd).94 Veen begon te accumuleren in de Venloop op het Peel Blok tussen
750 en 410 v.Chr., dus in de vroege tot middenijzertijd.95 In diverse depressies op het dekzandeiland van Weert gebeurt dat tussen 1000 en 500
v.Chr.96 Wat de interpretatie van een oorzakelijk
verband met ontbossing lastig maakt, is dat rond
850-760 v.Chr. het neerslagoverschot in Nederland substantieel groter is geworden door een
toename in de regenval en kouder klimaat, zoals
is aangetoond in diverse hoogveengebieden in
Nederland.97 Deze klimaatverandering staat
bekend als de overgang van het relatief warme en
droge Subboreaal naar het koelere en nattere
Subatlanticum, rond 2650 BP. Van Geel et al.
benoemen expliciet dat de grondwaterstanden
daardoor gestegen zullen zijn en dat met name
laag-liggende gebieden daardoor minder geschikt
voor bewoning en beakkering zullen zijn
geweest.98 Alle voornoemde oorzaken (meer
neerslag99, gecombineerd met een lagere verdam-

90 Dat houdt in: een B-horizont met
91
92
93
94
95
96
97
98
99

inspoeling van amorfe humus en
sesquioxiden.
Jongmans et al. 2013; Spek 2004, 119-121.
Spek 2004, 116-119. Bedoeld wordt hier
speciﬁek het aspect ‘secundaire
podzolisatie’.
Bakels 2002, 75.
Van Mourik et al. 2012b, 80.
Doorenbosch 2013, 219.
Van Mourik et al. 2012a, 83.
Van Geel, Buurman & Waterbolk 1996,
451, 457; 2014, 1465.
Van Geel, Buurman & Waterbolk 1996,
451, 457.
Engels et al. 2016, 1075, 1089.
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ping door ofwel ontbossing en/of door lagere
temperaturen) werken echter dezelfde kant op,
namelijk richting een hoger neerslagoverschot in
de late bronstijd en het begin van de ijzertijd (circa
850-760 v.Chr.). Een stijgende grondwaterspiegel
en de aangetoonde toename van veengroei in
laaggelegen gebieden kan daarvan het logische
gevolg zijn geweest, evenals een verminderde
bewoonbaarheid van die gebieden.

100
101
102
103
104

Roymans & Gerritsen 2002.
Spek 2004.
Roymans & Gerritsen 2002.
Roymans & Gerritsen 2002.
Roymans & Gerritsen 2002, 382-383.

Antropogene bodemdegradatie?
Roymans en Gerritsen100 hebben het bodemkundige model van Spek101 al vroeg omarmd ter
verklaring voor de lange-termijn ontwikkeling van
het landschapsgebruik en vegetatiebeeld door de
eeuwen heen. Meer specifiek hebben zij het
model gebruikt om de relatie tussen locatiekeuze
voor nederzettingen en bodemtype(n) in het
Maas-Demer-Schelde (dek)zandgebied te duiden.
In deze studie correspondeert dat met de
mesoregio’s Kempisch Hoog, Roerdalslenk en
Peel Blok. Voor de premoderne landbouw
vormen de relatief leemarme en nutriëntarme
dekzanden en het gemis aan meststoffen in deze
mesoregio’s immers een grote beperking voor
langdurige beakkering op dezelfde locatie. Men
heeft getracht dat op te lossen door het braakleggen van gebruikte akkerpercelen en door te
bemesten via plaggen, gebruik makend van
extensieve veehouderij en een groot areaal aan
woeste gronden, maar het risico op bodemdegradatie bleef groot. In de kern gaat het model van
Roymans en Gerritsen102 uit van een geleidelijke
degradatie van natuurlijke bodems gedurende
het mesolithicum tot midden-neolithicum. De
overexploitatie zou zijn gestart in de middenbronstijd en zou leiden tot arme, uitgeputte
bodems aan het eind van de ijzertijd. De bewoning zou zich daardoor vanaf de late ijzertijd en in
de Romeinse tijd steeds meer concentreren op de
meer vruchtbare, leemrijke gronden. Dit fenomeen zou archeologisch herkenbaar en verklaarbaar zijn door bewoning met ‘zwervende erven’
tijdens het midden-neolithicum tot de late ijzertijd, die geleidelijk plaatsmaakte voor meer
plaatsvaste en geconcentreerde bewoning op de
leemrijke gronden in de late ijzertijd en Romeinse
tijd. Bodemkundig staat in dit model het proces
van door mensen geïnduceerde bodemdegradatie (‘secundaire podzolisatie’) centraal, zoals
hieronder nader zal worden toegelicht.
In het model van Roymans en Gerritsen103 is
sprake van ontginning van het natuurlijke

loofbos vanaf het midden-neolithicum op de
bruine bosgronden op zowel de leemarme als
leemrijke dekzanden in Oost-Brabant. De bruine
bosgronden zouden goede mogelijkheden
bieden voor ‘shifting cultivation’. Vanaf de bronstijd wordt het landschap steeds opener en
neemt het aandeel van heidevegetatie en loofwinning in de bossen toe. Analoog aan Spek
veronderstellen Roymans en Gerritsen dat de
bodemdegradatie daardoor versnelde en dat
met name de leemarme en matig leemrijke
dekzandgronden intensiever podzoleerden.
Impliciet nemen zij daarmee aan dat er nog geen
primaire podzolen waren, dus ook niet op de
leemarme zandgronden met minder dan 12%
leem waar Spek deze wel veronderstelt.
Locatiekeuze en bewoning
Voor de periode late bronstijd tot midden-ijzertijd gaat men uit van verspreide bewoning in het
landschap (‘zwervende erven’), binnen een Celtic
field-landbouwsysteem van raatakkers met
walletjes en met langdurige braakligging van
percelen (de velden binnen de walletjes).
Zij beschouwen dit systeem op de lange termijn
als een extensief patroon van landgebruik.
Zowel de leemarme als leemrijke dekzandplateaus werden bewoond. Gesteld wordt dat de
woonstalhuizen binnen de omwalde velden
stonden en dat akkerfasen en bewoningsfasen
elkaar opvolgden. Over de bodemontwikkeling
stellen zij dat met het Celtic field-systeem ‘de
voortschrijdende secundaire podzolisatie geen
halt zal zijn toegeroepen, maar juist versneld zal
zijn’ en dat ‘steeds grotere arealen moderpodzolen degradeerden tot haarpodzolen en veldpodzolen’.104 Daarbij ‘ontstonden al vanaf de
bronstijd toenemende arealen heideveld’ (en
wordt dus impliciet aangenomen dat het areaal
heide door menselijke activiteit uitbreidde).
Uit pollenonderzoek blijkt echter dat al in het
mesolithicum en neolithicum – dus nog voor
ontbossing van het landschap – locaties op arme
zandgronden voorkomen waar heide al een
substantieel aandeel in de vegetatie heeft.
Heide behoort daar dus tot de oorspronkelijk al
aanwezige vegetatie (zie hoofdstuk 4).
Voor de periode midden-ijzertijd tot late ijzertijd
veronderstellen Roymans en Gerritsen op grond
van zowel urnenveldopgravingen als opgravingen onder essen een bevolkingsafname in het
centrale deel van het Maas-Demer-Schelde
gebied, een bevolkingstoename voor de lagere
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zandgronden langs de Maaskant (regio Oss) en
dat in samenhang met ‘een langzame ontwikkeling naar meer plaatsvaste erven’.
De bevolkingsafname wordt het directe gevolg
geacht van voortschrijdende bodemdegradatie
van de ‘lichtere bodems’.105 Voor de periode late
ijzertijd tot Romeinse tijd beschrijven Roymans
en Gerritsen de (toenemende) bewoning als
meer plaatsvaste en geclusterde erven, die vooral
worden aangetroffen op de lemige en niet-gedegradeerde bodems in het landschap. Het is deze
theorie die vaak gepresenteerd wordt als
‘contractie van de bewoning op de leemrijke
gronden’. De contractie zou samengaan met een
intensivering van het landbouwsysteem, dat van
een relatief extensief Celtic field-systeem omgevormd werd naar een systeem met intensievere
bemesting van de uitgeputte bodems, onder
meer door introductie/het eerste gebruik van
stalmest in de tweede eeuw n.Chr. Zij zien de
aanwijzingen daarvoor in de verdiepte delen van
woonstalhuizen uit die tijd.
Kritiek op het model
Het model van Roymans en Gerritsen kent weliswaar navolging in brede kring, maar ook belangrijke kritiek. Allereerst is de vraag hoe de
oorspronkelijk aanwezige bodems in het landschap er uit zagen nog voordat de mens
verscheen. Spek constateerde al dat leemarme
zandgronden (< circa 10% leem) onder natuurlijke
omstandigheden op den duur altijd zullen podzoleren, dus onafhankelijk van de aard van de
natuurlijke vegetatie en zonder enig menselijk
ingrijpen.106 Dergelijke gronden kunnen dus al zeer
vroeg marginale, primaire humuspodzolen zijn
geweest, al dan niet met heide als oorspronkelijke
vegetatie en nog voordat de mens ook maar
één boom gerooid, gekapt of afgebrand had.
Aanwijzingen hiervoor komen ook uit archeologische107, palynologische (zie hfst. 4) en bodemkundige publicaties: onder diverse bronstijdgrafheuvels blijken al goed ontwikkelde haarpodzolen
voor te komen, zoals onder grafheuvel 39 op de
Slabroekse Heide te Uden en onder de grafheuvels 1, 3, 4, 6, 7 en 8 te Oss-Zevenbergen.108 Alleen
onder grafheuvel 2 te Oss-Zevenbergen zou een
moderpodzol aanwezig zijn, maar hieronder blijkt
dat die interpretatie niet stand houdt. Voor
ditzelfde grafheuvelgebied toont Doorenbosch
op basis van pollengegevens aan dat al gedurende het mesolithicum, vroeg-neolithicum en
laat-neolithicum sprake was van uitgebreide

heidevoorkomens in een bos gedomineerd door
eik, linde en iep.109 Daaruit concludeert zij dat in
dit bos open plekken moeten zijn geweest die
door de mens open gehouden of beheerd
werden. De mogelijkheid dat heide hier deel
uitmaakte van de oorspronkelijke vegetatie, komt
nauwelijks aan de orde. Sevink et al. beschrijven
voor het Laarder Wasmeren gebied in MiddenNederland vier stuiffasen, OSL-gedateerd rond
6800 v.Chr., 4500 v.Chr., 3800 v.Chr. en 2800 v.Chr.
Begraven haarpodzolen in de toppen van de
eerste, de derde en vierde stuiffase tonen aan dat
al vroeg in het Holoceen (voor 4000 v.Chr., dus
nog voor de intrede van de landbouwende en
veehoudende mens) humuspodzolen voorkomen
op arme zandgronden. Deze zijn dus zelfs al
tijdens het midden-mesolithicum (!), het vroegneolithicum, het midden-neolithicum en het laatneolithicum overstoven.110 In die periode zijn in
het overgrote deel van het zandgebied van oostelijk Noord-Brabant intensieve landbouw, intensieve veehouderij of grootschalige ontbossing of
loofwinning nog helemaal niet aangetoond.111
Doorenbosch beschrijft een vergelijkbare stuifzandafzetting op de Schaijksche Heide (gem.
Uden), die op basis van drie OSL-monsters
dateert rond 4700 v.Chr.112 Dit stuifzand dekt een
al ontwikkelde humuspodzol in het onderliggende dekzand af. In de top van deze afgedekte
humuspodzol is het heidepollen rond 4700 v.Chr.
al in hoge percentages aanwezig: de heide
behoort dus waarschijnlijk tot de oorspronkelijke
vegetatie. Doorenbosch verklaart het uit overexploitatie van de bodem, hoewel de vroeg-neolithische datering van de stuiffase en vooral het
gebrek aan neolithische bewoning dat niet heel
waarschijnlijk maakt. Het ontstaan van humuspodzolen op (leem)arme zandgronden kan overigens wel gezien worden als eerste voorwaarde
voor het ontstaan van zandverstuivingen, zodra
de mens ingrijpt in de vegetatie.113 Humuspodzolen waren op de arme zandgronden langs de
grotere beekdal- en riviersystemen in Oost- en
Zuid-Nederland al vroeg aanwezig. De natuurlijke
bodemdegradatie leidde in de visie van Willemse
en Groenewoudt tot een toestand van ‘beginnende landschapsinstabiliteit’ (‘incipient landscape
instability’). Overschrijding van deze geomorfologische drempelwaarde betekende het begin van
zandverstuivingen op de leemarme zandgronden
en tevens het begin van secundaire podzolisatie
(maar nog geen verstuivingen) op de meer leemrijke gronden.

105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115

Roymans & Gerritsen 2002, 384.
Spek 2004, 119.
Hiddink 2009, 23-25.
Bijv. Kluiving et al. 2015, 145; Van Wijk &
Jansen 2010; Doorenbosch 2013, 40, 187,
210.
Doorenbosch 2013.
Sevink et al. 2013; Van Mourik et al. 2010.
De enig bekende laat-neolithische
nederzetting is die te VeldhovenHabraken / Oerle-Zuid (Hissel et al. 2012;
Van Kampen & Van den Brink 2013) en
Eindhoven-Meerhoven (nog niet
gepubliceerd). Over de aantallen vee, de
graasdruk van het vee op de vegetatie
(op één locatie of transhumance?) en
het toegepaste akkerbouwsysteem
weten we op die locaties nog helemaal
niets, zodat claims van ‘overbegrazing’of
‘overexploitatie van het landschap’ en
daardoor een eventuele uitbreiding van
heide vooralsnog speculatief zijn.
Doorenbosch 2013, 218-220. Met
referentie naar: Van Mourik et al. 2012b
en Sevink et al. 2013.
Willemse & Groenewoudt 2012.
Roymans & Kluiving 2012. Met
referentie naar: Hiddink & De Boer 2011.
Roymans & Kluiving 2012. Kluiving et al.
2015.
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116 De Boer & Hiddink 2010.
117 Hiddink 2008.
118 Hiddink 2005a, 2008; Roymans &
Kluiving 2012.
Hiddink 2005a, 42.
Hiddink 2005a, 45, 57-58 en bijlage 10.
Moesker & Dijkstra 2015, 54, 223-225.
Wolthuis & Arnoldussen 2015.
Roymans & Gerritsen 2002.
0-10% leem: bodemcode Hd21; 10-20%
leem: bodemcodes bEZ21, zEZ21, cHn21,
Hn21, cHd21, Zb21, pZn21 en >20% leem:
bodemcodes Hn23, cHn23, bEZ23,
EZg23, zEZ23, Zb23, Y23, cY23, KRd1.
125 Wolthuis & Arnoldussen 2015, 181, afb. 4.
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Metingen leemgehalte
Roymans & Kluiving114 en Kluiving et al.115 hebben
de oude akkerlaag bemonsterd direct onder het
plaggendek in de microregio’s Someren,
Toterfout-Halfmijl, Lieshout116, Deurne117,
Veldhoven-Zilverackers en de microregio WeertNederweert. Op deze monsters werd het leemgehalte van de ondergrond gemeten en het
kalkgehalte bepaald via thermogravimetrische
analyse (TGA). Daarmee werd indirecte informatie over de bodemvruchtbaarheid verkregen.
De oude akkerlaag te Someren liet in de meeste
monsters hoge leemgehalten zien: 35-50% voor
de klei- en siltfracties samen. Ten westen van
Someren werden lage leemgehalten (gemiddeld
13%) gemeten in een ‘pre-modern heidegebied’.
Deze groep monsters werd beschouwd als
afkomstig van ‘duidelijk secundair gedegradeerde bodems’, maar dat wordt niet onderbouwd. In het heidegebied zou namelijk net zo
goed sprake kunnen zijn van primaire podzolisatie. Spek beschrijft immers dat gronden met
minder dan circa 10% leem zelfs onder een loofbosvegetatie al kunnen degraderen tot humuspodzolgronden. Een groep monsters uit de regio
Weert-Nederweert bevatte meer dan 30% leem.
De bijbehorende bodems werden beschreven als
‘vruchtbare, bruine bosgronden met een
continue bewoningsgeschiedenis vanaf de late
bronstijd tot middeleeuwen’.
Relatief lage leemgehalten werden gemeten in
monsters van opgravingen te Lieshout-Nieuwenhof, Lieshout-Beekseweg, Beek en DonkBeekse Akkers en Deurne-Groot Bottelsche
Akker, te weten 3-14% te Lieshout respectievelijk
7-22% te Deurne.118 Desalniettemin werden in
deze gebieden sporen uit de late bronstijd tot
middeleeuwen aangetroffen, inclusief bewoning
in de Romeinse tijd. Dit suggereert dus bewoningscontinuïteit, ondanks de lage leemgehalten
én de aangetoonde humuspodzolen (haar- en
veldpodzolen). Voor de locaties Deurne en Lieshout is zeer onzeker of daar al oorspronkelijke
moderpodzolen aanwezig waren. Weliswaar
worden in de rapporten voor de locaties Nieuwenhof en Groot-Bottelsche Akker ‘restanten
van een lichtbruine B-horizont’ genoemd, maar
die komen ook voor onder afgetopte humuspodzolgronden of onder vorstvaaggronden.
Hiddink beschrijft voor de locatie LieshoutBeekseweg expliciet dat ‘het maar de vraag is
of moderpodzolen oorspronkelijk inderdaad

aanwezig zijn geweest’.119 De leemgehalten lagen
hier en in de hele microregio Laarbeek ruim
onder 10% en in de profielen zijn duidelijke
humuspodzolen (vooral veldpodzolen) te
herkennen.120 Te Best-Dijkstraten is aangetoond
dat primaire podzolisatie ouder is dan de ingegraven sporen van een nederzetting uit de
vroege ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd en dat
secundaire podzolisatie hier juist ontbreekt.121
Wolthuis en Arnoldussen122 hebben archeologische kritiek op het model van Roymans en
Gerritsen.123 Zij hebben voor de provincies
Drenthe en Noord-Brabant bestudeerd op welke
bodemtypen ‘huisclusters’ (= herkende gebouwplattegronden binnen één bodemtype én niet
verder dan 100 m uiteen) voorkomen. Huisclusters werden ter datering van de bewoningsfasen
verdeeld in acht perioden, te weten: late bronstijd tot vroege ijzertijd, vroege ijzertijd, vroege
ijzertijd tot midden-ijzertijd, midden-ijzertijd,
midden-ijzertijd tot late ijzertijd, late ijzertijd,
late ijzertijd tot vroeg-Romeinse ijzertijd en
ijzertijd-algemeen. De 1:50.000 bodemkaart
werd gebruikt om de bodemtypen te rangschikken naar leemgehalte.124 Uit de analyse
bleek dat dekzandruggen (en heuvelruggen)
veruit de meest preferente woonlocaties waren
en dat gedurende de vroege/midden-ijzertijd en
de midden-/late ijzertijd een duidelijke voorkeur
bestond voor drogere gronden, met de grondwatertrappen VI, VII of VII*. In de late ijzertijd/
vroege Romeinse tijd lijkt een verschuiving naar
terraswelvingen/terrasvlakten en nattere
gronden op te treden. Wolthuis en Arnoldussen
toetsten de werkhypothese dat de bewoning
gedurende de midden-ijzertijd en aan het einde
van de ijzertijd zich zou verplaatsen van de
leemarme gronden naar de leemrijke gronden,
dus zoals het model van Roymans en Gerritsen
veronderstelt. Hun analyse geeft aan dat deze
hypothese vooralsnog geen stand houdt: het
aantal huisclusters en huisplattegronden is in de
vroege/midden-ijzertijd hoger op de leemrijke
gronden, terwijl in de late ijzertijd/vroegRomeinse tijd juist meer huisclusters aanwezig
zijn op de leemarmere gronden.125 Een lastig punt
bij de analyse is echter dat de provincies Brabant
en Drenthe bijeen genomen zijn en dat de dateringstypologie van huisplattegronden, huisclusters of als ‘nederzetting’ meetellende locaties
nog niet altijd even scherp afgebakend kon
worden. Daarnaast kan men zich afvragen in
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hoeverre het grote aandeel enkeerdgronden zou
mogen meewegen in de analyse, aangezien deze
het prehistorische landschap juist afdekken.

3.7.3 Theoretische bewoningsmodellen:
bodemdegradatie en locatiekeuze
in de middeleeuwen

Theuws heeft een model ontwikkeld voor zogenaamde woon-/akkergebieden in de microregio
Veldhoven-Zilverackers en dan specifiek OerleZuid.126 Het betreft een dekzandrug op Oud
Dekzand. Moderpodzolen worden verondersteld
op de hoge-droge delen en veldpodzolen op de
lage-natte delen. Met name de moderpodzolen
zouden later ‘zijn verwerkt in akkerdekken’. Zijn
model127 voor bewoning en dus locatiekeuze in
de vroege middeleeuwen betreft ‘zwervende
erven’ van kolonisten die rond 575-650 n.Chr.
open plekken ontginnen in het bos. Rond 700
n.Chr. vormen de kolonisten geclusterde nederzettingen, die vervolgens in de Karolingische tijd
(725-850 n.Chr.) weer zouden uiteenvallen in
zwervende erven, vooral rond vochtige depressies in het landschap. Rond 875-950 n.Chr. zijn
de geclusterde nederzettingen sterk gekrompen,
maar nog wel steeds aanwezig in hetzelfde
woon-/akkergebied. Herstel treedt op tussen de
tiende en twaalfde eeuw, wanneer het gehele
woon-/akkerareaal in gebruik is genomen en de
‘eerste plaatsvaste nederzettingen’ ontstaan.
Vanaf het eerste kwart van de twaalfde eeuw
worden ook de voorheen vochtige gebieden in
gebruik genomen, mogelijk lokaal voorafgegaan
door het graven van greppels ter ontwatering.
Met ingang van de dertiende eeuw lijken de
boerderijen in dit model massaal verplaatst te
worden naar de hooilandrijke delen en naar
nieuwe gehuchten aan de randen van het
woon-/akkergebied. Dit fenomeen wordt de
‘laat-middeleeuwse transitie’ genoemd (zie ook
hoofdstuk 9). Dit bewoningspatroon bestendigt
zich in de veertiende eeuw, wanneer ook de
grootschalige bemesting met plaggen op de dan
grote aaneensluitende akkercomplexen op gang
komt en de afdekkende plaggendekken
ontstaan. Afhankelijk van de aard van de bemesting (organisch, anorganisch of beide) en akkerbewerking zijn onder de plaggendekken de oude
akkerlagen vaak nog behouden gebleven.

3.8

Locatiekeuze per mesoregio

Nu het theoretische kader voor locatiekeuze,
bewoning en bodemvruchtbaarheid op basis van
leemgehalten uiteen is gezet, zal voor zes
mesoregio’s worden bestudeerd welke (nieuwe)
bodemkundige gegevens uit de Maltarapportages zijn te achterhalen. Waar relevant,
wordt dat verfijnd door rapporten uit een microregio te bespreken. Achtereenvolgens komen
aan bod de mesoregio’s Kempisch Hoog,
Roerdalslenk, Peel Blok, Maasdal en Maaskant.
Ter vergelijking komt als laatste de goed onderzochte (zeer leemrijke) mesoregio WeertNederweert aan bod. Per mesoregio zal een
tabel worden gepresenteerd met de meest relevante onderzoeksgegevens en wordt afgesloten
met een samenvatting.

3.8.1 Mesoregio Kempisch Hoog

De mesoregio Kempisch Hoog (tabel 3.2)
kenmerkt zich door een dun dekzanddek op
afzettingen van de Formatie van Sterksel. Te
Eersel-Kerkebogten werden nederzettingssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen opgegraven op een dekzandrug tussen
enkele beekdalen.128 Tevens waren twee grafstructuren uit de bronstijd aanwezig. De bodem
was hier op de hoogste delen afgetopt, maar
waar deze nog wel aanwezig was, wordt een
moderpodzol verondersteld. Hoewel micromorfologisch onderzoek niet is uitgevoerd, tonen
afb. C en D in het rapport een goed ontwikkelde
oude akkerlaag onder het plaggendek. Leemgehalten zijn niet gemeten, maar vanwege de
aanwezigheid van leemlagen in de ondergrond
veronderstellen de auteurs hier lemig zand. In de
lage delen van het terrein zijn veldpodzolen en
gooreerdgronden gezien. De huisplattegronden
uit de midden-ijzertijd tot midden-Romeinse tijd
komen voor op de flanken van de dekzandrug.
Een huisplattegrond uit de vroege ijzertijd komt
voor op de top van de dekzandrug.
Een relatief grote nederzetting uit de late ijzertijd
tot Romeinse tijd werd opgegraven te ReuselWegekker129 en Reusel-Kruisstraat130. Het betreft
hier twee delen van dezelfde nederzetting op
een dekzandrug tussen waterlopen.

126 Theuws 2011.
127 Kempen-model 2. Gebaseerd op de
opgraving Oerle-Zuid. Zie tevens
hoofdstuk 8.
128 Lascaris 2011.
129 Kooi & Bink 2012.
130 Bink 2011.
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Tabel 3.2 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Kempisch Hoog.
Onderzoekstoponiem

Geomorf.
eenheid

Lithologie
(% leem)

Bodemtype
(? = aanname)

Complextype

Datering

BergeijkWaterlaat 5

dekzandplateau met
depressie

lemig zand
(% ?)

veldpodzol?,
afgetopt met akkerlaag

nederzetting
grafveld

vroege, middenijzertijd, late ijzertijd

BergeijkWaterlaat 6

lagere dekzandflank

lemig zand
(% ?)

veldpodzol

periferie (vindplaats A,
B) en nederzetting
(vindplaats D)

midden-ijzertijd
late ijzertijd

Bladel, Haper -De Pan

dekzandkop

zwak lemig zand
(% ?)

veldpodzol,
afgetopt profiel met
akkerlaag

nederzetting

midden-bronstijd,
middeleeuwen

Bladel, HoogeloonKerkakkers

dekzandplateau

lemig zand
(20-30%)

moderpodzol?
humuspodzol,
secundair?

villa, nederzetting,
grafveld

midden-Romeinse tijd

EerselKerkebogten

dekzandrug en
dekzandflank

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?
veldpodzol
gooreerdgrond

nederzetting,
grafstructuren

ijzertijd, Romeinse tijd,
middeleeuwen
bronstijd (graf)

Luyksgestel-Tiliaans
Noord (gem. Bergeijk)

dekzandrug en
dekzandflank

zwak lemig zand?
(% ?)

moderpodzol?
veldpodzol

nederzetting

midden- tot late ijzertijd

Reusel-Den Boegent

dekzandrug

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?
akkerlaag

erf

late bronstijd - vroege ijzertijd

Reusel-Kruisstraat

dekzandrug op Sterksel
terraswelving

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?

nederzetting

bronstijd, (late ijzertijd),
midden-Romeinse tijd

Reusel-Wegekker

dekzandrug op Sterksel
terraswelving

lemig zand
(% ?)

moderpodzol,
akkerlaag

nederzetting

late ijzertijd tot middenRomeinse tijd

Hulsel-Kerkekkers
(gem. ReuselDe Mierden)

dekzand op Sterksel
terraswelving

(zwak) lemig zand
(% ?)

humuspodzol

nederzetting

vroege middeleeuwen
(Germ.-Merov.-Karol.),
volle middeleeuwen

Steensel-Boterbogten
(gem. Eersel)

dekzandrug

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?

nederzetting

middeleeuwen

ValkenswaardDommelseweg

dekzandrug

matig lemig zand
(% ?)

afgetopte humuspodzol,
secundair?

nederzetting

volle middeleeuwen

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is. Haakjes om de periode in de kolom datering geven aan dat het om spaarzame
sporen gaat die niet aan huizen zijn toe te wijzen.

131 Parlevliet & Flamman 2003; Van de
Glind 2013.

132 Janssens 2012a.
133 Janssens 2012a, 20-23, afb. 5.2.

De oorspronkelijke bodem is te Wegekker
beschreven als een moderpodzol. Te Bergeijk
werden op twee locaties op bedrijventerrein
Waterlaat131 op relatief lemig zand nederzettingen opgegraven met huisplattegronden uit de
vroege-, midden- en late ijzertijd. Bewoning uit
de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
ontbrak echter. In Luyksgestel (gem. Bergeijk) is
op de locatie Tiliaans-Noord een nederzetting
met huisplattegronden uit de midden- en late
ijzertijd opgegraven die waren gegroepeerd rond
een depressie. Op de lage delen kwam een veldpodzol voor, maar op de hoge delen werd een
moderpodzol verondersteld (niet aangetoond).
Op een dekzandrug of dekzandkop te HapertDe Pan (gem. Bladel) werd een nederzetting uit
de midden-bronstijd B opgegraven.132 Ter plaatse

van de bronstijd-huisplattegronden kwamen
helaas sterk afgetopte AC-profielen voor en in
de nabijheid afgetopte humuspodzolen.
De auteur neemt aan dat ter plaatse van de
bronstijdnederzetting op de dekzandkop een
moderpodzol aanwezig was, want zij beschrijft
onder het plaggendek een ‘moderlaag’ of
‘moder-B’, die in het rapport ook als ‘mollenlaag’ beschreven wordt. Afbeelding 5.2 in het
rapport133 toont niet heel overtuigend dat hier
inderdaad een Bws-horizont aanwezig was: laag
11 lijkt meer een zeer lichte BC-horizont te zijn,
met direct daarboven een akkerlaag. Aanwijzingen voor oude haarpodzolen (zoals humusfibers in een Bs- of BC-horizont) ontbreken op de
top, maar zijn wel gezien in put 8 tijdens het
proefsleufonderzoek.134 Op de lagere delen
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komen grindrijke, fluvioperiglaciale afzettingen
voor met daarin (deels) intacte veldpodzolprofielen.
Samengevat komen in de mesoregio Kempisch
Hoog nederzettingen uit de midden-bronstijd
tot late ijzertijd voor op de dekzandruggen en
hoge dekzandrugflanken en zijn deze soms
gegroepeerd rond depressies in het landschap.
De oorspronkelijke bodem wordt meestal
beschreven als een moderpodzol op lemig zand,
hoewel dit bij veel opgravingen niet is aangetoond en dus eigenlijk een aanname is (uitgezonderd Reusel-Wegekker). In depressies waren
meestal veldpodzolen aanwezig. Hoewel het
meestal om lemig dekzand gaat, ontbreken op
veel locaties de gebouwplattegronden uit de
Romeinse tijd, behalve te HoogeloonKerkakkers, Eersel-Kerkebogten, ReuselKruisstraat en Reusel-Wegekker.

3.8.2 Mesoregio Roerdalslenk

De mesoregio Roerdalslenk (ook wel Centrale
Slenk genoemd) wordt gekenmerkt door
dekzandreliëf zoals dat in paragraaf 3.3.2 voor
het noordelijke en zuidelijke dekzandgebied is
beschreven. Aan het oppervlak kan zowel zwak
lemig Jong Dekzand, als lemig tot sterk lemig
Oud Dekzand voorkomen (tabel 3.3). De microregio’s Laarbeek, Someren en Veldhoven-Zilverackers zijn het meest intensief onderzocht. Daarnaast komen hieronder nog enkele grotere
opgravingen aan de orde.
Microregio Laarbeek
De microregio Laarbeek betreft een eiland van
Oud Dekzand tussen enkele beeklopen nabij de
plaatsen Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel.
Opmerkelijk in deze regio is het leemarme
karakter van het Oud Dekzand, te weten slechts
5-9% leem.135 In de regio komen daarom vooral
primaire humuspodzolen voor. Ondanks het
leemarme karakter van de bodem, start de
bewoning in deze regio al vroeg en is sprake van
bewoningscontinuïteit. Opgravingen te Lieshout-Beekseweg136 en Lieshout-Nieuwenhof
Zuid en Noord137 laten zien dat vooral de hogere
dekzandruggen in de regio bewoond werden in
de midden-bronstijd, late bronstijd-vroege ijzertijd, midden-ijzertijd, late ijzertijd en vroeg- tot
midden-Romeinse tijd.

De fasering van de huisplattegronden te
Lieshout-Nieuwenhof Noord suggereert een
toenemende plaatsvastheid van de nederzetting.138 De huisplattegronden lijken tijdens de
late ijzertijd tot midden-Romeinse tijd geleidelijk
verplaatst te worden naar de hogere delen van
het landschap. De reden daarvoor wordt niet
benoemd, maar zou kunnen samenhangen met
paleohydrologische aspecten of de ontwikkeling
naar een villaterrein-achtige configuratie met
groepering van gebouwen rond een centraal
hoofdgebouw, zoals de auteurs voor de
Romeinse tijd veronderstellen. De volmiddeleeuwse erven daarentegen liggen meer in de
lagere delen.
Microregio Someren
De microregio Someren is gedurende langere
tijd onderwerp van onderzoek geweest en dat
leidde al in 1999 tot een eerste overzichtspublicatie.139 Meer recente publicaties140 betreffen de
locatie Someren-Waterdael III. Deze gaan ook in
op eerdere onderzoeken in het gebied, zoals
Someren-Hoge Akkers en Someren-Waterdael I
en II. De microregio Someren betreft een eiland
van Oud Dekzand, met direct onder het plaggendek relatief hoge leemgehalten in de C-horizont, variërend van 36 tot 49%. In de gebieden
Waterdael I en II en te Hoge Akkers zijn leemgehalten gemeten tussen 35 en 49%. De leempercentages in de leemarme zanden onder de
urnenvelden in de nabij liggende heide liggen
lager (tussen 3 en 29%, gemiddeld 13%):
vermoedelijk werd hier na de vroege ijzertijd niet
meer gewoond. Op basis van resten B-horizont
vermoeden de auteurs moderpodzolen op de
leemrijke zanden. De veldpodzolen in de lagere
en nattere delen op deze toch wel erg leemrijke
ondergrond verklaren zij door grondwaterstandfluctuaties.141 Tenminste vier huisplattegronden
geven aan dat in de late bronstijd tot vroege
ijzertijd werd gewoond op de leemrijke gronden.
Uit de periode midden- tot late ijzertijd is een
groter aantal huizen aangetroffen en is een
bijbehorend grafveld opgegraven. Woonhuizen
uit de Romeinse tijd ontbreken te SomerenWaterdael III.142 Dat is opmerkelijk vanwege de
leemrijke bodem, waarop volgens het model van
Roymans en Gerritsen juist Romeinse bewoning
verwacht zou mogen worden. In het grafveld zijn
echter wel graven vertegenwoordigd uit de
vroeg- en midden-Romeinse tijd en daarnaast
uit de laat-Romeinse tijd. Nabijgelegen opgra-

134 Eimermann et al. 2010.
135 Hiddink 2005a, 2009; De Boer &
Hiddink 2010.

136 Hiddink 2005a.
137 Van der Weerden & Brouwer 2015.
138 Van der Weerden & Brouwer 2015,
268-269.

139 Kortlang 1999.
140 Hiddink & De Boer 2011; De Boer &
Hiddink 2012.

141 De Boer & Hiddink 2012.
142 Structuur 999 is mogelijk wel Romeins.
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Afb. 3.6. Secundaire podzol in de top van een wal van een verlaten Celtic ﬁeld: WP1 te Zeijen-Noordseveld (links) en
een proﬁel te Someren-Hoenderboom (rechts) (Bron: Arnoldussen 2013).

143 Zie overzicht in: Hiddink & De Boer
144
145
146
147
148

2011, 9, 19-21; Hakvoort, Kortlang &
Wesdorp 2004; De Boer & Hiddink 2009.
Nog niet gepubliceerd onderzoek RCE.
Mond. med. De Kort (RCE); Arnoldussen
2013.
De werkputten 1, 3 en 5 in Arnoldussen
2013. Het betreft de A-E-Bh-horizonten
die samen max. 15 cm dik zijn.
Arnoldussen 2013, 31, 60.
Kluiving et al. 2011.

vingen te Someren-SRV-terrein, Someren-Ripsvelden, Someren-Ter Hofstadlaan en SomerenWaterdael I hebben wel bewoning (variërend
van één huis te Ripsvelden tot een tiental op
SRV-terrein) aangetoond uit vooral de eerste tot
derde eeuw n.Chr.143 Bij Celtic field-onderzoek op
locaties in Someren-Hoenderboom144 en in het
Drentse Zeijen-Noordseveld zijn dunne humuspodzolen (<10 cm) aangetroffen in de top van
antropogeen opgehoogde Celtic field-wallen
(afb. 3.6).145 Op deze locaties ontbrak echter een
fossiele Bws-horizont onder de humuspodzol,
omdat de dunne podzol op een antropogeen
opgehoogde raatakkerwal lag. De oorspronkelijke bodem onder de wal lag in een dun pakket
dekzand respectievelijk keizand en was al antropogeen bewerkt. Na OSL-datering en op basis
van een amfoorscherf bleek de secundaire
podzol te Someren-Hoenderboom aantoonbaar
jonger te zijn dan de Romeinse tijd. De secundaire podzol te Zeijen-Noordseveld is 10-15 cm
dik146 en op basis van stratigrafische overwe-

gingen mogelijk zelfs jonger dan de fase van
(post)middeleeuws plaggensteken.147 Op deze
twee locaties zijn de secundaire podzolen dus
aantoonbaar (veel) jónger dan de gebruiksfase
van het Celtic field (te Someren: bronstijd-ijzertijd, te Zeijen: late bronstijd-midden-ijzertijd).
Secundaire podzolisatie was hier dus niet de
oorzaak van het verlaten van het akkercomplex,
maar eerder het gevolg van hernieuwde bodemvorming op een verarmde ondergrond.
Microregio Veldhoven-Zilverackers
De microregio Veldhoven-Zilverackers is uitgebreid onderzocht tussen 2008 en 2011 in het
kader van uitbreidingsplannen te VeldhovenWest. Het betreft een eiland van overwegend
Oud Dekzand, met lokale dekzandruggen van
Jong Dekzand 2. Het noordelijke deel van de
microregio Veldhoven-Zilverackers bleek leemgehalten tussen 13 en 41% te hebben, terwijl de
leemgehalten in het middelste en zuidelijke deel
tussen 22 en 49% waren.148 In het grafheuvel-
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gebied Toterfout-Halfmijl werden op Jong
Dekzand2 relatief lage leemgehalten gemeten
(gemiddeld 11 %). Grote proefsleufonderzoeken
en opgravingen ten noorden, westen en zuiden
van Oerle leverden veel informatie over het
paleoreliëf en de oorspronkelijke bodem.149 Het
boek De Archeologie van de Brabantse akkers behandelt de aard en het ontstaan van de afdekkende
plaggendekken in deze microregio.150 De onderzoekers beschrijven het oorspronkelijke bodemtype op de leemhoudende zanden op de hogedroge delen als een moderpodzol. De bovenste
Ah- en delen van Bws-horizonten zijn vaak afgetopt en/of gehomogeniseerd tot een fossiele
akkerlaag door oudtijdse beakkering (afb. 3.7).151
Ten zuiden van Oerle is in onder het plaggendek
begraven depressies van nature meestal een
veldpodzol aanwezig, ook ter plaatse van lemige
zanden. Ten noorden van Oerle en ter hoogte van
Toterfout-Halfmijl komen haarpodzolgronden
voor op leemarme zanden.153 De regio kent te
Veldhoven-Habraken een voor het dekzandgebied zeldzaam aanwezige, maar slecht herkenbare bewoningsfase met laat-neolithische
gebouwplattegronden.154 Micromorfologisch is
aangetoond dat de neolithische nederzetting is

Afb. 3.7. Een neolithisch paalspoor te VeldhovenZilverackers152 (vindplaats 13) onder een sterk
gehomogeniseerde oudtijdse akkerlaag met het uiterlijk
van een Bws-horizont (bron: BAAC).

ingericht op moderpodzolen en dat een groot
aantal grondsporen sterk door bioturbatie en
oxidatie van organische stof is vervaagd.155 Op de
leemrijke zanden komen daarnaast nederzettingssporen voor uit vrijwel alle perioden:
midden-bronstijd, ijzertijd tot en met middenRomeinse tijd, vroege middeleeuwen en volle
middeleeuwen. Spek merkt in het rapport Veldhoven-Sondervick Campus op dat vooral de
middeleeuwse bewoning op de dekzandeilanden
met Oud Dekzand verwacht mag worden op de
randen naar nattere beekdalen, vanwege de
betere ontwateringscondities in het winterhalfjaar.156 Ter hoogte van het grafveld ToterfoutHalfmijl op de leemarme zanden werd geen
bewoningscontinuïteit aangetroffen, maar
slechts grafstructuren uit de bronstijd-ijzertijd.
Hissel et al.157 toonden in Oerle-Zuid aan dat
sprake is van één of twee cultuurlagen in de top
van moderpodzolen of als afdekkende laag op
de veldpodzol.158 Beide lagen lijken veel op de
natuurlijke Bws-horizont van een moderpodzol,
maar worden micromorfologisch gekenmerkt
door ingeploegde verbrande gewasresten en
houtskool en zijn dus in werkelijkheid oude
akkerlagen of ploeglagen (zie ook afb. 3.7). OSLdateringen bewijzen dat de cultuurlaag op drie
locaties te Oerle-Zuid tot zeker 1000 n.Chr. is
beakkerd en op een andere locatie tot de
twaalfde-dertiende eeuw.159 Een gebleekte oude
akkerlaag die doorliep boven een 14C-gedateerde
houtskoolmeiler (Ottoonse tijd) toonde eveneens aan dat deze akkerlaag nog in of na de
elfde eeuw geploegd moet zijn.160 Onderzoek ten
westen van Oerle161 wijst in dezelfde richting voor
de als moderpodzol benoemde bodems: de top
was door beakkering gehomogeniseerd tot een
vaalgrijsbruine laag, getuige insluitsels van
prehistorisch aardewerk, leem en houtskoolspikkels die niet in de onbewerkte delen van de
bodem werden aangetroffen. De oude akkerlagen zijn dus gedetailleerd onderzocht, maar in
hoeverre deze nu werkelijk gevormd werden in
de top van voormalige moderpodzolen/bruine
bosgronden kon in deze publicaties nog niet
ondubbelzinnig worden aangetoond.
De aanname dat onder de oude akkerlagen
sprake is van fossiele Bws-horizonten (mits niet
oudtijds verploegd…) is nog niet getoetst aan de
hand van micromorfologisch onderzoek.
Kluiving et al.162 zien in de korrelgrootte-analyses
grotendeels een bevestiging van het model van
Roymans en Gerritsen. Zij concluderen dat

149 Theuws et al. 2011; Van der Weerden
150
151
152
153
154
155
156
157
158

159
160
161
162

2011; Hissel et al. 2012a; Van der Veken &
Blom 2012a; Van der Veken 2014.
Theuws & Van der Heiden 2011.
Verspay 2011; Van der Weerden 2011;
Hissel et al. 2012a; Van der Veken & Blom
2012a; Van der Veken 2014.
Van der Weerden 2011.
Van der Weerden 2011.
Kooistra & Van der Weerden 2008; Van
Kampen & Van den Brink 2013.
Huisman 2013, bijlage 10 en 11.
In: Van Bee, Van Hoof & Hamburg.
2004, 13-14.
Hissel et al. 2012a, 167-169.
Ophooglaag S3 wordt als ‘grijze
antropogene laag’ aangeduid, laag S4.1
wordt als beige-bruine fossiele
akkerlaag geduid en daarnaast als
‘tredhorizont’ beschreven. Op grond
van aardewerkdateringen wordt laag
S4.1 beschouwd als een akkerlaag die al
in de Romeinse tijd bewerkt werd en die
tot in de dertiende eeuw (eventueel
veertiende eeuw) geploegd kan zijn
geweest. Voor de erboven liggende laag
S3 wordt een datering in de veertiende
eeuw verondersteld, gelijktijdig met of
net voor de eerste accumulatie van het
aanvankelijk organische en daarna
anorganische plaggendek.
Hissel et al. 2012a, 169.
Van der Veken 2014, 51, 104.
Van der Weerden 2011, 35-36, 39.
Kluiving et al. 2015, 142.
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bewoningscontinuïteit vooral lijkt voor te komen
op de leemrijke gronden met voormalige
moderpodzolen/bruine bosgronden. De bewoning uit de Romeinse tijd in de microregio Veldhoven-Zilverackers (omgeving Oerle) wordt
vooral aangetroffen op de leemrijke gronden.
De leemarme gronden met humuspodzolen
kennen alleen bewoning in de late bronstijd en
vroege ijzertijd en zelfs tot de late ijzertijd.163
De microregio’s Deurne en Laarbeek zijn een
uitzondering: hier werd bewoningscontinuïteit
op leemarme gronden aangetroffen, met zowel
in Deurne als Lieshout sporen uit de bronstijd,
ijzertijd, Romeinse tijd en vroege tot volle
middeleeuwen.164 De auteurs geven expliciet aan
dat lokale verschillen kunnen optreden door
wisselende grondwaterstanden, door ruimtelijke
en verticale variatie in de bodemprofielopbouw
(zand- versus leemlagen) en door variatie van de
onderliggende lithologie, vooral waar het de
waterdoorlatendheid en korrelgrootte betreft.
Daarnaast zijn ook het organische-stofgehalte
en gehanteerde landbouwsysteem van belang.
De resultaten samen genomen leidden tot een
model waarbij het prehistorische landschap uit
de midden- tot late ijzertijd zou bestaan uit relatief kleine, bewoonde vruchtbare akkerarealen,
die worden omgeven door relatief grote extensief gebruikte arealen met gedegradeerde
woeste gronden.
163 Bijv. Toterfout-Halfmijl (Kluiving et al.

164
165
166
167
168
169
170

171
172
173
174

2015, 146). Opgemerkt moet worden dat
nabij oudere grafheuvelonderzoeken
het onderzochte areaal te klein kan zijn
geweest, of teveel geconcentreerd is
geweest op de grafheuvels om de
bijbehorende nederzettingen te
ontsluiten. Een andere oorzaak voor het
juist ontbreken van bewoningssporen
bij grafheuvelonderzoeken kan zijn dat
nog zichtbare graven op leemarme
bodems langere tijd kunnen zijn
gerespecteerd als grafveld en om die
reden als locaties voor prehistorische
bewoning kunnen zijn gemeden.
Hiddink 2008.
De Jong & Beumer 2011.
De Jong & Beumer 2011, 102, afb. 80.
Boshoven 2005, 18, 22.
Jezeer 2014.
Van der Veken & Blom 2012b.
Van der Veken & Blom 2012b, 32, afb.
3.4. Deze oude akkerlaag staat hier
aangeduid als ‘B-horizont’.
De duidelijke ploegsporen, scherpe
overgang naar de C-horizont en de kleur
maken echter duidelijk dat dit geen
B-horizont kan zijn.
Van der Veken & Blom 2012b, 55-58,
afb. 3.16.
Mooren 2011.
Verbeek 2011; Kooi & Verbeek 2011.
Hissel, Parlevliet & Verspay 2007; Hissel
2008.

Son-Ekkersrijt
Ter hoogte van Son-Ekkersrijt is een grote
concentratie boerderijen uit de midden- en late
bronstijd en een grafheuvel uit de midden-bronstijd opgegraven.165 De sporen werden aangetroffen rond een dekzandkop op ca. 15,8 m NAP
en tonen dat in de midden- tot late bronstijd dus
werd gewoond op de hogere dekzandkoppen of
-ruggen. De bodem is in dit rapport beschreven
als een esdek op een oude akkerlaag. De
oorspronkelijke bodem is niet beschreven, maar
afb. 80 in het rapport suggereert het restant van
een slecht ontwikkelde en beakkerde podzol.166
Ook tijdens het vooronderzoek zijn slechts zeer
lokaal incomplete podzolprofielen aangetroffen
onder een esdek, op matig siltige dekzandgronden met in de ondergrond leemlagen.167 De
oude akkerlaag geeft in elk geval aan dat tevens
werd geakkerd op de dekzandkop. In het naburig
beekdal van landgoed Kemenade te Ekkersrijt
werden drie gebouwplattegronden uit de
twaalfde tot dertiende eeuw op gooreerdgronden

gezien.168 Dat is opmerkelijk, want de gooreerdgronden suggereren een relatief natte context.
Veghel
Te Veghel-De Scheifelaar II169 werden vooral
afgetopte humuspodzolen gezien op een
dekzandrug bij de overgang naar een beekdal.
Het grootste deel van de humuspodzol was
opgenomen in een oude akkerlaag170 onder het
esdek. Ter plaatse van enkele depressies was de
humuspodzol nog intact en waren met humeus
materiaal opgevulde vennen bewaard gebleven.
De locatie werd al bewoond in de ijzertijd, de
bewoningsdichtheid was hoog in de Romeinse
tijd en na een hiaat weer in de vroege tot volle
middeleeuwen. De locatiekeuze lijkt hier vooral
door het paleoreliëf te zijn bepaald, want de
paleoreliëfkaart laat de huisplattegronden uit de
ijzertijd en Romeinse tijd zien op de allerhoogste
delen van de dekzandrug in de buurt van watervoerende laagten.171 De huisplattegronden uit de
vroege tot volle middeleeuwen bevonden zich
echter iets lager, dus meer in de buurt van de
gereconstrueerde vennen op het terrein.
Vergelijkbare resultaten werden aangetroffen te
Veghel-Peellandstraat.172 Ook hier werden op een
dekzandrug grotendeels afgetopte humuspodzolen gevonden. De bewoning dateerde uit de
midden-ijzertijd en de volle middeleeuwen,
maar de Romeinse tijd ontbrak. De beide
rapporten vermelden niets over het leemgehalte, zodat de natuurlijke bodemvruchtbaarheid in de prehistorie onbekend is. Het voorkomen van humuspodzolen doet leemarm zand
vermoeden, maar of deze primair of secundair
zijn gevormd, kan niet beoordeeld worden.
Haaren
Te Haaren-Wijngaert III en Haaren-Centrumplan173 komen op een dekzandrug leemrijke
zanden voor waarin vermoedelijk moderpodzolen
waren ontwikkeld. De oorspronkelijke bodems
waren grotendeels opgenomen in het latere
plaggendek. De bewoningsporen hier
behoorden tot de midden- en late ijzertijd en
volle middeleeuwen, maar de Romeinse tijd
ontbrak.
Geldrop
In plangebied Geldrop-Genoenhuis De Smelen
(gem. Geldrop-Mierlo)174 is uitgebreid specialistisch onderzoek verricht nabij een erf uit de late
bronstijd en een urnenveld uit de vroege-ijzer-
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Tabel 3.3 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Roerdalslenk.
Onderzoekstoponiem

Geomorf.
eenheid

Lithologie
(% leem)

Bodemtype
(? = aanname)

Complextype

Datering

Aarle-Hokkelstraat (DO),
gem. Best

Midden-Brabantse
dekzandrug

lemig zand
(% ?)

afgetopt,
veldpodzol in lage delen

nederzetting

late bronstijd, ijzertijd,
Romeinse tijd

Aarle-Hokkelstraat (IVO-P),
gem. Best

Midden-Brabantse
dekzandrug

lemig zand
(% ?)

afgetopt,
veldpodzol in lage delen

nederzetting

ijzertijd

Bakel-Neerakker
(IVO-P & DO)

dekzandrug

zwak lemig zand?

podzol

nederzetting

vroege ijzertijd,
middeleeuwen

Beek en Donk- Beekse
Akkers (IVO-P & DO)

dekzandrug

zwak lemig zand (2-8%)

haarpodzol, veldpodzol

nederzetting

(prehistorie-Romeinse
tijd), volle-late
middeleeuwen

Best-Dijkstraten

flank dekzandrug

zones met zwak lemig en
lemig zand
(% ?)

veldpodzol, haarpodzol

nederzetting

late ijzertijd,
middeleeuwen

Best-Oranjestraat

flank dekzandrug

lemig zand
(% ?)

veldpodzol

nederzetting

(late) ijzertijd, volle
middeleeuwen

Best-Zessprong

dekzandkop

zwak lemig zand
(% ?)

restant veldpodzol

nederzetting

late middeleeuwen,
ijzertijd nabij

Budel-Duitse School

dekzandrug

zwak lemig zand (% ?)

veldpodzol,
moderpodzol?

nederzetting

ijzertijd, Romeinse tijd

Geldrop-Genoenhuis

dekzandrug, dekzandkop

lemig zand
(% ?)

moderpodzol en
humuspodzol

grafveld, nederzeting,
akker

grafveld: vroege ijzertijd
nederzetting: late bronstijd

Geldrop-Luchen

dekzandrug

zwak lemig zand (% ?)

haarpodzol, veldpodzol

nederzetting, akker

nederzetting: middenbronstijd, late bronstijdvroege ijzertijd
akker: Rom tijd

Haaren-Centrumplan

dekzandrug

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?

nederzetting

late ijzertijd?

Haaren-Wijngaert-III

dekzandrug

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?

nederzetting

midden- tot late ijzertijd,
volle middeleeuwen

Lieshout-Beekseweg

dekzandrug met
depressies

zwak lemig zand (3-12%)

haarpodzol, veldpodzol

nederzetting,
lintbebouwing
(middeleeuwen)

late bronstijd - vroege
ijzertijd, midden-ijzertijd,
Romeinse tijd,
middeleeuwen

Lieshout-Nieuwenhof
(IVO-P en DO)

dekzandrug

zwak lemig zand (5-7%)

haarpodzol, veldpodzol
moderpodzol?

nederzetting

late bronstijd - vroege
ijzertijd, vroeg- tot
midden-Romeinse tijd,
volle middeleeuwen

Nederwetten-De Esrand

flank dekzandrug

zwak lemig zand?
(% ?)

podzol?

nederzetting

midden- tot late ijzertijd,
vroeg-Romeinse tijd

Nuenen-De Luistruik(1)

flank dekzandrug

zwak lemig zand
(% ?)

haarpodzol, veldpodzol

periferie nederzetting
(ijzertijd),
erf (volle middeleeuwen)

midden-ijzertijd, volle
middeleeuwen

Nuenen-West,
Dubbestraat (2)

flank dekzandrug

zwak lemig zand
(% ?)

?, verploegd

grafstructuur (late
ijzertijd), erf
(middeleeuwen)

late ijzertijd, volle
middeleeuwen

SoerendonkDe Pompers (3)

flank dekzandrug

zwak lemig zand
(% ?)

veldpodzol, haarpodzol

grafveld

ijzertijd, Romeinse tijd

Lierop-Somerenseweg
gem. Someren

dekzandflank

zwak lemig zand
(middelhoog: 11%, laag:
27%)

veldpodzol, afgetopt
profiel met akkerlaag

geen sporen

nieuwe tijd

Someren-Loovehof

flank dekzandrug

zwak tot matig lemig zand
(13,7 en 19,7%)

sterk verstoord,
lokaal veldpodzol

periferie nederzetting

Romeinse tijd

Someren-Waterdael III

dekzandrug met
depressies

lemig zand
(36-49%)

moderpodzol?
humuspodzol, secundair?

nederzetting, grafveld

late bronstijd, vroege
ijzertijd, midden-late
ijzertijd
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Tabel 3.3 (vervolg) Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Roerdalslenk.
Onderzoekstoponiem

Geomorf.
eenheid

Lithologie
(% leem)

Bodemtype
(? = aanname)

Complextype

Datering

Someren- Waterdael I en II,
Hoge Akkers

dekzandrug met
depressies

lemig zand
(35-49%)

moderpodzol?
humuspodzol, secundair?

nederzetting

ijzertijd

Someren- Waterdael I en II,
Hoge Akkers

dekzandrug met
depressies

zwak lemig zand
(3-29%, gemiddeld 13%)

moderpodzol?
humuspodzol, secundair?

grafveld

late bronstijd - vroege
ijzertijd

Son-Ekkersrijt

dekzandkop

zwak tot matig lemig zand
(% ?)

afgetopte humuspodzol

nederzetting

midden – late bronstijd

Son-Ekkersrijt-West,
Kemenade

beekdal

verspoeld dekzand met
beekleem (% ?)

gooreerdgrond

nederzetting

late middeleeuwen

Sterksel-Weiakkers

dekzand nabij beekdal

zwak lemig zand
(% ?)

haarpodzol, veldpodzol,
secundair?

nederzetting

midden- en late ijzertijd,
vroege-volle
middeleeuwen

St.OedenrodeRooise Zoom (4)

dekzandrug op overgang
naar beekdal

matig lemig zand
(% ?)

moderpodzol?
humuspodzol, secundair?

nederzetting

vroege ijzertijd, volle
middeleeuwen

Veghel-De Scheifelaar II

dekzandrug op overgang
naar beekdal

zwak tot matig lemig
zand
(% ?)

afgetopte humuspodzol,
veldpodzol

nederzetting

ijzertijd, Romeinse tijd,
vroege-volle
middeleeuwen

VeghelPeellandstraat

dekzandrug

zwak tot matig lemig
zand
(% ?)

afgetopte humuspodzol,
veldpodzol

nederzetting

midden-ijzertijd,
volle middeleeuwen

VeldhovenHabraken Fase 2

dekzandrug,
oud dekzand

lemig zand
(% ?)

moderpodzol?

nederzetting

laat-neolithicum,
midden-bronstijd,
middeleeuwen

VeldhovenSondervick Campus

dekzandrug,
oud dekzand

lemig zand
(ca. 25%)

vorstvaaggrond,
lokaal moderpodzol

nederzetting,
‘zwervend erf’

midden-bronstijd,
midden- tot late ijzertijd

Veldhoven,
Toterfout-Halfmijl

dekzandrug,
jong dekzand

zwak lemig zand
(11%)

humuspodzol, secundair?

grafveld

late bronstijd, vroege
ijzertijd

VeldhovenZilverackers noord

dekzandrug,
jong dekzand

zwak lemig zand
(? %)

haarpodzol

nederzetting

late middeleeuwen

VeldhovenZilverackers noord
Oerle-Zuid

dekzandrug,
oud dekzand

lemig zand
(13-41%)

afgetopte moderpodzol?

nederzetting

ijzertijd, Romeinse tijd,
middeleeuwen

Veldhoven- Zilverackers
midden-zuid
Oerle-Zuid (5)

dekzandrug,
oud dekzand

lemig zand
(22-49%)

afgetopte moderpodzol?

nederzetting (ijzertijdmidden Romeinse tijd),
erf (volle middeleeuwen)

midden- tot laatneolithicum, (bronstijd),
late ijzertijd, middenRomeinse tijd, vroege
middeleeuwen

Veldhoven- Zilverackers,
Westelijke
ontsluitingsroute (6)

dekzandrug, oud dekzand
tussen beeklopen

lemig zand
(% ?)

zone A: afgetopt
zone B: akkerlaag op
moderpodzol
zone C: bouwvoor op
afgetopt profiel
zone D: akkerlaag op
moderpodzol
zone E: akkerlaag
op moderpodzol

zone A: erf
zone B: huis, bijgebouw
en spiekers (ijzertijd) en
kuilencluster (late
bronstijd)
zone C: erf
zone D: huis en kuilen
(midden- bronstijd),
nederzetting (middenijzertijd - midden
Romeinse tijd)
zone E: kuilen

zone A: late middeleeuwen
zone B: (late bronstijd),
ijzertijd
zone C: nieuwe tijd
zone D: midden-bronstijd,
midden-ijzertijd, middenRomeinse tijd
zone E: bronstijd, ijzertijd

nederzetting op hoge
delen,

(neolithicum), ijzertijd,
(Romeinse tijd),
middeleeuwen

Veldhoven-Zilverackers,
Schootackers (8)

dekzandrug(gen)
oud dekzand,
depressie

lemig zand
(13-49%)?

akkerlaag op
moderpodzol

akkerlaag: geploegd na
de elfde eeuw:
14
C van S2.44 (7)

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is. Haakjes om de periode in de kolom datering geven aan dat het om spaarzame
sporen gaat die niet aan huizen zijn toe te wijzen.
Legenda: 1: Wattenberghe 2011; 2: Tump 2012; 3: Delporte 2014; 4: Mostert 2012; 5: Hissel et al. 2012a; 6: Van der Veken 2014; 7: Van der Veken 2014, 51, 104;
8: Van der Veken & Blom 2012a.
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tijd. Onder een dik plaggendek uit de vijftiendezeventiende eeuw (basis plaggendek OSL-gedateerd: 1474 ± 25 n.Chr.) werd een fossiele
akkerlaag uit de bronstijd-ijzertijd onderzocht.
De akkerlaag (‘laag 4’) was ontwikkeld in een
‘lössrijke dekzandafzetting’ (lemig zand). Micromorfologisch175 kon worden aangetoond dat in
de bronstijd de natuurlijke vegetatie was afgebrand om een akker te creëren, die met een
pootstok of ard was bewerkt. In de oorspronkelijke bodem werd moderhumus gezien en waren
de ijzerhuidjes nog om de zandkorrels aanwezig.
Dit toont aan dat de akker op een bruine
bosgrond (moderpodzol) werd ingericht.
De OSL-datering van de akkerlaag was 365 ± 225
v.Chr., maar die datering werd te jong geacht,
omdat de in deze laag ingegraven urnen uit
800-700 v.Chr. intact en niet verploegd waren.176
Te Geldrop-Luchen werd op leemarm dekzand
een erf uit de midden-bronstijd opgegraven,
na een kort bewoningshiaat gevolgd door een
nederzetting met bewoningscontinuiteit én
plaatsvastheid in de late bronstijd tot vroege
ijzertijd.177 Eergetouwkrassen en pollenanalyse
bij dit onderzoek tonen aan dat de top van een
haarpodzol is beakkerd in de late bronstijdvroege ijzertijd (800 v.Chr.), waarna de akkerlaag
is afgedekt met stuifzand. Op deze leemarme
zanden werd vervolgens in de Romeinse tijd nog
wel geakkerd, maar sporen van bewoning tussen
de vroege ijzertijd en middeleeuwen ontbreken.
Best
Te Best-Dijkstraten werden dertien huisplattegronden uit de vroege ijzertijd tot vroegRomeinse tijd aangetroffen op de oostelijke
zijden van dekzandkoppen op leemarm dekzand.
De in een podzol ingegraven sporen toonden
aan dat de podzolisatie ouder was dan de huisplattegronden: secundaire podzolisatie ontbrak
juist.178 Voor de vroege en midden-ijzertijd wordt
plaatsvastheid verondersteld, terwijl de plattegronden uit de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse
tijd meer zwervend lijken te zijn.179 Bij de opgravingen Best-Oranjestraat en Aarle-Hokkelstraat
(gem. Best) werden veldpodzolgronden en AaC-profielen op lemig oud dekzand op de flank
van een dekzandrug gezien.180 De nederzettingssporen bestonden uit bijgebouwen uit de (late)
ijzertijd. Tijdens de vooronderzoeken werden
geen nederzettingssporen uit de Romeinse tijd
gezien. Het werd pas opnieuw bewoond in de
volle middeleeuwen. Van de jongste, nog-niet

gepubliceerde opgraving op een dekzandrug te
Best-Aarle181 is overigens wel een grote nederzetting met 28 huizen (hoofdgebouwen) uit de
Romeinse tijd bekend, die als opvolger van een
nederzetting uit de midden- en late ijzertijd
wordt gezien (zie ook hfst. 7). Hier is dus mogelijk sprake van bewoningscontinuïteit op lemig
dekzand.
Samengevat is in de mesoregio Roerdalslenk
sprake van een grote variatie aan bodems,
waarbij op lemig Oud Dekzand vanaf met name
de midden-bronstijd nederzettingen voorkomen
(uitgezonderd Veldhoven-Habraken en OerleZuid: laat-neolithicum). Alleen in de microregio
Veldhoven en te Geldrop-Mierlo zijn duidelijke
aanwijzingen voor oorspronkelijke moderpodzolen gezien. In Geldrop-Genoenhuis is sprake
van beakkering op lemig zand in de late bronstijd. Na een lang hiaat begint daar het opwerpen
van plaggendekken in de late vijftiende eeuw.
Te Veldhoven zijn de moderpodzolen in de top
aantoonbaar beakkerd zijn geweest tot zeker de
elfde eeuw. Vaak is op deze locaties sprake van
bewoningscontinuïteit tot de middeleeuwen,
maar dat is zeker niet overal het geval.
Te Veldhoven-Sondervick Campus, VeldhovenHabraken en Veldhoven-Schootackers
ontbreken bijv. de perioden midden-ijzertijd tot
volle middeleeuwen. Op zwak lemig Jong
Dekzand komt eveneens bewoning voor uit de
bronstijd en/of ijzertijd, die in sommige gebieden
juist weer wél doorloopt tot in de Romeinse tijd,
of hernieuwde bewoning betekent, zoals bijv.
Budel-Noord Duitse School, Lieshout-Beekseweg,
Lieshout-Nieuwenhof, Nederwetten-De Esrand
en Veghel- De Scheifelaar. Te Best-Dijkstraten is
de bewoning plaatsvast in de midden-ijzertijd en
gaat meer zwerven in de late ijzertijd tot
Romeinse tijd. Dit geeft aan dat het model van
contractie van bewoning in de Romeinse tijd op
de leemrijke gronden inderdaad niet eenduidig
voor alle gebieden geldt.

3.8.3 Mesoregio Peel Blok

Microregio Peelhorst (zonder veenbedekking)
De microregio Peelhorst betreft het opgeheven
Peel Blok tussen de Centrale Slenk en de
Venloslenk met onder andere de dorpen Heesch
en Heeswijk-Dinther (gem. Bernheze), Nistelrode (gem. Bernheze) en Uden (gem. Uden).

175
176
177
178
179
180
181

Hissel 2008, 37-49.
Hissel, Parlevliet & Verspay 2007, 46-47.
De Leeuwe 2010, 119-127.
Moesker & Dijkstra 2015, 54, 223-224.
Moesker & Dijkstra 2015, 225.
Kooi 2012; Bink 2010.
Tol & Verspay in voorbereiding
(opgraving Best-Aarle).
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Oude Maas-afzettingen van de Sterksel Formatie
komen hier ondiep onder het maaiveld voor en
kennen een dun dekzanddek van leemarm zand.
Grotere opgravingen in de microregio Peelhorst
zijn verricht in de plangebieden NistelrodeZwarte Molen (langs de A50),182 Oss-Zevenbergen183, Uden-Slabroekse Heide184 en Bernhoven, Uden-Noord185 (tabel 3.4).

182 Jansen 2007 (opgraving, fase 1); Hensen
& Janssens 2015 (opgraving, fase 2).

183 Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009;
184
185
186
187

188
189
190

191
192

Fontijn, Van der Vaart & Jansen 2013.
Van Wijk & Jansen 2010.
Goossens & Meurkens 2011.
Van Mourik et al. 2012b, 79-80.
Van Mourik et al. 2012b, 79, 81-83. Onder
de aanname dat zestig cm veen met een
constante snelheid is geaccumuleerd
tussen ca. 4620 v.Chr. (basis veen) en
1900 AD (top veen), kunnen we
voorzichtig interpoleren. De
geleidelijke toename van grassen en
kruiden in hun Afb.6 op een diepte van
39 cm kan dan geïnterpreteerd worden
als een geleidelijk opener worden van
het landschap rond 2340 v.Chr. (laatneolithicum B). Een tweede, scherpe
toename in grassen, kruiden en heide
tussen 27 en 19 cm diepte en het
voorkomen van de eerste granen valt
dan in de late bronstijd (1030 v.Chr.) tot
late ijzertijd (163 v.Chr.).
Van Mourik et al. 2012b, 86-88.
Jansen 2007, 37-38. Het betreft in dit
rapport laag 5030 die als
‘verbruiningshorizont’ is beschreven.
Janssens 2012b (proefsleuven, fase 2b);
Hensen & Janssens 2015, 24-25
(opgraving, fase 2). Het betreft laag
8.000 in proﬁelkolom 922 (werkput 9),
die micromorfologisch als akkerlaag is
geïnterpreteerd en beschreven.
Gemiddeld 15 cm en maximaal 35 cm
dik.
Rondags 2013, 29-32.

Aardwetenschappelijk onderzoek
Van Mourik et al. hebben bodemkundig onderzoek op de Peelhorst geïntegreerd met palynologisch onderzoek, 14C-onderzoek, micromorfologisch onderzoek en OSL-dateringen. Zij
konden voor de locatie Venloop reconstrueren
dat het landschap ten oosten van Nistelrode
vanaf 750-410 v.Chr. (vroege tot midden-ijzertijd) vernatte door ontbossing. De locatie
Herperduin bij Herpen vernatte vanaf 1190-768
v.Chr.186 Op de locatie St. Annabos ten westen
van Uden begon al vanaf 4710-4530 v.Chr.
(vroeg-neolithicum B) veen te groeien door
wijstverschijnselen nabij de Peelrandbreuk. Deze
locatie heeft een doorlopend pollenprofiel voor
het Midden- en Laat-Holoceen opgeleverd, dat
aardig overeen lijkt te stemmen met bekende
perioden van bewoning en landgebruik in de
microregio.187 Op de locatie Rakt ten westen van
Uden is een oude akkerlaag op een geploegde
podzol (!) OSL-gedateerd op 69 ± 89 AD (late
ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd). Deze akkerlaag
laat tevens bijna 50% heidepollen zien. De basis
van het plaggendek erboven dateert 1417 ± 37
n.Chr. (OSL) en is dus laat-veertiende, begin vijftiende eeuw. De basis van een stuifzanddek op
het plaggendek dateert 1808 ± 8 n.Chr. (OSL).188
Op de locatie Nabbegat (ten noorden van
Zeeland, gem. Landerd) is een oude akkerlaag op
een geploegde podzol 14C-gedateerd op 14901310 v.Chr. (midden-bronstijd B). De oude akkerlaag toont de vroegste landbouw aan vanaf de
midden-bronstijd B. Direct boven de akkerlaag
ligt een plaggendek waarvan de basis is gedateerd op 1676 ± 14 n.Chr. (OSL). Dit plaggendek
wordt afgedekt met stuifzand, waarvan de basis
dateert 1803 ± 12 n.Chr. (OSL).
Nistelrode
In het plangebied Nistelrode-Zwarte Molen
komen op het Peelhorstplateau terrasrestruggen
voor zonder dekzanddek. Hoge zwarte enkeerdgronden zijn hier ontwikkeld in (matig) grof en
leemarm tot zwak lemig en lokaal zeer grindig

rivierzand. Het betreft relatief leemarme oude
Maasafzettingen, waardoor in de directe omgeving haarpodzolen voorkomen, maar volgens de
bodemkaart zouden lokaal ook moderpodzolgronden voorkomen. In fase 1 van de opgraving
Nistelrode-Zwarte Molen is tussen het plaggendek en de C-horizont aanvankelijk een
‘verbruiningshorizont’189 en ‘beakkerde moder’
beschreven. Dit suggereert dat onder het plaggendek oorspronkelijk moderpodzolen aanwezig
waren. Tijdens fase 2b van het proefsleufonderzoek en fase 2 van de opgraving190 is deze
‘verbruiningshorizont’ micromorfologisch
onderzocht. De ‘verbruiningshorizont’191 bleek in
werkelijkheid een gehomogeniseerde oude
akkerlaag te zijn. Hierin zijn relatief veel vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen, waarop
de akkerlaag tijdens de opgraving fase 1 lokaal
zelfs als ‘vondstlaag’ is benoemd. Er was dus
géén Bws-horizont met verweringskenmerken
aanwezig, maar een oude akkerlaag in de top
van leemarme, grofzandige afzettingen. Omdat
de akkerlaag direct op de C-horizont lag en
restanten van een diep ontwikkelde Bwshorizont of BC-horizont ontbreken, kan dus zeer
worden betwijfeld of sprake was van een
moderpodzol. Waarschijnlijk is hier de bovengrond van een ondiep ontwikkelde humuspodzol door landbewerking gehomogeniseerd,
waardoor opgeploegd grind en vondsten
tezamen voorkomen. De grote hoeveelheid
nederzettingssporen uit de ijzertijd, vroege- en
midden-Romeinse tijd en vroege en volle
middeleeuwen in samenhang met de aanwijzingen voor een goed ontwikkelde oudtijdse
akkerlaag geeft daarnaast aan dat de leemarme
humuspodzol op de Peelhorst blijkbaar geen
beletsel was om er (steeds) langdurig te wonen
en te akkeren.
Mill en St. Hubert
Ook in het rapport van de opgraving Langenboom-Schaapsdijkweg (gem. Mill en St.
Hubert)192 wordt gesproken van een ‘beakkerde
moder-B horizont’. De overtuigende aanwijzingen voor beakkering aldaar zijn een vrij
strakke ondergrens van deze laag met de C-horizont, een oudtijds aangeploegde bronstijd-pot
waarvan alleen de onderkant bewaard is
gebleven tot deze ondergrens en het voorkomen
van het vele aardewerk in de laag. Het bestaan
van een moder-B horizont is echter niet onderzocht en dus niet aangetoond. Elders op het
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Tabel 3.4 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Peel Blok, microregio Peelhorst.
Onderzoekstoponiem

Geomorf.
eenheid

Lithologie
(% leem)

Bodemtype
(? = aanname)

Complextype

Datering

Boekel-Parkweg

plateau-achtige horst
met dekzand

leemarm zand
(%?)

haarpodzol, veldpodzol

nederzetting

midden-bronstijd,
vroege ijzertijd

Heesch-Hoogstraat

plateau-achtige horst
met dekzand

leemarm zand
(%?)

haarpodzol, veldpodzol

nederzetting

volle en late
middeleeuwen

Heeswijk-Dinther,
Restel (gem. Bernheze)

plateau-achtige horst
met dekzandwelving

leemarm zand
(%?)

veldpodzol

nederzetting

midden- tot late ijzertijd

LangenboomSchaapsdijkweg

plateau-achtige horst
met dekzandwelving

leemarm zand
(%?)

veldpodzol,
‘beakkerde moder-B’?

grafveld

mesolithicum,
vroege/midden-bronstijd

Nistelrode-Zwarte Molen

plateau-achtige horst

leemarm tot zwak lemig,
zeer grindig zand
(%?)

haarpodzol

nederzetting

(laat-neolithicum,
bronstijd), ijzertijd,
vroeg- en middenRomeinse tijd,
laat-Merovingisch
-volle middeleeuwen

Oss-Zevenbergen

plateau-achtige horst
met dekzandrug

leemarm zand
(%?)

haarpodzol

grafveld

midden-bronstijd, vroege
ijzertijd

St.Anthonis-De Hoef

plateau-achtige horst
met dekzandrug

leemarm zand
(%?)

haarpodzol

nederzetting

late middeleeuwen

St.AnthonisDr. Verbeecklaan

plateau-achtige horst
met dekzandrug

leemarm zand
(%?)

veldpodzol

nederzetting

vroege ijzertijd,
late middeleeuwen

Uden-West, Schepersweg

plateau-achtige horst

leemarm tot zwak lemig,
zeer grindig zand (%?)

restant humuspodzol

nederzetting,
inhumatiegraven

vroege volle middeleeuwen

Uden-Slabroekse Heide

plateau-achtige horst

leemarm zand
(%?)

haarpodzol

grafveld

vroege bronstijd midden-ijzertijd

Uden-Noord,
ZKH Bernhoven

plateau-achtige horst

leemarm tot zwak lemig,
zeer grindig zand (%?)

haarpodzol

nederzetting

vroege ijzertijd,
late middeleeuwen

Zeeland- Voederheil II

plateau-achtige horst
met dekzandkop

leemarm zand
(%?)

veldpodzol, haarpodzol?

landweer, nederzetting

late middeleeuwennieuwe tijd

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is. Haakjes om de periode in de kolom datering geven aan dat het om spaarzame
sporen gaat die niet aan huizen zijn toe te wijzen.

terrein is een intacte veldpodzol beschreven,
waarvan wordt aangenomen dat deze door
‘secundaire podzolisatie’ is ontstaan. Op het
getoonde profiel ontbreekt echter een fossiele
Bws-horizont onder de veldpodzol. De aanwezigheid van een originele moderpodzol valt dus
sterk te betwijfelen.
Uden
Vergelijkbare resultaten werden gevonden bij de
opgraving ZKH-Bernhoven te Uden-Noord, waar
een nederzetting uit de vroege- en middenRomeinse tijd is opgegraven.193 Op de grindige
delen van het terrein komen restanten van haarpodzolen voor, beschreven als ‘karakteristieke
uitspoelingshorizonten, met daaronder intacte
inspoelingshorizonten’ en op de zandige delen

als ‘harde ijzerinspoelingsniveaus en incidenteel
ook uitspoelingsniveaus’.194 In een groot deel van
het terrein zouden echter ook restanten van de
‘Bws-horizont van een moderpodzol’ voorkomen, lokaal met juist weer restanten van een
humuspodzol. Aangenomen wordt dat deze
humuspodzol door secundaire podzolisatie uit
de moderpodzol is gevormd, maar micromorfologisch onderzoek dat deze hypothese zou
kunnen toetsen, ontbreekt. De bodemkaart die
tijdens het proefsleufonderzoek gemaakt is op
basis van profielonderzoek op hetzelfde terrein195
suggereert moderpodzolgronden op de centrale
delen van de ruggen en haarpodzolen op de
lagere delen. De drie getoonde proefsleufprofielen (8.1, 10.3 en 18.1) blijken echter
(verploegde) haarpodzolgronden te zijn.

193 Goossens & Meurkens 2011.
194 De Moor 2011, 39-40.
195 Van Hoof 2008, 19, afb. 2.7.
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196 Van Hoof 2008, 17, proﬁel 7.9 in
afb. 2.6.

197 Hensen & Janssens, 23-25.
198 Van Hoof 2008, 63-64 en 17, proﬁel 10.3
in afb. 2.6.

199 Ellenkamp & De Baere 2006.
200 Knippenberg et al. 2014, 23-34, afb. 3.1.
201 Van Mousch & Boshoven 2006; Van
Mousch 2007.

202 Van Hoof & Van Wijk 2007, 9, ﬁg. 2.3.
203 De Jong 2008.
204 Van Wijk & Jansen 2010, 67, afb.8.1;
De Kort 2007, vergelijk ook afb. 6 en 7
op 229.
205 Van Wijk & Jansen 2010, 63, 88.
206 Van Mourik et al. 2012b, 81-82, 85.
207 Van Mourik et al. 2012b, 83, 85.

Opmerkelijk is dat in de niet-verploegde en nog
gave, lagere delen van het landschap op de
leemarme grove zanden dus haarpodzolen voorkomen, terwijl op de hogere en beter ontwaterde centrale ruggen met dezelfde leemarme
tot zwak lemige grove zanden moderpodzolen
aanwezig zouden zijn geweest. Dat is niet logisch
en vermoedelijk een onjuiste aanname. In UdenNoord zijn de bruine lagen onder het plaggendek
midden op de ruggen waarschijnlijk aangezien
voor Bws-horizonten, terwijl het in werkelijkheid
oude akkerlagen zouden kunnen zijn (vergelijkbaar met de microregio Veldhoven-Zilverackers).
Profiel 7.9 met een veronderstelde ‘moderpodzol verbruining’ in Uden-Noord196 is bodemkundig-macroscopisch namelijk vrijwel identiek
aan het bemonsterde profiel 922 van plangebied
Nistelrode-Zwarte Molen: dezelfde ‘verbruiningslaag’ is daar micromorfologisch geanalyseerd en kon als akkerlaag worden gedefinieerd.197 Proefsleuf 10 in Uden-Noord gaf
aanwijzingen voor verploeging: er zijn ‘meerdere
profielen met een intacte of licht aangeploegde
E’ aangetroffen en ‘de verrommeling van de
bodemopbouw was zelfs zodanig dat gesproken
kan worden van een oude akkerlaag’.198
De aanwezige E-horizont impliceert dat in het
gebied geen moderpodzolen aanwezig waren,
maar verploegde humuspodzolgronden.
Achteraf bezien, bevestigt dat het voorafgaande
booronderzoek:199 grote delen met een
verbruinde moderpodzol-B horizont blijken
samen te vallen met een tijdens booronderzoek
gekarteerde oude akkerlaag met archeologische
indicatoren uit de perioden Romeinse tijd tot
middeleeuwen. Een vergelijkbare bodem komt
ook voor op de locatie Schepersweg te UdenWest, alwaar een vroeg-middeleeuwse nederzetting en grafveld zijn aangetroffen.200
Iets verder zuidelijk op het Peel Blok zijn op een
dekzandrug duidelijk ontwikkelde haarpodzolen
gedocumenteerd tijdens onderzoek op de
locatie Sint Anthonis-De Hoef, waar pas in de
veertiende eeuw een boerenerf werd ingericht.201
Te Sint Anthonis-Dr. Verbeecklaan werd eveneens op een dekzandrug een erf in de vroege
ijzertijd ingericht en veel later een erf in de late
middeleeuwen, volgens de auteurs op een
‘verbruiningslaag’. De rapportfoto toont echter
duidelijk een begraven veldpodzolgrond en geen
Bws-horizont.202 Een nederzetting uit de
midden-bronstijd en uit de vroege ijzertijd (geen
continuïteit) werden gevonden te BoekelParkweg.203

Onderzoek van het grafveld Uden-Slabroekse
Heide toonde aan dat onder grafheuvel 39 uit de
midden-bronstijd (grafheuveldatering: 1765-1500
v.Chr.) oorspronkelijk een goed en diep ontwikkelde haarpodzol aanwezig was met een duidelijke
E-horizont en humuspodzol-B (Bhs-horizont).204
De auteurs gaan uit van een secundair gepodzoleerde moderpodzol,205 maar waarom is niet
duidelijk. Profielfoto 8.1 toont namelijk geen
enkele aanwijzing voor een bruine Bws-horizont
onder de begraven, oorspronkelijke haarpodzol.
Micromorfologisch onderzoek waaruit verbruining
van een Bws-horizont of secundaire podzolisatie
zou kunnen blijken, is niet uitgevoerd. De goed
herkenbare, fossiele humuspodzol-B-horizont
pleit samen met het leemarme zand voor al ver
gevorderde primaire podzolisatie ten tijde van het
opwerpen van de grafheuvel. Een moderpodzol
lag er waarschijnlijk niet en al voor de middenbronstijd kwamen dus goed ontwikkelde primaire
podzolen in het gebied voor. Over het landgebruik
wordt gesteld ‘dat ook de hogere, en algemeen
aangenomen minder vruchtbare, delen van de
Maashorst, in ieder geval in de late prehistorie en
Romeinse tijd werden gebruikt door lokale
gemeenschappen, en zeer waarschijnlijk ook
geëxploiteerd en bewoond’. De voor landbouw
arme bodems waren hier blijkbaar geen probleem.
Van Mourik et al. presenteerden gegevens van de
Schaijksche Heide ten noorden van Uden. Zowel de
profielen Slabroek als Schaijksche Heide laten
begraven primaire podzolen zien. In het profiel
Schaijksche Heide wordt een primaire humuspodzol in dekzand na 6000 v.Chr. (14C-datering
2Ahb-horizont) en rond 4700 v.Chr. afgedekt door
stuifzand (OSL).206 Het profiel Slabroek is een
primaire humuspodzol die is afgedekt door een
grafheuvel, waarschijnlijk dezelfde als die hierboven al genoemd is. De 2Ahb-horizont van de
podzol onder de grafheuvel dateert namelijk 1765
± 225 v.Chr.207 In de begraven A-horizonten van
beide podzolprofielen zijn hoge percentages
(40-60%!) pollen van heide aanwezig. Dit geeft
aan dat heide zowel in het vroeg-neolithicum als
de vroege- tot midden-bronstijd A al een substantieel deel van de (bron)vegetatie uitmaakte en
daarmee sterk kan hebben bijgedragen aan
bodemverzuring (zie ook hoofdstuk 4).
Oss
Te Oss-Zevenbergen in het noordwestelijke
verlengde van het Peel Blok is een droge haarpodzolgrond aangetroffen op vrijwel het gehele
terrein, behalve in het zuiden en noordoosten,
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1AEpb
1Eb

b
1Bhsb
1Bsb

2AEb
2Bsb
2BCb

208 Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009.

Afb. 3.8 Een dubbele podzol onder grafheuvel 2 te Oss-Zevenbergen (boven) met daarin (onder) de
bodemhorizonten aangegeven (bron: Fokkens et al. 2006, ﬁguur 5.2 aangepast).

waar veldpodzolen zijn gezien.208 De grafheuvels
liggen hier min of meer parallel aan en op de as
van een zuidwest-noordoost gerichte dekzandrug
(Jong Dekzand II) op fluviatiele Maasafzettingen
van het Peel Blok.209 Onder de grafheuvels komen
eveneens haarpodzolen voor, met uitzondering
van grafheuvel 2 waar een moderpodzol
beschreven is.210 Dat laatste is onjuist, want de

rapportfoto laat namelijk duidelijk twee (overigens niet genoemde) fossiele, begraven bodems
zien onder fase 1 van grafheuvel 2 (afb. 3.8).211
De onderste en oudste bodem is een matig
ontwikkelde haarpodzol met een AEb-Bsb-BCbopeenvolging (geen Bhs-horizont). De bovenste en
jongste bodem (maar nog onder grafheuvel fase 1)
heeft een goed ontwikkelde Ahb-horizont, een

Op pagina 43 constateert de auteur dat
‘veldpodzolen volgens de bodemkaart’
niet juist zouden zijn, maar ook dat er
‘zeer natte veldpodzolen voorkomen op
GWT III-IV ten zuiden van de vindplaats’
en ‘droge veldpodzolen (GWT VII) op het
terrein van het monument’. Met het
laatste worden waarschijnlijk haarpodzolen bedoeld, die elders (op
p. 46 en 50, afb.4.8) ook beschreven
worden.
209 Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009, 46-49,
afb.4.5-4.7.
210 Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009, 50-52,
afb.4.8; Doorenbosch 2013, 40, 187, 210.
211 Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009, 58,
afb.5.2 (grafheuvel 2). Een dubbele
podzol ten oosten van Oss-Zevenbergen
staat ook afgebeeld in afb.4.9 op p. 51.
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212 Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009, 60-61,

213
214
215
216
217
218
219
220

afb.5.5 en 5.6, proefsleuf 36 en 38.
Conclusie op pagina 115:
‘stuifzandheuvel uit de vroege- of
midden-bronstijd’.
Fontijn, Van der Vaart & Jansen 2013,
115, 284: Pagina 115 vermeldt ‘5000 BP’,
dus midden-neolithicum.
Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009, 90.
Fokkens, Jansen & Van Wijk 2009, 117,
122-123, afb.6.33.
Fontijn, Van der Vaart & Jansen 2013,
245-246.
Fontijn, Van der Vaart & Jansen 2013,
283.
Fontijn, Van der Vaart & Jansen 2013,
284.
Doorenbosch 2013, 219-223.
Jansen & Fokkens 2007, 62-63.

humuspodzol E- én een duidelijk ontwikkelde Bhshorizont. Direct daarboven ligt het gele zand uit de
grafkuil, afgedekt door een opvulling en ophoging
met podzolplaggen die aan grafheuvelfase 1 is
toegewezen. Nog vóór het opwerpen van fase 1
van grafheuvel 2 was dus sprake van een vroege
stuiffase in het gebied. De stuiffase dekt de
onderste initiële podzol in het dekzand af. De
uitgesproken AE-horizont pleit voor een protohaarpodzol (nog zonder Bhs-horizont). In het
daarop opgestoven zand is vervolgens de
bovenste, uitgesproken haarpodzol ontstaan, die
ook onder de andere grafheuvels is teruggevonden. Omdat fase 1 van grafheuvel 2 en grafheuvel 4 dateren uit de midden-bronstijd A, was
dus in de vroege bronstijd al een primair gepodzoleerde bodem aanwezig, terwijl daaronder zelfs
een oudere podzol aanwezig is. Het gebruik van
podzolplaggen die bestaan uit A- en E-horizonten
voor het opwerpen van fase 1 (inclusief het dichtgooien van de centrale grafkuil) wijst daar ook al
op. ‘Grafheuvel 5’ liet overigens ook een dubbele
podzolbodem zien. Hiervan wordt zelfs vermoed
dat het een natuurlijk stuifduin uit de vroege- tot
midden-bronstijd is.212 Grafheuvel 7 werd later
onderzocht: in het noordoostelijke kwadrant was
ook hier sprake van een dubbele podzol ónder de
oudste grafheuvelfase. Een stuiffase onder de
podzol is OSL-gedateerd in het midden-neolithicum.213 Als de datering van deze stuiffase vergelijkbaar is met die van de stuiffase onder de
bovenste bodem in grafheuvel 2, dan bestond de
onderliggende podzol al in het vroeg- tot middenneolithicum: een primaire podzol dus. Bewoning
en grootschalige exploitatie van het landschap is
namelijk voor deze periode niet aangetoond. Ook
de bovenste podzol (nog onder de grafheuvel!) is al
voor de vroege bronstijd aanwezig. Fokkens
beschrijft een natuurlijke verhoging/verstuiving ter
hoogte van heuvel IV. Deze had ‘een oud-oppervlak met een haarpodzol ontwikkeld, vergelijkbaar
met de oude oppervlakken onder de heuvels 2 en
5’. Voor grafheuvel 3 (opgeworpen in de vroege
ijzertijd) wordt als oud-oppervlak onder de
plaggen een ‘veldpodzol’ beschreven.214 De afbeeldingen 6.18 en 6.20 in het rapport laten echter
duidelijk ontwikkelde E-, Bhs- en Bs-horizonten én
humusfibers zien, karakteristiek voor een goed
ontwikkelde haarpodzol. Grafheuvel 6 (late bronstijd/vroege ijzertijd) en 8 (midden-bronstijd-A)
lieten eveneens haarpodzolprofielen onder het
oud-oppervlak en een opbouw van de heuvels uit
podzolplaggen zien.215

Pollenonderzoek wijst uit dat tijdens het neolithicum al ruimschoots heide in het gebied
aanwezig is.216 Het bewijst dat heide hier als
natuurlijke vegetatie op arme grond aanwezig
was (zie ook hoofdstuk 4). Opmerkelijk is dat
wederom is aangenomen dat de haarpodzolen in
dit gebied zouden zijn ontstaan door secundaire
podzolering als gevolg van menselijke activiteit.217
Tegelijkertijd stellen de auteurs dat er géén
aanwijzingen zijn voor exploitatie van het landschap door mensen in het zesde tot en met vierde
millennium v.Chr., noch voor vroege grafheuvelstichtingen.218 De eindconclusie op basis van
pollenonderzoek is dat het grafheuvellandschap
is gebruikt voor begrazing door vee, eerst
runderen en later meer door schapen. Gezien de
dateringen van de oudste grafheuvels 6 en 7 zou
dat in het laat-neolithicum en de vroege bronstijd
zijn geweest, om het voorkomen van heide te
verklaren. Een alternatieve werkhypothese,
namelijk dat sprake zou kunnen zijn van heide als
natuurlijke natuurlijke vegetatie die leidde tot
primaire podzolering van de leemarme zanden, is
niet getoetst, maar wel meer waarschijnlijk.
Het grafheuvellandschap te Oss-Zevenbergen liet
dus al in het midden-neolithicum en zeker in de
vroege bronstijd sterk (primair) gepodzoleerde
bodemprofielen op Jong Dekzand II zien.
Doorenbosch219 heeft op basis van pollenonderzoek aangetoond dat heide daar al in aanzienlijke
percentages voorkwam tijdens het laat-neolithicum en daarna sterk toenam tot de ijzertijd. Zij
neemt aan dat het heidelandschap door de mens
werd beheerd door vee te laten grazen en door
het afbranden van hei. Rondom de open locaties
was in de droge delen een eiken-lindenbos
aanwezig met hazelaar aan de randen en in de
lage delen was elzenbroekbos aanwezig. Opmerkelijk is echter wel dat bij onderzoek van het
Vorstengraf van Oss en in de directe omgeving
van het grafveld Oss-Zevenbergen geen enkele
aanwijzing voor prehistorische bewoning of
beakkering in de perioden neolithicum tot
middeleeuwen is aangetroffen.220 Men moet zich
dus ernstig afvragen in hoeverre heideontwikkeling en podzolisatie op deze locatie het gevolg
waren van overexploitatie van het landschap:
veeleer lijkt sprake van heide als natuurlijk voorkomende vegetatie en primaire podzolisatie.
Samengevat is op het leemarme Jong Dekzand II
bij Oss (het grafheuvelgebied) en mogelijk ook op
de grove tot grindige rivierzanden van de microregio Peelhorst (Nistelrode-Zwarte Molen,
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Zeeland, Schaijksche Heide) al in het middenneolithicum tot de vroege bronstijd sprake van
primaire podzolisatie (dus niet door overexploitatie veroorzaakt), leidend tot uitgesproken
humuspodzol E- en Bh(s)-horizonten en haarpodzolen op de drogere delen. De hogere terrasrestruggen op de plateau-achtige horst zijn, getuige
de nederzettingssporen en aanwijzingen voor
verploeging, (zeker) vanaf de ijzertijd in gebruik
geweest voor bewoning en uiteindelijk als akkers.
De podzolhorizonten zijn in elk geval in de
Romeinse tijd en middeleeuwen beakkerd, gehomogeniseerd tot een bruine akkerlaag waarin
archeologische indicatoren voorkomen en
tenslotte verlaten voorafgaande aan ophoging
met plaggen vanaf de late middeleeuwen. Duidelijk is ook dat korrelgrootte-onderzoek en micromorfologisch onderzoek in combinatie met
bodemkundige profielopnamen op dit soort
vindplaatsen essentieel is om de bodemkundige
processen goed te kunnen duiden en aannames
over secundaire podzolisatie, verbruinde Bwshorizonten of akkerlagen te kunnen toetsen.
Peel Blok: veenvorming en bewoonbaarheid in
de microregio Deurne-Asten
Het Peel Blok is al geruime tijd een waterscheiding tussen de beeksystemen die via de Centrale
Slenk afwateren en degene die op het Maasdal
afwateren. Vanwege de vlakke ligging kent de
waterscheiding in de microregio Deurne-Asten al
sinds het laat-Weichselien een slechte afwatering.
Dit leidde al vroeg in het Holoceen tot veengroei,
toen de neerslagoverschotten in het winterseizoen groter werden. Vooral in de gemeenten
Deurne, Asten en Venray vormde zich een uitgestrekt veengebied, waarvan het centrale deel in
de Romeinse tijd niet bewoond is geweest
(afb. 3.9, zie tevens hoofdstuk 7).221 Onder het
veen is zwak tot matig lemig dekzand aanwezig.
Deurne
De opgraving Groot-Bottelsche Akker te Deurne
heeft nederzettingssporen uit de vroege- en
midden-ijzertijd, de midden-Romeinse tijd, de
vroege middeleeuwen (één erf) en volle middeleeuwen opgeleverd.222 Vooral de flank van een
dekzandrug met depressies, op relatief leemarm
dekzand (5-14% leem) was bewoond. Desondanks
zien we hier bewoningscontinuïteit, in tegenstelling tot het model van Roymans en Gerritsen. Voor
de humuspodzolen ter plaatse wordt aangenomen
(maar niet aangetoond) dat ze door secundaire
podzolisatie zijn ontstaan uit moderpodzolen.

Liessel, Bakel, Asten
Ten noorden van de kern Liessel is op de locatie
Willige Laagt een grotendeels compleet erf uit de
vroege ijzertijd opgegraven.223 Dit erf bevond zich
op de flank van een dekzandkop, met grotendeels
verstoorde bodemprofielen onder het plaggendek. Twee 14C-dateringen op graanresten uit
paalkuilen224 tonen aan dat de hogere dekzandkoppen in deze regio tussen 800 en 500 v.Chr. in
elk geval nog droog genoeg waren om op te
wonen. Te Bakel-Neerakker225 werd eveneens een
erf uit de vroege ijzertijd opgegraven op een
hogere dekzandrug. De humuspodzolgronden hier
werden beakkerd en pas in de late middeleeuwen
(twaalfde eeuw) opnieuw bewerkt en bewoond.226
In Asten-Pr.Bernhardstraat op de rand van het
Peelveengebied zijn aanwijzingen gevonden voor
bewoning in de laat-Romeinse tijd (vierde eeuw),
op basis waarvan een nederzettingsterrein in de
directe omgeving wordt vermoed.227 De kern van
Asten was in de laat-Romeinse tijd dus eveneens
droog genoeg om te wonen.
Peelveen
In grote delen van de Peel is het hoogveen al vanaf
de middeleeuwen afgegraven voor turfwinning via
zogenaamde ‘wilde verveningen’ (nog niet-gereguleerde verveningen). Pas vanaf ca. 1840 n.Chr.
werd het landschap op meer systematische wijze
in versneld tempo verveend en afgeturfd.228
Tussen Liessel en Deurne is een veenrestant op
dekzand op pollen onderzocht.229 Laagveen
groeide hier ononderbroken in een zeggenmoeras
tussen circa 9500 v.Chr. (Preboreaal) en 6500
v.Chr. (begin Atlanticum), wanneer een elzenbroekbos aanwezig is. Het latere hoogveenpakket
is vermoedelijk afgeturfd. De geleidelijke uitbreiding van het veen tot een hoogveenpakket en het
ontbreken van nederzettingssporen geeft aan dat
grote delen van de microregio Deurne-Asten
waarschijnlijk al vanaf het neolithicum slecht
bewoonbaar waren. Desalniettemin komen op
dekzandkoppen incidenteel sporen voor uit de
prehistorie (neolithicum-ijzertijd) en zijn losse
vondsten bekend uit het mesolithicum.230 Lokaal
bewoonbare zones waren dus aanwezig, die – als
ze nog gaaf onder het (rest)veen liggen – vrij goed
geconserveerd zouden kunnen zijn.
Samenvattend is in de microregio Deurne-Asten
op het Peel Blok sprake van een dekzandlandschap dat vooral in het Peelveengebied geleidelijk
is vernat tijdens het Holoceen. Vooral de hogere
dekzandkoppen zijn tot in de late prehistorie nog
bewoonbaar geweest. In de Romeinse tijd is in de
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Heeren 2015; Hiddink 2015.
Hiddink 2008.
Witte 2012.
2512 ± 53 BP; 2559 ± 31 BP.
Ufkes 2010. Het betrof twee huizen en
enkele schuren, zodat ook sprake kan
zijn van twee erven.
Ufkes 2010, 194, afb. 6.4.
Kooi 2011.
Jongmans et al. 2013, 614-616.
Van Dijk 2005.
Van Dijk 2005, 14, 20. De prehistorische
vindplaats was sterk aangetast door
zandwinningskuilen, waardoor geen erf
of structuur gereconstrueerd kon
worden.
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paleo-/mesolithicum (9000-5500 v.Chr)

neolithicum (2750 v.Chr)

Romeinse tijd (100 n.Chr)

middeleeuwen (1500 n.Chr)
0

Afb. 3.9. Geleidelijke uitbreiding van het veen (de bruine kleur) in de beekdalen, de noordelijke rand van het
dekzandgebied en het Peelgebied tussen het paleolithicum en de middeleeuwen. Voor legenda zie afb. 2.5
(bron: Vos & De Vries 2013).

30 km
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Tabel 3.5 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Peel Blok, microregio Deurne-Asten.
Onderzoekstoponiem

Geomorf.
eenheid

Lithologie
(% leem)

Bodemtype
(? = aanname)

Complextype

Datering

Asten-Pr. Bernhardstraat

flank dekzandrug

lemig zand
(% ?)

?-podzol
(sterk verstoord)

periferie nederzetting

laat-Romeinse tijd

Bakel-Neerakker

dekzandrug

zwak lemig zand op
Brab. Leem
(% ?)

beakkerde haarpodzol,
veldpodzol

erf (vroege ijzertijd),
nederzetting
(middeleeuwen)

vroege ijzertijd,
late middeleeuwen

Deurne-Groot-Bottelsche
Akker

dekzandrug met
depressies

zwak lemig zand
(5,5-14,1 %,
eenmaal: 21%)

humuspodzol,
veldpodzol
secundair gepodzoleerde
moderpodzol?

nederzetting (ijzertijdmidden Romeinse tijd,
volle middeleeuwen),
erf (vroege
middeleeuwen)

vroege- en
midden- ijzertijd,
midden-Romeinse tijd,
vroege-volle
middeleeuwen

Liessel-verbinding
Deurne-Liessel-A67

laag deel van het Peel
Blok

zwak lemig zand
(% ?)

?-podzol
(sterk verstoord)

-

-

Liessel-Sportpark

dekzandruggen en
-flanken

zwak lemig zand
(% ?)

veldpodzol,
deels sterk verstoord

percelering

nieuwe tijd

Liessel-Willige Laagt

flank dekzandrug

zwak lemig zand
(% ?)

?-podzol
(sterk verstoord)

nederzetting

vroege ijzertijd

NeerkantDorpsstraat

dekzandvlakte

zwak lemig zand
(% ?)

?-podzol
(sterk verstoord)

-

-

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is.

kern van het Peelveengebied geen bewoning
meer aanwezig (afb. 3.9), met uitzondering van
het perifere dekzandeiland te Asten en Deurne.
De vermoedelijk primair gepodzoleerde bodems
waren in Deurne-Groot Bottelsche Akker blijkbaar
geen probleem voor lange-termijn bewoning op
dezelfde locatie. Elders is alleen in de ijzertijd en
middeleeuwen sprake van bewoning, maar ook
hier op al primair gepodzoleerde bodems (bijv.
Bakel-Neerakker).

3.8.4 Mesoregio Brabants Maasdal

Voor de Brabantse zijde van het Maasdal zijn de
rapporten van enkele grotere opgravingen in de
gemeenten Cuijk en Boxmeer beschikbaar (tabel
3.6). Al in 2000 verscheen het rapport over de
opgraving Boxmeer-Maasbroeksche Blokken.231
De opgraving werd uitgevoerd op het pleniglaciale Maasterras, dat was afgedekt door een
kleiig-zandige en stugge leem (Laag van Wijchen,
Formatie van Kreftenheye).232 Daarop was lokaal
een grofzandig rivierduin ‘met humuspodzol’
aanwezig. Een 14C-gedateerde kuil nabij een vuursteenconcentratie (‘site J’) toonde de vroegste
bewoning aan op de overgang van laat-mesoli-

thicum naar vroeg-neolithicum, te weten 45374405 v.Chr.233 Enkele huizen en silo-kuilen tonen
bewoning aan in de midden-bronstijd. In het
rapport is aandacht besteed aan het fenomeen
‘onzichtbare sporen’. Daarmee wordt bedoeld dat
zich in de bodem duidelijke concentraties
scherven of crematiegraven voordoen, zonder dat
sprake is van zichtbare grondsporen van ingegraven kuilen.234 Het micromorfologische onderzoek235 heeft opgeleverd dat de Maasafzettingen
gekenmerkt worden door klei-uitspoeling, kleiinspoeling en intensieve bioturbatie. Vooral de
bioturbatie heeft bijgedragen aan de vervaging
van sporen, doordat organische stof door
bodemfauna wordt verspreid, gehomogeniseerd,
geconsumeerd en geoxideerd. Micromorfologisch
onderzoek van een begraven prehistorische
bodem in het bovenstroomse Maasdal tussen
Well en Aijen leverde vergelijkbare resultaten op.
In dat onderzoek kon ook worden vastgesteld dat
de klei-uitspoeling en klei-inspoeling fossiel
waren: de kleihuidjes van de begraven briklaag
(Bt-horizont) waren namelijk aangevreten door
bodemfauna en gehomogeniseerd met overig
bodemmateriaal als gevolg van bioturbatie.236
Ten aanzien van het fenomeen ‘esdekken’ op
Maasafzettingen237 dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht: hoewel de oudere

231 Hiddink 2000.
232 Törnqvist et al. 1994.
233 Hiddink 2000, 21-23. 14C-datering: 5650
234
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± 30 BP.
Zie ook Blom & Van der Velde 2015, 53.
Hiddink 2000, 67-69.
Ter Wal & Tebbens 2012, 60-68.
Hiddink 2000, 69-70; Janssens 2010.
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bodemkaarten veelvuldig bruine enkeerdgronden op de terrassen langs de Maas laten
zien, is al geruime tijd bekend dat van plaggendekken geen sprake is.238 Gezien de natuurlijke
bodemvruchtbaarheid van de al sterk lemige
Maasafzettingen én de regelmatige hoogwaters
met aanvoer van vruchtbaar Maasslib (met een
hoge component verspoelde löss uit het achterland) is bemesting met plaggen uit een (pot)stal
ook niet nodig geweest. Veel vaker is sprake van
natuurlijke aggradatieprocessen. Vanaf de
Romeinse tijd is door toenemende wateroverlast
in het Maasdal een pakket van meer dan 70 cm
matig tot sterk siltig zand afgezet bovenop het
prehistorische maaiveld.239 Dit fenomeen heeft
- samen met de intensieve bioturbatie en
vervaging van grondsporen in de prehistorische
bodem - geleid tot de relatief ‘vondst- en spoorloze’ bovengronden in het Maasdal.240 Dat geldt
met name voor locaties met een begraven landschap, dus waar het prehistorische maaiveld met
daaronder de intacte prehistorische bodem door
een laat-holoceen dek wordt afgedekt (de holocene dalvlakte en lage delen van het Late Dryas
terras).241 Hiddink waarschuwt in een kritische
evaluatie van de werkwijze in het plangebied
Maasbroeksche Blokken terecht voor het onbedoeld en onterecht afschrijven van de mogelijk
spoorrijke, prehistorische ondergrond. De gaafheid, conservering en spoordichtheid onder de
post-Romeinse bovengrond is namelijk vergelijkbaar met die onder de plaggendekken in
‘zand-Brabant’ en daarmee is de acheologische
potentie van dit soort landschappen groot.242

238 Zie ook Spek 2004, 752; Jongmans &
Miedema 1986; Kooistra & Haring 2001.

239 Kimenai & Mooren 2014. Zie tevens
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micromorfologisch onderzoek te Lomm
in Gerrets & Williams 2011, 71, 74, 80-83.
Hiddink 2000, 75.
Raadpleeg hiervoor bijv. de
Archeologische Verwachtingskaart voor
het Maasdal tussen Eijsden en Mook.
Isarin et al. 2015.
Hiddink 2000, 73-75.
Janssens 2010; Heirbaut 2007.
Janssens 2010, 29, proﬁel 141 in afb.5.2,
pakket: ‘zand met leemlagen’.
Ter Wal & Tebbens 2012; Kimenai &
Mooren 2014; Gerrets & De Leeuwe 2011.
Heirbaut 2007.
Heirbaut 2007, 157.
Heirbaut 2007, 48.
Roessingh & Vanneste 2009.

Cuijk
De locatie Cuijk-Groot Heiligenberg is onderzocht in 2003-2005 en 2010.243 Sporen(clusters)
uit het laat-neolithicum, de vroege- tot middenbronstijd en bewoning uit de midden-bronstijd
en midden- tot late ijzertijd lagen in de top van
een rivierduin uit de Late Dryas. Dit duin was in
een noordwest-zuidoost oriëntatie afgezet op
een lemig-zandige Laag van Wijchen op het
pleniglaciale terras. In de Laag van Wijchen zijn
kever-graafgangen zichtbaar die duiden op
(lichte) bodemvorming in vermoedelijk het
Bølling-Allerød Interstadiaal, voorafgaand aan
de afzetting van het rivierduin.244 De bodem in de
top van het zandige rivierduin is wel bemonsterd, maar niet micromorfologisch geanalyseerd. Gezien de aanwezigheid van het restant
‘moder-B’ of ‘BC-horizont’ (in het rapport

‘verbruiningslaag’ genoemd) wordt vermoed dat
een moderpodzol aanwezig was, waarin geakkerd is. Ter plaatse is ook een ‘esdek’
beschreven, dat in elk geval jonger moet zijn dan
de Romeinse tijd vanwege het voorkomen van
Romeins materiaal in dit pakket. Meer waarschijnlijk is dat het hier niet om een antropogeen
plaggendek/esdek gaat, maar om een postRomeins zanddek dat (tenminste gedeeltelijk)
door de Maas is afgezet. Dit dek is inmiddels
herkend en te volgen langs grote delen van het
Maasdal.245
Sporen uit vergelijkbare perioden op rivierduinzand op het pleniglaciale terras kwamen voor te
Cuijk-Beijerd-’t Riet.246 Nederzettingssporen
waren hier het meest duidelijk voor de middenbronstijd (vooral kuilen), ijzertijd en volle middeleeuwen. Geïsoleerde sporen dateren ook hier in
het laat-neolithicum, de vroege bronstijd, de
Romeinse tijd (één crematiegraf) en de vroege
middeleeuwen. Voor de bronstijd en ijzertijd
ontbreken waterputten en waterkuilen, op basis
waarvan open water in de directe nabijheid
wordt vermoed.247 De auteurs vermelden het
voorkomen van een (middeleeuws?) esdek en
- opmerkelijk gezien bovenstroomse onderzoeken - het ontbreken van hoogwaterafzettingen na de Romeinse tijd. Omdat micromorfologisch onderzoek ontbreekt, kan een esdek niet
bevestigd worden. Bijzonder zijn enkele vroegmiddeleeuwse hutkommen uit de late vierde tot
zevende eeuw op het rivierduin, die als de randzone van een nederzetting worden beschouwd.248
De bijbehorende huisplattegronden zijn echter
niet gevonden en worden op een hoger deel
vermoed.
De locatie Cuijk-Heeswijkse Kampen249 werd
onderzocht op een laat-glaciaal rivierterras met
hoger gelegen ruggen en restgeulen. Op de
hogere ruggen was soms een pakket rivierduinzand uit de Late Dryas aanwezig. Het archeologische sporenniveau lag in de top van een Bw-/
BC-horizont in het zand en onder een (laat-)
holoceen en door mensen beakkerd overstromingspakket van de Maas. In een restgeul werd
laat-neolithisch aardewerk en jonger materiaal
gevonden, zodat moet worden aangenomen dat
deze laagten tussen het neolithicum en de ijzertijd/Romeinse tijd nog als depressies in het landschap zichtbaar moeten zijn geweest. Waar de
vondsten en sporen uit het laat-neolithicum en
de vroege bronstijd nog zeldzaam zijn, lopen de
bewoningssporen op de hogere ruggen (terras-
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restruggen met lage rivierduinen) door vanaf de
midden-bronstijd tot in de late ijzertijd. De in de
synthese van het rapport benoemde dekzandruggen zijn echter niet aanwezig, hier zullen de
rivierduinen op de terrasrestruggen bedoeld zijn.
De (laat-glaciale) restgeulen waren in het neolithicum al grotendeels dichtgeslibd en zijn alleen
tijdens hoogwaters watervoerend geweest.250
Op vindplaats 4B zijn vijf Alphen-Ekeren en
Horzak-type boerderijplattegronden gevonden
die tot twee erven uit de tweede eeuw n.Chr.
behoorden, maar uit de perioden daarna
ontbreken de huisplattegronden.251 Op vindplaats 7 zijn sporen uit de laat-Romeinse tijd en
vroege middeleeuwen afwezig en is de periferie
van een laat-middeleeuws erf uit de dertiendeveertiende eeuw gevonden. Op basis van meetgegevens bij de Romeinse brug te Cuijk is gereconstrueerd dat het hoogwaterniveau in de
periode Romeinse tijd tot middeleeuwen tussen
7 en 7,8 m NAP lag.252 Dat impliceert dat
gebieden lager dan 7,8 m +NAP regelmatig
onder water moeten hebben gestaan en dat de
vindplaatsen op de terrasrestruggen253 uit de
prehistorie en Romeinse tijd circa twee meter
hoger liggen dan het hoogwaterniveau in de
laagten.
Het laat-holocene overstromingsdek wordt
gekenmerkt door een egaalbruine kleur ‘met
slechte spoorzichtbaarheid’. Terecht wordt daarover opgemerkt dat geen sprake is van een
antropogeen esdek (in andere publicaties ook
pseudo-esdek genoemd). Het overstromingsdek
is bodemkundig gekarakteriseerd met de term
verbruining, omdat vermoed wordt (maar niet
aangetoond) dat door de primaire verwering van
mineralen ijzerdeeltjes en nieuwe kleimineralen
zullen zijn gevormd, die als huidjes om de minerale delen liggen. De term verbruining als
aanduiding voor het primaire verweringsproces
in Bw-horizonten is op zichzelf juist, maar niet
de oorzaak van een slechte spoorzichtbaarheid
en eigenlijk ook niet relevant voor het laat-holocene (post-Romeinse) overstromingsdek (NB:
wél voor de bodem daaronder!). Micromorfologisch onderzoek te Well-Aijen254 heeft namelijk
aangetoond dat niet de verbruining of (fossiele)
kleiverplaatsing, maar de intensieve bioturbatie
in de Bw-horizont van de begraven bodem de
oorzaak is van de slechte zichtbaarheid van
vooral oudere prehistorische sporen (neolithicum-ijzertijd). Het is bij ‘onzichtbare sporen’
dus juister om te spreken van vervaging van

sporen door bioturbatie en oxidatie/consumptie
van organische stof door bodemfauna. Tenslotte
dient rekening te worden gehouden met het feit
dat een groot aandeel van het laat-holocene
overstromingspakket bestaat uit verspoelde löss
uit het achterland van de Maas. Dit is afgezet als
matig tot sterk siltig zand (Zs3, Zs4), dat van
zichzelf al een egaal bruine kleur (10YR) heeft en
in grote delen van het Maasdal in NoordLimburg een post-Romeinse ouderdom heeft.
De begraven prehistorische bodem daaronder is
meestal meer roodbruin van kleur (5YR tot
7,5YR), kent vaak betere structuurvorming en
een hoge natuurlijke porositeit en bioturbatie
door de actieve bodemfauna.255
Bewoningscontinuiteit
Onderzoek te Boxmeer-Sterckwijk256 en CuijkDe Nielt257 heeft een grote hoeveelheid vondsten
en/of nederzettingssporen opgeleverd uit meerdere perioden, te weten midden-neolithicum tot
nieuwe tijd. De oudste sporen op de locatie
Boxmeer-Sterckwijk (enkele Michelsberg- en
Vlaardingen-Stein-kuilen en een huisplattegrond
uit het midden-neolithicum B of laat-neolithicum
A)258 liggen op de westelijke ‘lagere terraswelvingen’ van het ‘Bølling-overgangsterras’. De
NAP-hoogte van de beddingafzettingen is hier
11,8-12,1 m NAP. Op dit lagere deel is tevens een
grote hoeveelheid huisplattegronden uit de
vroege- tot midden-ijzertijd als een ‘bewoningslint’ gerangschikt van zuid naar noord. De ijzertijd-huisplattegronden worden beschreven als
relatief plaatsvaste locaties. Het oorspronkelijke
ijzertijd-maaiveld zal minimaal 0,3 m hoger
hebben gelegen, in de top van de oude cultuurlaag.259 Huisplattegronden uit de late ijzertijd
ontbreken grotendeels, hetgeen zou kunnen
samenhangen met een geul die actief is in de
midden- tot late ijzertijd. Vier mogelijke
erven/’bewoningszones’ uit de eerste en tweede
eeuw (Romeinse tijd) liggen nog ten westen van
het ijzertijd-bewoningslint, dus op grotere
afstand van de Maas. Het nabij liggende grafveld
ligt op het hoge deel van het ‘Bølling-overgangsterras’ (op 12,2-12,5 m NAP) en is in gebruik
tot halverwege de derde eeuw.260 De erven uit de
Romeinse tijd worden in het begin van de derde
eeuw verlaten.261 De oorzaak daarvoor is vermoedelijk een grotere overstromingsfrequentie door
de Maas: in het onderzoeksgebied is in de vroege
tot midden-ijzertijd al een geul actief en ook
bovenstrooms in Well-Aijen schuift de bewoning

250 Roessingh & Vanneste 2009, 194-198,
206.

251 Roessingh & Vanneste 2009, 44-50, 201.
252 Ball, Heirbaut & Kluiving 2005, 33.
253 Sporenniveau vindplaats 4A: vlakhoogte

254
255
256
257

258

259
260
261

tussen 8,9 en 9,5 m NAP; vindplaats 4B:
9,8-10,2 m NAP; vindplaats 7: 9,8 -10,7 m
NAP.
Werkvak 1: Ter Wal & Tebbens 2012.
Ter Wal & Tebbens 2012; Kimenai &
Mooren 2014; Ball, Heirbaut & Kluiving
2005, 33.
Blom & Van der Velde 2015.
Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001; Ball
2003. Het eindrapport van de opgraving
Cuijk-De Nielt was nog niet openbaar
beschikbaar ten tijde van het schrijven
van dit hoofdstuk.
Blom & Van der Velde 2015. NB: de
neolithische plattegrond wordt in Van
Kampen & Van den Brink 2013, 45 als
‘type Veldhoven’ (Veldhoven-Habraken)
beschouwd en is dan laat-neolithisch.
Blom & Van der Velde 2015, 83-86.
Blom & Van der Velde 2015, 444, 453,
474, 509-514.
Blom & Van der Velde 2015, 442.
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Tabel 3.6 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Maasdal.
Onderzoekstoponiem

Geomorf. eenheid

Lithologie (% leem)

Bodemtype

Complextype

Datering

Beers-De Riet

pleniglaciale terrasrestrug
met lage rivierduinen

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek

nederzetting (bronstijd,
midden Romeinse tijd
- vroege middeleeuwen),
begraving (middenbronstijd)

(neolithicum), bronstijd,
Romeinse tijd, vroege
middeleeuwen

Boxmeer- Maasbroeksche
Blokken

pleniglaciale terrasrestrug
met lage rivierduinen

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek, lokaal
humuspodzol

nederzetting

vroeg-neolithicum,
midden-bronstijd

Boxmeer- Sterckwijck

Bølling terrasrestrug en
restgeulen

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek

nederzetting, grafveld,
Romeinse weg

(midden-neolithicum
- vroege bronstijd),
midden-bronstijd tot
midden-Romeinse tijd,
vroege, volle en late
middeleeuwen

Cuijk-Beijerd-’t Riet

pleniglaciale terrasrestrug
met rivierduin

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek

nederzetting

(neolithicum), late
bronstijd - vroege
ijzertijd, (Romeinse tijdvroege middeleeuwen),
volle middeleeuwen

Cuijk-De Nielt
(IVO-P), DO nog niet
beschikbaar

Late Dryas terrasrestrug
met rivierduin

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek

nederzetting/vondsten

laat-neolithicum,
midden-bronstijd,
ijzertijd, Romeinse tijd,
nieuwe tijd

Cuijk-Groot Heiligenberg

pleniglaciale terrasrestrug
met rivierduin

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek

nederzetting/vondsten

laat-neolithicum, vroegemidden-late bronstijd,
ijzertijd, volle
middeleeuwen

Cuijk-Heeswijkse Kampen

pleniglaciale terrasrestrug
met rivierduin

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

brikgrond met jong
kleidek

nederzetting

(laat-neolithicum
-vroege bronstijd),
midden-bronstijd tot in
de late ijzertijd

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is. Haakjes om de periode in de kolom datering geven aan dat het om spaarzame
sporen gaat die niet aan huizen zijn toe te wijzen.

262 Ter Wal & Tebbens 2012.
263 Blom & Van der Velde 2015, 84, 507-511
(vme-nederzetting); 476, 511, 635 (vmegrafveld).
264 Blom & Van der Velde 2015, 512, 516, 562564.
265 Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001; Ball
2003. Het eindrapport van de opgraving
Cuijk-De Nielt was nog niet openbaar
beschikbaar ten tijde van het schrijven
van dit hoofdstuk.

op naar hogere delen in het landschap.262 Sporen
uit de laat-Romeinse tijd tot de vroege middeleeuwen B (vierde tot late zevende eeuw)
ontbreken: er is dus geen sprake van bewoningscontinuïteit tussen de Romeinse tijd en de vroege
middeleeuwen. Vanaf het laatste kwart van de
zevende eeuw wordt weer gewoond op enkele
gelijktijdige erven op het hoogste noordoostelijke deel van de terrasrestrug en tevens worden
daar mensen begraven.263 Deze erven worden
vanaf het eerste kwart van de tiende eeuw weer
verlaten. De bewoning verschuift tussen de
tiende eeuw en het midden van de dertiende
eeuw namelijk naar de lagere delen ten westen
van de oostelijke terrasrestrug. De vol- tot laatmiddeleeuwse bewoning ligt uiteindelijk in het
midden van de dertiende eeuw in het meest
noordwestelijke deel van het studiegebied,
vlakbij het latere gehucht Startwijk.264

Het grootste deel van de sporen te CuijkDe Nielt265 komt uit de perioden midden-bronstijd tot Romeinse tijd. De locatie ligt op een
restant van het Late Dryas terras, dat is afgedekt
met een zandige leemlaag (Laag van Wijchen).
Op de leemlaag ligt rivierduinzand, waarin een
moderpodzolachtige bodem met verbruiningshorizont (Bw) is gevormd. Samenvattend is
in de mesoregio Brabants Maasdal al vanaf het
midden-neolithicum sprake van bewoning op de
hoog liggende terrasrestruggen en rivierduinen.
Deze bewoning kent een lange tijdsduur, omdat
vrijwel alle perioden daarna ook zijn vertegenwoordigd. In de vroege- tot midden-ijzertijd
vinden we te Boxmeer-Sterckwijck als plaatsvast
geïnterpreteerde bewoning in een lint langs de
Maas. Het Maasdal onderscheidt zich hier van de
ijzertijdnederzettingen op de zandgronden,
waarvoor nog steeds het zwervende-erven
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model wordt gehanteerd (zie hoofdstuk 6, dat
laat een meer gevarieerd beeld zien). Mogelijk
dat de aard van de ondergrond (meer vruchtbare
brikgronden ontwikkeld in oude klei op de
terrasrestruggen) en de regelmatige hoogwaters
van de Maas daaraan hebben bijgedragen. In de
rapporten is weinig aandacht voor ontwikkelingen van bewoning in relatie tot de absolute
topografische hoogte, het paleoreliëf en het
risico op hoogwaters langs de Maas. Helaas kan
daarom geen uitspraak worden gedaan over
lokale tot regionale paleohydrologische ontwikkelingen. Vooral bovenstrooms verschuift de
bewoning gedurende de ijzertijd-Romeinse tijd
naar locaties met minder wateroverlast.266

3.8.5 Mesoregio Maaskant

De mesoregio Maaskant ligt op de overgang
tussen het Brabantse dekzandgebied en het
holocene rivierengebied. In 2014 verscheen het
boek De archeologische schatkamer Maaskant.
Bewoning van het noordoost-Brabantse rivierengebied
tussen 3000 v. en 1500 n.Chr.267 Dit boek gaat uitgebreid in op zowel oud als nieuw archeologisch
onderzoek in de Maaskant en het wordt niet
zinvol geacht al die informatie hier te herhalen.
Betreffende de locatiekeuze in de prehistorie
valt op dat midden- tot laat-neolithische vindplaatsen ten opzichte van het dekzandgebied
relatief vaak voorkomen in de Maaskant (en in
het Maasdal, zie hierboven). De nabijheid van
vruchtbare gronden langs de Maas heeft mogelijk een rol gespeeld bij het vestigen van de
vroegste sedentaire nederzettingen in het
gebied. Dit zal hieronder nader worden toegelicht. De eerste laat-prehistorische sporenclusters (kuilen, paalkuilen, waterputten) op de rand
van het dekzandplateau in de regio Oss dateren
uit de periode laat-neolithicum tot vroege
bronstijd.268 De eerste herkenbare erven (OssSchalkskamp, Oss-Spaanderstraat) dateren uit
de midden-bronstijd.269 Vanaf die periode wordt
de rand van het dekzandgebied geleidelijk in
cultuur genomen en is vooral op de drogere
gronden op hogere dekzandkoppen en rivierduinen sprake van continue bewoning van de
ijzertijd tot de Romeinse tijd langs het
Maasdal.270 Deze bewoning zou zich volgens de
paleogeografische kaarten van Vos & De Vries271
(afb. 3.9) overigens in een nat veengebied

bevinden, maar voor veen ontbreekt bij opgravingen in de Maaskant tot nu elk bewijs.
Bewoning in de midden-ijzertijd komt voor op
oeverafzettingen van de Lith stroomgordel bij
Maren-Kessel.272 De oudste vindplaatsen in de
regio zijn aangetroffen ten noordwesten van Oss
en op de rivierduinen ter hoogte en ten noordoosten van Haren. Op de uitloper van het
dekzandgebied betreft het mogelijke nederzettingen uit het midden- en laat-neolithicum en
de midden-bronstijd, waarvoor aanwijzingen in
het aangrenzende zuidelijke dekzandgebied tot
nu toe grotendeels afwezig zijn.273 Op de locaties
Oss-Frankenbeemdlaan en Oss-Kennedydreef
werd vastgesteld dat mogelijk huisplaatsen en
erven met vuursteen, potbekeraardewerk en
Hilversum-aardewerk aanwezig zijn. De vindplaats Haren-Groenstraat bevindt zich op de
overgang van een rivierduin onder de kern van
Haren naar een oostelijk daarvan liggende restgeul van de Haren stroomgordel. Vanwege de
vondst van midden-neolithisch aardewerk hoog
in de restgeulvulling, moet de Haren stroomgordel al ruim voor 3400-2900 v.Chr. actief zijn
geweest.274 De restgeul was dus al grotendeels
dichtgeslibd toen het aardewerk achtergelaten
werd. De opgravingsresultaten wijzen op een
kortstondig gebruikte verblijfplaats waar men
meerdere keren terugkeerde. De typologische
datering van het aardewerk en vuursteen suggereert het midden-neolithicum B, specifiek de
Stein-Vlaardingen groep en dan vooral affiniteit
met de Stein-cultuur. Losse vondsten en nederzettingssporen daarvan zijn ook bovenstrooms
in het Maasdal al aangetroffen, waaronder te
Herpen-Wilgendaal, Overlangel, BoxmeerSterckwijk en Well-Aijen.275 Deze vindplaatsen
suggereren dat de vroegste agrarische nederzettingen vanaf het vroeg-neolithicum tot in de
bronstijd aanvankelijk langs de Maas
ontstonden en dat de bewoners van daaruit het
dekzandgebied koloniseerden.276 Het betekent
tevens dat de Maaskant als overgangszone
tussen het rivierengebied en het dekzandgebied
een sleutelrol kan vervullen in het onderzoek
van de vroegste sedentaire, agrarische nederzettingen.277 De vindplaatsen zijn namelijk relatief
goed geconserveerd en gaaf door de afdekking
met klei van holocene stroomgordels of door
een post-Romeins zanddek.
Een vindplaats met sporen en vondstmateriaal
uit het laat-neolithicum (klokbekercultuur, 25002000 v.Chr.) en uit de ijzertijd werd aangetroffen

266 Ter Wal & Tebbens 2012.
267 Jansen 2014.
268 O.a. opgravingen te Oss-De Geer, Oss-

269
270
271
272
273

274
275

276
277

Horzak, Oss-Mikkeldonk, OssSchalkskamp, Oss-Spaanderstraat, OssWesterveld. Jansen & Van Hoof 2003,
119-130; Jansen 2014, 447-464.
Jansen & Arnoldussen 2007, 30.
Jansen & Van Hoof 2003, 119-130.
Vos & De Vries 2013.
Van Kampen 2009, 16; Jansen 2014,
221-233.
Met uitzondering van de
nederzettingssporen te VeldhovenHabraken en Veldhoven-Zilverackers:
Hissel et al. 2012a; Van der Weerden 2011;
Van Kampen & Van den Brink 2013.
Jansen 2014, 104 met referentie naar
Knippenberg 2013.
Bijv. Van der Linde 2014; Ter Wal &
Tebbens 2012; Kimenai & Mooren 2014;
Blom & Van der Velde 2015. Te WellAijen is zelfs vroeg-neolithicum B
aangetoond: Kimenai & Mooren 2014.
Jansen & Arnoldussen 2007, 30.
Jansen & Fokkens 2002, 319.
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279
280
281
282
283
284
285
286

De Leeuwe 2007.
Jansen 2014, 39.
Jansen & Fokkens 2007, 89.
Mooren 2006; Tolboom 2012;
Dautzenberg et al. 2003.
Mooren 2006.
Ball & Jansen 2002; Ball 2014.
Zie bijv. Ball 2014, 205, afb. 2.
Bakels 2002, 72-80.
Van Mourik et al. 2012b, 80.

bij proefsleufonderzoek in de kern van
Macharen.278 In het IVO-rapport ligt de vindplaats
op de holocene Macharen stroomgordel. Dat kan
echter niet juist zijn, omdat de Macharen
stroomgordel actief was tussen 3000 en 2000 BP
(bronstijd-ijzertijd) en dus te jong is om een laatneolithische vindplaats in situ te kunnen
verklaren. Uit de profielgegevens blijkt dat in de
C-horizont lichtgrijsbruin tot geel, grof zand
voorkomt, met daarboven een akkerlaag met het
neolithische vondstmateriaal. Dat komt meer
overeen met rivierduinsediment, dan met
dekzand (zoals vermeld in de profielopnametabel) of met beddingzand van een holocene
Macharen stroomgordel. De paleogeografische
kaart van de Maaskant279 geeft een meer correcte
weergave, namelijk een oud rivierduincomplex
dat niet-erosief wordt afgedekt door jongere,
holocene afzettingen (net als in Haren). In de
toekomst kan men meer neolithische sporen en
vondstmateriaal verwachten, zowel in de kern
van Macharen als ten westen van de Haren en
Macharen stroomgordels. Deze stroomgordels
lopen over een rivierduincomplex in de ondergrond heen, waarschijnlijk ten westen van de
veelzeggende toponiemen Hoogstraat en Hoogoordstraat. Ter plaatse van de stroomgordels zelf
zal het rivierduin geërodeerd zijn, maar in de kern
van Macharen en verder westelijk dus niet. Laatneolithische graven uit 2300-2000 v.Chr. (klokbekercultuur) zijn al aangetroffen te Oss-Zevenbergen, Schaijk en Nistelrode.280 Op het Peel Blok
bestonden primair gepodzoleerde bodems al in
het laat-neolithicum tot vroege bronstijd (zie
hierboven). De marginale gronden daar zouden
kunnen verklaren waarom in het neolithicum
juist de nabij liggende vruchtbare rivierkleigronden van de stroomgordels in de Maaskant
werden verkozen voor bewoning en beakkering.
In dit kader is het interessant dat een vergelijkbare situatie zich voordoet nabij Engelen ten
noordwesten van ‘s-Hertogenbosch. Bij diverse
onderzoeken281 op de rand van het dekzandgebied en het holocene rivierengebied zijn hier
sporen aangetroffen uit de perioden laat-neolithicum, vroege- en midden-bronstijd en ijzertijd.
De sporen werden aangetroffen op dekzandkopjes rond een hoogte van circa 1,75 tot 2,1 m
NAP en waren afgedekt door klei van de Dieze of
de Maas. Eergetouwkrassen te Engelen-Kraanvogellaan282 tonen akkerbouw aan rond 2 m NAP
in de vroege tot midden-ijzertijd. Het landschap
was toen blijkbaar nog niet dusdanig vernat dat

akkerbouw onmogelijk was (zie echter hieronder
bij Herperduin: vernatting in de late bronstijd tot
vroege ijzertijd).
Meer naar het oosten is een stratigrafisch vergelijkbare situatie aangetroffen op de vindplaats
Herpen-Wilgendaal,283 op de uitloper van een
dekzandrug. Geïsoleerde vondsten uit de perioden mesolithicum, midden- en laat-neolithicum
en de vroege- tot midden-bronstijd werden hier
aangetroffen onder een stuifzandlaag, die
vermoedelijk in de late ijzertijd is gevormd. Onder
de stuifzandlaag tonen een grijze akkerlaag met
daaronder eergetouwsporen de bewerking van
een akker aan in de periode vroege ijzertijd tot
eerste helft van de late ijzertijd. Behalve de eergetouwsporen heeft ook het micromorfologisch
onderzoek bevestigd dat de grijze laag een akkerlaag is: de laag was ‘los gepakt’ en had ‘verknede
humus/zanddeeltjes’. Onder de akkerlaag (plaatselijk 30 cm dik!) werden geen restanten meer
gezien van de oorspronkelijke bodem in de top
van het dekzand.284 Aangenomen moet worden
dat de beakkering de oorspronkelijke bodem
heeft gehomogeniseerd. Gezien de dikte van de
akkerlaag kan die dus ofwel niet diep geweest
zijn, ofwel is deze voorafgaande aan de ijzertijdbeakkering al eens eerder afgetopt geweest.
Uit een sporencluster konden een erf met huisplattegrond, kuilen en bijbehorende spiekers uit
de tweede helft van de midden-ijzertijd of eerste
helft van de late ijzertijd worden herkend. Het
afval van deze nederzetting en van eerdere activiteiten in het gebied werd teruggevonden in een
fossiele beekloop die waarschijnlijk definitief is
dichtgestoven in de late ijzertijd. Het pollenonderzoek285 van de humeuze tot venige beekloopvulling gaf een mooi beeld van de vegetatieontwikkeling tot aan het Atlanticum en na een hiaat
(eind Subboreaal/begin Subatlanticum) tot in de
late ijzertijd als de beekloop dicht stuift (zie ook
hoofdstuk 4). De bijzonderheid van deze vindplaats wordt tenslotte benadrukt door het voorkomen van bewoning uit vroege en volle middeleeuwen in de top van het op dat moment al weer
gepodzoleerde stuifzand. Deze arme grond was
waarschijnlijk voor landbouw nauwelijks geschikt,
maar dit vormde geen belemmering voor vestiging. Van Mourik et al. hebben op de locatie
Herperduin een aan ontbossing gekoppelde
vernatting van een podzol gedateerd tussen 1190
en 768 v.Chr., dus in de late bronstijd tot vroege
ijzertijd. Een stuifzandfase op deze venige paleopodzol dateerde tussen 1435 en 1613 n.Chr.286
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Tabel 3.7 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Maaskant.
Onderzoekstoponiem

Geomorf. eenheid

Lithologie (% leem)

Bodemtype (? = aanname)

Complextype

Datering

Berghem-’t Reut
(gem. Oss)

dekzandvlakte

zwak lemig zand
(% ?)

afgetopte (laar)podzol

nederzetting

late middeleeuwen

Berghem-De Geer I en II
(gem. Oss)

verspoelde
dekzandvlakte,
dekzandwelving
onder Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

zuid: verstoorde
haarpodzol
noord: beekeerdgronden
en vlakvaaggronden

nederzetting

(midden-bronstijd),
vroeg- en middenRomeinse tijd

Engelen-Hoogveld

dekzandkop onder
Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

veldpodzol?

nederzetting

vroege bronstijd,
midden-bronstijd

Engelen-Crèvecoeur

dekzandkop
onder Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

veldpodzol?

nederzetting

(midden-neolithicum
- vroege bronstijd)

Engelen-Kraanvogelweg

dekzandkop
onder Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

veldpodzol?

nederzetting

laat-neolithicum tot
midden-bronstijd

Herpen-Wilgendaal

uitloper dekzandrug op
rand beekdal

matig tot sterk siltig zand
(% ?)

micropodzol op stuifzand
op ijzertijd-akkerlaag op
podzolbodem?

nederzetting

(laat-mesolithicum,
midden- en laatneolithicum en vroege tot
midden-bronstijd),
midden-late ijzertijd,
vroege- en volle
middeleeuwen

Macharen-Dorpsstraat

rivierduin onder Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

AC-profiel,
oorspronkelijke bodem
opgenomen in akkerdek/
vondstlaag

nederzetting

laat-neolithicum, ijzertijd,
(Romeinse tijdmiddeleeuwen?)

Maren-Kessel, Liesdaal

Lith stroomgordel

klei
(% ?)

AC-profiel

nederzetting

midden-ijzertijd

Oss-Horzak-West

verspoelde
dekzandvlakte,
dekzandwelving
onder Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

AC-profiel,
oorspronkelijke
podzolbodem
opgenomen in akkerdek

nederzetting

ijzertijd, Romeinse tijd,
late middeleeuwen

Oss-Horzak 2013

verspoelde
dekzandvlakte,
dekzandwelving
onder Maasklei

zwak lemig zand
(% ?)

AC-profiel,
oorspronkelijke
podzolbodem
opgenomen in akkerdek

nederzetting

ijzertijd, (Romeinse tijd),
late middeleeuwen

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is. Haakjes om de periode in de kolom datering geven aan dat het om spaarzame
sporen gaat die niet aan huizen zijn toe te wijzen.

3.8.6 Mesoregio Dekzandeiland van Weert

Hoewel deel uitmakend van de Provincie
Limburg, wordt de mesoregio Dekzandeiland
van Weert ter vergelijking meegenomen in dit
onderzoek. De mesoregio Dekzandeiland van
Weert ligt in de Roerdalslenk en is uitgebreid
onderzocht (tabel 3.8). De ondergrond bestaat
hier vooral uit afzettingen van Oud Dekzand van
het Laagpakket van Wierden met leemgehalten
tussen 15 en 45%. Hiddink heeft leemgehalten
gemeten tussen 14 en 34% bij de opgraving
Nederweert-Rosveld.287 Het dekzandeiland

vormt de waterscheiding tussen beken die afwateren op het Maasdal (Itterbeek, Tungelroyse
Beek) en beken die noordwestwaarts afwateren
naar de Aa en de Dommel in de Roerdalslenk,
waardoor de lokale ontwatering te wensen
overliet. Vanwege de hoge leemgehalten van de
ondergrond veronderstelt Hiddink dat op de
goed ontwaterde delen in het oorspronkelijke
landschap bruine bosgronden (‘moderpodzolbodems’) aanwezig waren onder de tegenwoordige
plaggendekken.288 Op een aantal locaties met
leemgehalten >25%, en dan met name in de
lagere delen van het landschap, zijn duidelijke
podzolhorizonten (E-Bhs-Bs) gezien.289 Volgens
het model van Spek290 zouden die bij leemge-

287
288
289
290

Hiddink 2005b, 39, 45.
Hiddink 2005b, 39-41.
Hiddink 2005b, 45.
Spek 2004.
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Tabel 3.8 Fysisch-geograﬁsche karakteristieken van vindplaatsen in de mesoregio Weert-Nederweert.
Onderzoekstoponiem

Geomorf. eenheid

Lithologie (% leem)

Bodemtype (? = aanname)

Complextype

Datering

Nederweert-Rosveld

dekzandrug met
depressies

lemig zand
(13,9-34,3%)

moderpodzol?
veldpodzol in depressies

nederzetting, grafveld

late bronstijd tot en met
midden-Romeinse tijd,
vroege en volle
middeleeuwen

Nederweert,-Merenveld

dekzandrug

sterk lemig zand?
(% ?)

AC-profiel, akkerlaag
volle middeleeuwen

nederzetting?

ijzertijd, middeleeuwen

Weert,-Boshoverheide

dekzandrug Jong
Dekzand 2 met
stuifzanden

zwak lemig zand
(% ?)

haarpodzol, vaaggronden

grafveld

late bronstijd - vroege
ijzertijd

Weert-Laarveld

dekzandrug

sterk lemig zand
(56,3-57,3%)

moderpodzol?

nederzetting

late bronstijd - ijzertijd,
late middeleeuwen

Weert-KampershoekNoord, fase 1 en 2

dekzandrug met
depressies

sterk lemig zand
(33,7-63,8%)

moderpodzol?
veldpodzol in depressies

nederzetting,
vier grafvelden

(late bronstijd-ijzertijd),
Romeinse tijd, vroege en
volle middeleeuwen
vroege ijzertijd
(urnenveld)
late ijzertijd (grafveld),
vroege tot middenRomeinse tijd (twee
grafvelden)

Weert-Kampershoek

flank dekzandrug

sterk lemig zand
(33,7-63,8%)

moderpodzol?
veldpodzol in depressies

grafveld

midden-Romeinse tijd

Weert-Molenakkerdreef

dekzandrug

sterk lemig zand
(?)

moderpodzol?
veldpodzol in depressies

grafveld

late ijzertijd, Romeinse
tijd

Weert-WML-terrein

dekzandrug

sterk lemig zand
(% ?)

verploegd, AC-profiel
veldpodzol?

nederzetting

vroege tot late ijzertijd

De vraagtekens in de kolom lithologie geven aan dat het leemgehalte niet gemeten is. Een vraagteken in de kolom bodemtype geeft aan dat het
desbetreﬀende bodemtype niet gezien is, maar een aanname in het rapport is. Haakjes om de periode in de kolom datering geven aan dat het om spaarzame
sporen gaat die niet aan huizen zijn toe te wijzen.

291 Van Mourik et al. 2012a, 83.
292 Met uitzondering van de locatie WeertWML-terrein: zie Coolen 2008.

293 Hiddink 2005b, 8, 78-80.

halten >25% echter niet mogen voorkomen
(afb. 3.5). De veldpodzolen worden daarom
verklaard vanuit secundaire podzolisatie ten
gevolge van grondwaterstandfluctuaties.
Belangrijke vraag is dan of deze natte humuspodzolen al bestonden in de prehistorie of van
latere datum zijn. Vanwege het voorkomen van
al in de prehistorie vergraven podzolen in de
depressies (bijv. ijzertijdspiekers bij depressie
1210), moeten we ervan uitgaan dat de veldpodzolen al aanwezig waren in de (late) ijzertijd of
Romeinse tijd. Veenlagen op humuspodzolen op
de locaties Kruispeel, Tungeler Wallen en
Weerter Bergen tonen dat ook aan: deze veenlagen begonnen te accumuleren tussen 1000 en
500 v.Chr. (late bronstijd-vroege ijzertijd)291,
zodat de (primaire) podzolisatie op dat moment
al ver gevorderd was. Voortschrijdende bodemdegradatie (met vorming van een humuspodzol)
kan dus geen probleem geweest zijn voor het

vestigen van nederzettingen in de late ijzertijd,
Romeinse tijd en middeleeuwen te NederweertRosveld. Huisplattegronden uit de late bronstijd
tot late ijzertijd zijn niet teruggevonden bij de
opgravingen op het dekzandeiland van Weert292,
maar diepere sporen van opslagkuilen, kelderkuilen, waterkuilen en spiekers wel. Hiddink
verklaart dit uit de aard van de bewoning
(‘zwervende erven’ of ander type huizenbouw?)
en vermoedt dat de ondiepere paalsporen in
latere perioden verploegd en daarom niet meer
zichtbaar zijn.293 Huisplattegronden uit de bronstijd tot late ijzertijd zijn dus sterk ondervertegenwoordigd op de leemrijke gronden van het
dekzandeiland Weert-Nederweert, hetgeen van
belang is als men het aantal huisclusters
gebruikt als criterium bij locatiekeuze-onderzoek. Gedurende de Romeinse tijd lag de
bewoning op het dekzandeiland van Weert op
dekzandkoppen tussen depressies. Te Neder-
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weert-Rosveld zijn alleen Alphen-Ekeren huisplattegronden herkend uit de eerste eeuw tot
zeker tweede helft van de derde eeuw. Hiddink
gaat uit van locatiekeuze op de flanken, zodat de
hogere delen voor landbouw konden worden
gebruikt en de lagere delen voor veeteelt
(weidegronden).294 In de vroege en volle middeleeuwen waren de huisplattegronden te
Nederweert-Rosveld nog steeds aanwezig op de
hogere flanken van dekzandkoppen en pas in de
loop van de late middeleeuwen verschoof de
bewoning naar de lagere delen. Bodembrokken
met podzolhorizonten uit de bemonsterde
middenstaanders van huis 103 en 104 uit de volle
middeleeuwen tonen aan dat in de dertiende
eeuw nog sprake was van onontgonnen, gepodzoleerde gebieden.295
De locaties Weert-Kampershoek-Noord296 en
Weert-Laarveld297 op een dekzandrug te midden
van lagere en slechter ontwaterde gronden waren
sterk vergelijkbaar. Het dekzand had leemgehalten tussen 33 en 65%, zeer hoog dus.298
De auteurs nemen aan dat oorspronkelijk
‘moderpodzol-bodems’ aanwezig waren. Veldpodzolen zijn alleen gezien in de depressies te
Kampershoek-Noord. Hoewel op deze locatie
een urnenveld uit de vroege ijzertijd en grafstructuren uit de midden-ijzertijd aanwezig zijn,
ontbreken aanwijzingen voor huisplattegronden
uit de bronstijd tot late ijzertijd. Op deze locatie
is tevens een 3,15 ha grote nederzetting met
Alphen-Ekeren huisplattegronden en twee
bijbehorende grafvelden uit de vroeg- tot
midden-Romeinse tijd opgegraven. Ook te
Weert-Laarveld ontbreken de huisplattegronden
uit de bronstijd tot late ijzertijd. Op beide locaties zijn uitsluitend verspreid liggende bijgebouwen, kuilen en spiekers als indicatoren voor
laat-prehistorische bewoning teruggevonden,
net als te Nederweert-Rosveld. De sporen
dateren te Weert-Kampershoek-Noord op basis
van het aardewerk overwegend in de vroege- en
midden-ijzertijd en te Weert-Laarveld in de late
bronstijd, vroege-, midden- en late ijzertijd.
Zowel deze sporen als het gebruik van de grafvelden op deze locaties geven dus aan dat wel
huisplattegronden in de vroege ijzertijd en
midden-ijzertijd verwacht mogen worden, maar
mogelijk dus niet als archeologisch zichtbare
sporen zijn overgeleverd. Op de locatie WeertWML terrein299 is een huisplattegrond uit de
vroege tot late ijzertijd echter wel bewaard
gebleven. Gezien de vraag of vooral de ondiepe

sporen uit de bronstijd-ijzertijd (en eerder?) zijn
verploegd, zou het interessant zijn om micromorfologisch te achterhalen of en zo ja, vanaf
wanneer en tot welke diepte er is geakkerd. Een
concrete aanwijzing voor verploeging is dat van
veel urnen in het urnenveld KampershoekNoord alleen de bodem bewaard is gebleven.300
Nederzettingen uit de Romeinse tijd (eerstederde eeuw) zijn ook hier aanwezig: ze liggen op
200-300 m van elkaar en de bijbehorende grafvelden op 100 tot 475 m van elkaar.
Het Oud Dekzand met daarop de meeste bewoning en bijbehorende grafvelden is echter niet
overal aanwezig: lokaal komt op het dekzandeiland van Weert leemarm Jong Dekzand 1 en 2
voor met een leemgehalte <5%. In dat leemarme
dekzand zijn juist primaire veld- en haarpodzolgronden en soms ook stuifzanden ontwikkeld.
Voorbeeldlocaties zijn de Boshoverheide en de
Weerter- en Budelerbergen, die vooral als extensief gebruikt land beheerd zijn en tegenwoordig
vooral in heide of onder naaldbos liggen. Zoals
eerder vermeld, zijn daar met OSL-datering zeer
vroege stuiffasen aangetoond.301 Hiddink wijt
deze stuiffasen aan begrazing van de ondergroei
in bossen vanaf de bronstijd en de oprichting van
de eerste grafheuvels, waardoor heide zich daar
kon uitbreiden. Van Mourik et al. hebben de
oudste stuiffase op een fossiele haarpodzol
echter met OSL gedateerd tussen 5000 en 4500
ka, ofwel gedurende het midden- tot laat-neolithicum (ca. 3000-2500 v.Chr.).302 Het bewijst dat
al vóór of in het vroeg- tot midden-neolithicum
zeer marginale, primaire podzolen aanwezig
waren op de leemarme dekzanden van de Weerterbergen. Op de locatie Defensiedijk 1 ten zuidoosten van Weert is eveneens een goed ontwikkelde haarpodzol aanwezig ónder een
stuifzandpakket met een OSL-datering van
2698 ± 400 v.Chr. (laat-neolithicum).303
Veen (incl. Sphagnum-soorten) begon te accumuleren op humuspodzolen in depressies rond
198-46 v.Chr. (Tungeler Wallen), 182-51 v.Chr.
(Weerterbergen) en rond 358-56 v.Chr. (IJzeren
Man). Deze depressies vernatten dus als gevolg
van ontbossing in de late ijzertijd. Het zou de
reden kunnen zijn dat sporen van bewoning en
landbouw jonger dan de midden-ijzertijd
ontbreken in de lage delen van dit gebied. Op de
locatie Kruispeel was al vanaf het vroeg-Holoceen
een venig moeras aanwezig en is een diep pollenprofiel onderzocht. In dit profiel neemt het
percentage heidepollen toe vanaf 1617-1437 v.Chr.,

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

Hiddink 2005b, 100.
Hiddink 2005b, 126.
Hiddink 2010.
Tol 2009.
Hiddink 2010; Hiddink & De Boer 2014.
Coolen 2008.
Hiddink 2010, 59.
Van Mourik et al. 2010, 2012.
Van Mourik et al. 2010, 180, tabel 3.
Van Mourik et al. 2012a, 94.
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304 Van Mourik et al. 2012a, 84. Overigens
305
306
307
308

laat de pollencurve daaronder een hiaat
zien.
Van Mourik et al. 2012b, 80.
Van Mourik et al. 2012a, 84-85.
Van Mourik et al. 2012a, 94.
Hissel et al. 2012b.

ofwel de midden-bronstijd A.304 Jonge stuiffasen in
het gebied ten zuiden van Weert zijn gedateerd
rond 661-773 n.Chr. (Weerterbergen), 995-1210
n.Chr. (Tungeler Wallen)305 en 1000 n.Chr. (IJzeren
Man)306, dus in de vroege tot volle middeleeuwen.
Op de locatie Defensiedijk 1 zijn stuiffasen OSLgedateerd rond 670, 1332, 1412 en 1652 n.Chr., dus
vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd.307 Een oude
akkerlaag onder een plaggendek is OSL-gedateerd
op 978 ± 208 n.Chr. (Dijkerakker). Het plaggendek
is gedateerd op 1567-1647 n.Chr. (Dijkerakker,
halverwege het plaggendek op 40 cm diepte),
respectievelijk 1535-1595 n.Chr. (Valenakker, basis
plaggendek op 60 cm).
Samengevat geldt dat op het dekzandeiland van
Weert-Nederweert relatief vruchtbare, matig tot
sterk lemige dekzanden voorkomen (met
uitzondering van het gebied ten zuidwesten van
Weert). Algemeen wordt aangenomen dat hierin
bruine bosgronden waren ontwikkeld, waarop
tot zeker in de volle middeleeuwen is geakkerd.
De dunne plaggendekken dateren in de
zestiende eeuw. Bewoning-beakkering komt in
elk geval voor vanaf de late bronstijd tot middeleeuwen en suggereert lange continuïteit, mogelijk vanwege de gunstige bodemvruchtbaarheid.
Het aantal huisplattegronden uit de bronstijd tot
ijzertijd is echter sterk ondervertegenwoordigd.
Op de leemrijke locaties Weert-Laarveld, WeertWML-terrein en Nederweert-Merenveld
ontbreekt bewoning uit de Romeinse tijd.
De leemarme dekzanden ten zuidwesten van
Weert (Boshoverheide, Weerter- en Budelerbergen, Defensiedijk) waren al vóór of in het
midden- tot laat-neolithicum primair gepodzoleerde en dus zeer marginale gronden. In de
late bronstijd-vroege ijzertijd was op de
Boshoverheide een urnenveld in gebruik308,
maar mogelijk al voor en in elk geval na de
midden-ijzertijd werd daar niet (meer) gewoond
of geakkerd.
Al in de vroege- tot midden-ijzertijd zijn in het
gebied ten zuidwesten van Weert duidelijke
aanwijzingen dat het landschap vernatte door
ontbossing. Een stuifzandfase suggereert
hernieuwde bodemdegradatie in dat gebied in
de vroege tot volle middeleeuwen. Ter hoogte
van de locatie Defensiedijk komen vanaf de volle
middeleeuwen meerdere stuiffasen tot in de
nieuwe tijd voor. De (basis van) plaggendekken
rond Weert zijn gedateerd in de zestiende eeuw,
de oude akkerlagen eronder dateren uit de volle
middeleeuwen.

3.9

Conclusies: locatiekeuze en
bewoningsdynamiek

3.9.1 Onderzoeksvragen

Doel van deze studie is te beoordelen in
hoeverre de locatiekeuzen van (vooral) laatprehistorische nederzettingen verklaard zou
kunnen worden uit landschappelijke factoren,
zoals microtopografie, bodemvruchtbaarheid
(‘leemgehalte’ in relatie tot primaire c.q. secundaire podzolisatie) en paleohydrologie. Hiertoe
werden vooral de rapporten van grote opgravingen kritisch bekeken op de verwerking van
bodemkundige en fysisch-geografische (profiel)
informatie en op eventueel uitgevoerd specialistisch onderzoek (bijv. micromorfologie, korrelgroottemetingen).
We resumeren kort de vragen voor de late
prehistorie en Romeinse tijd:
• is het model dat in de loop van de ijzertijd
sprake was van een contractie van de bewoning op leemhoudende bodems houdbaar?
Is secundaire podzolering van invloed op de
locatiekeuze?
• wanneer, op welke bodems en in welke mate
leidden antropogene en natuurlijke factoren
tot secundaire podzolering en veranderende
vegetaties?
• in welke mate trad regeneratie van bodems en
vegetatie op in perioden met een demografische teruggang op lokale of microregionale
schaal?
• de inheems-Romeinse bevolking zou zich
concentreren op de wat meer leemrijke en dus
vruchtbaarder bodems als gevolg van de
uitputting door het Celtic field-systeem in de
ijzertijd. Is dit model bruikbaar voor het ZuidNederlandse dekzand- en lössgebied of kan
op basis van de verzamelde gegevens een
nieuw model vastgesteld worden?
• een belangrijke vraag is of in de Romeinse tijd
sprake is geweest van een verdere degradatie
van bodems. Deze kwestie speelt namelijk een
rol in een verklaringsmodel over het einde van
de bewoning op de zandgronden in de derde
eeuw n.Chr.
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3.9.2 Bodemdegradatie en contractie
op de leemrijke gronden versus
bodemvariatie

De grote onderzoeken in het Maas-DemerSchelde gebied hebben veel waardevolle informatie opgeleverd. Met name het microregionale onderzoek heeft bijgedragen aan een
beter begrip tussen nederzettingen en grafvelden enerzijds en landschappelijke kenmerken
anderzijds. Het onderzoek van de afgelopen
twintig jaar toont als eerste aan dat het model
van ‘contractie van bewoning op de leemrijke
gronden’ een te eenvoudige voorstelling van
zaken is. Hiddink & Renes gaven al aan dat ‘de
bewoningsdichtheid op leemrijke bodems niet
persé hoger was dan die op armere gronden’.309
Dit blijkt ook uit de voor deze studie geanalyseerde rapporten: bewoning en beakkering komt
in de Romeinse tijd namelijk ook voor op leemarme, gepodzoleerde gronden (LieshoutBeekseweg, Lieshout-Nieuwenhof, NistelrodeZwarte Molen, Veghel-De Scheifelaar,
Deurne-Groot-Bottelsche Akker). Op de vruchtbare leemrijke gronden met veronderstelde
moderpodzolen ontbreekt soms juist de vroege
bewoning (Dekzandeiland van Weert). Op locaties met leemarme tot matig leemrijke gronden
is de bewoning soms juist al vroeg plaatsvast
(Son-Ekkersrijt: midden-bronstijd) en continu of
veelvuldig gebruikt over langere tijd (DeurneGroot-Bottelsche Akker, Nistelrode-Zwarte
Molen). Bovendien loopt de bewoning op leemrijke gronden juist niet altijd door tot in de
Romeinse tijd, waar dat op grond van het model
van Roymans & Gerritsen wel verwacht zou
mogen worden (Best-Oranjestraat, SomerenWaterdael, Veldhoven-Sondervick Campus,
-Habraken en -Schootackers, Weert-Laarveld,
Weert-WML-terrein).
Opmerkelijk vaak wordt in de rapporten
verondersteld dat de humuspodzolen op ‘arme
zandgronden’ met leemgehalten <10% (als die al
gemeten worden) zullen zijn ontstaan door
secundaire podzolisatie, terwijl de processen van
natuurlijke bodemvorming en bodemdegradatie
(bijv. primaire podzolisatie) niet benoemd, want
niet onderzocht zijn. Het proces secundaire
podzolisatie wordt vervolgens weer rechtstreeks
gekoppeld aan en verklaard uit overexploitatie
van het landschap door de mens, waardoor een

cirkelredenering ontstaat. Uit diverse (grafheuvel)
onderzoeken, bodemkundig en palynologisch
onderzoek in de mesoregio Peel Blok, maar ook
op het Dekzandeiland van Weert kan worden
opgemaakt dat heide-ontwikkeling en stuiffasen
op leemarme zandbodems al in het laat-mesolithicum en vroeg- tot midden-neolithicum voorkomen én samengaan met primaire podzolisatie
van bodems. Het moge duidelijk zijn dat die
primaire podzolisatie op arme zandgronden dus
al voorkomt in perioden voordat redelijkerwijs
sprake kan zijn van overexploitatie door de mens.
Ten aanzien van gronden met leemgehalten
tussen 10 en 25% (als die al gemeten worden)
wordt in veel onderzoeken (zie de mesoregio’s
Kempisch Hoog, Roerdalslenk en Peel Blok)
aangenomen dat op de hoge delen moderpodzolen voorkwamen, die vervolgens secundair
gepodzoleerd zouden zijn. Het is zeer de vraag of
dat wel klopt. Twijfel hierover werd ook al in
2007 verwoord, waarbij tevens werd gewaarschuwd het bodemmodel van Spek (dat is gebaseerd op de Drentse lichte zandgronden en meer
leemrijke keileemgronden) niet één-op-één toe
te passen op de situatie in Oost-Brabant.310 In
deze studie werd daarom specifiek aandacht
besteed aan de beschrijving van bodemkundige
karakteristieken in de rapporten, om te beoordelen in hoeverre sprake zou kunnen zijn van
secundaire podzolisatie. Bij het onderzoek te
Geldrop-Genoenhuis is beakkering van een
moderpodzol op een leemrijke dekzandrug
micromorfologisch aangetoond311, maar daar is
geen sprake van een secundaire podzol. Het
belangrijkste kenmerk van een secundair gepodzoleerd profiel is dat onder een dunne humuspodzol-B horizont nog het restant van een
bruine Bws-horizont aantoonbaar zou moeten
zijn. De secundair ontwikkelde podzol zou dus
dun moeten zijn en deels als ‘overprint’ boven de
oorspronkelijke bodemhorizonten moeten zitten
(zie afb. 3.6, in dit geval de top van een wal van
een verlaten Celtic field). Problematisch is dat
directe aanwijzingen voor fossiele Bws-horizonten van bruine bosgronden in veel gebieden
en/of rapporten ontbreken, terwijl goed en dik
ontwikkelde humuspodzolen wel voorkomen.
De aanname van secundaire podzolisatie is in
geen enkel onderzoek met micromorfologisch
onderzoek op profielniveau geverifieerd.
Evenmin is getoetst in hoeverre de condities
voorafgaand aan beakkering en bewoning al
gunstig waren voor primaire podzolisatie.

309 Hiddink & Renes 2007, 151-152.
310 Hiddink & Renes 2007, 146, 150-151.
311 Hissel 2008.
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312 Hissel et al. 2012a, 169 (speciﬁek ook de
voetnoten 112 en 113).

313 Van Kampen & Van den Brink 2013,
75-76; De Jong & Beumer 2011.

314 Moesker & Dijkstra 2015, 54, 223-225.
315 De Leeuwe 2010, 11-15, 111, 119-127.
316 Eigenlijk een pleonasme: zanden zijn
per deﬁnitie mineraalrijk, want het
hoofdbestanddeel kwarts in de
zandfractie is ook een mineraal.
Bedoeld wordt waarschijnlijk ‘chemisch
rijk’ of ‘nutriëntrijk’, vanwege een
- verondersteld - hoog gehalte aan
makkelijk verwerende primaire
mineralen (zoals plagioklaas, olivijn,
biotiet, microklien etc.) die nutriënten
aan planten kunnen leveren.
317 Wolthuis & Arnoldussen 2015.
318 Hiddink 2005a, 58, 67, 277.
319 Hiddink 2015.

Desondanks nemen de meeste auteurs aan dat
de ‘humuspodzolen wel door secundaire podzolisatie zullen zijn ontstaan uit moderpodzolen’.
Impliciet neemt men dan aan dat de mens
verantwoordelijk is geweest voor bodemdegradatie, terwijl dat dus niet bewezen is. De
vervolgaanname dat de mens om die reden is
vertrokken van de ‘secundair gepodzoleerde
bodems’, om zich vervolgens te vestigen op de
leemrijke bodems waar dat niet of minder
speelde, is dan wetenschappelijk niet of op zeer
zwakke basis gefundeerd. Belangrijke kenniswinst is verkregen met het micromorfologische
onderzoek in de gebieden Nistelrode-Zwarte
Molen, Veldhoven-Habraken en te VeldhovenZilverackers Oerle-Zuid. Op alle locaties heeft
het micromorfologisch onderzoek aangetoond
dat een vondstrijke en veronderstelde bruine
moderpodzol-B horizont in werkelijkheid een
beakkerde cultuurlaag bleek te zijn (zie ook
afb. 3.7; neolithisch spoor onder ‘Bws’!). In het
geval van de leemrijke bodem te VeldhovenZilverackers Oerle-Zuid blijkt bovendien uit vier
OSL-dateringen dat deze cultuurlaag op zijn
laatst rond 1000 n.Chr. en voor twee andere
locaties in de twaalfde, respectievelijk dertiende
eeuw geploegd is geweest en dus geen natuurlijke B-horizont kan zijn.312 Oude akkerlagen op
het Dekzandeiland van Weert dateren eveneens
in de volle middeleeuwen. Te VeldhovenHabraken lijken de nederzettingen op een leemrijke moderpodzol (?) in het laat-neolithicum én
de midden-bronstijd en mogelijk ook te SonEkkersrijt in de midden-bronstijd al behoorlijk
plaatsvast te zijn, in tegenstelling tot de zwervende-erven theorie.313 Te Best-Dijkstraten is een
nederzetting op een podzol plaatsvast in de
midden-ijzertijd en deze lijkt in de late ijzertijd
tot vroeg-Romeinse tijd te gaan zwerven en
houdt daarna op te bestaan.314 Ondanks de
plaatsvastheid is op zowel de leemrijke als leemarme dekzanden van secundaire podzolisatie
juist geen sprake. Dat lijkt ook te gelden voor
Geldrop-Luchen, waar een plaatsvaste nederzetting uit de late bronstijd-vroege ijzertijd
voorkomt op een in de vroege ijzertijd
beakkerde en vervolgens overstoven primaire
haarpodzol op leemarm Jong Dekzand.315
Het leemgehalte van de ‘bruine bodem’ te
Nistelrode-Zwarte Molen is niet gemeten, maar
gezien het voorkomen van haarpodzolen op
leemarm en grindig rivierterraszand elders in het
gebied zouden primaire humuspodzolen

verwacht mogen worden. De kans is dus
aanwezig dat een primaire haarpodzol hier door
beakkering tot een bruine eenheidskleur is
gehomogeniseerd, die als het ware een ‘pseudomoderpodzol’ suggereert.
Het is dus van groot belang om de volgorde van
geomorfologische, bodemkundige en postdepositionele processen zo goed mogelijk te
achterhalen (bijvoorbeeld door micromorfologisch onderzoek) en om de basislithologie van
bijvoorbeeld dekzand of rivierduinzand goed te
karakteriseren. Korrelgroottemetingen van
dekzand- of rivierduinzandmonsters en vooral
van oude akkerlagen daarin zijn essentieel, wil
men iets zinnigs kunnen zeggen over (de lokale
variatie in) het leemgehalte en indirect daarmee
over de natuurlijke bodemvruchtbaarheid.
Opmerkelijk is ook dat in een aantal rapporten
wordt gesproken over ‘mineraalrijke zanden’316
die zouden bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid, maar dat in geen enkel rapport lithologisch, mineralogisch of bulk-geochemisch
onderzoek wordt gepresenteerd dat deze
aanname zou kunnen staven. Aangezien de
oudere Maasterrasafzettingen relatief kwartsrijk
zijn (bijv. door omwerking en erosie van sterk
verweerde Tertiaire zanden) kan men zich ernstig
afvragen of wel over ‘vruchtbare terraszanden’
op het Peel Blok gesproken kan worden.
Organische-stofgehalten of leemgehalten
worden evenmin gemeten, de leemgehalten in
de meeste VU-rapporten daarbij uitgezonderd.
Wolthuis & Arnoldussen317 hebben in een kritische beschouwing van het model van Roymans
en Gerritsen al laten zien dat bewoningscontinuiteit op één locatie waarschijnlijk niet één-opéén aan de textuur van de bodem kan worden
gekoppeld: bewoning komt in de Romeinse tijd
immers ook voor op leemarme gronden. Het
model van ‘contractie van bewoning op leemrijke gronden’ is dus niet zonder meer van
toepassing. Hiddink trok in 2005 al een vergelijkbare conclusie op basis van de nederzettingssporen op de multi-periode vindplaats LieshoutBeekseweg.318 In een recente overzichtspublicatie
over de bewoningsdynamiek in de Romeinse tijd
gaat Hiddink319 in op de relatie tussen bodemtype en de landschappelijke inkadering van
bekende, opgegraven grafvelden en nederzettingen. Hij gaat uit van ‘aangetoonde’ graven
met randstructuren, dan wel huisplattegronden
of vindplaatsen (gebaseerd op meerdere dicht
bij elkaar liggende waarnemingen). Deze gege-
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vens zijn weergegeven op een paleogeografische
kaart (schaal 1:200.000) die tot doel heeft de
potentiële geschiktheid van het landschap voor
bewoning en landbouw weer te geven. De kaartondergrond is gegeneraliseerd vanuit bodemkundige legenda-eenheden320 en maakt onderscheid tussen potentieel geschikte
bodemarealen voor bewoning/landbouw,321
niet-bewoonde bodemarealen met grondwatertrap VI en hoger322 en in (voor bewoning of landbouw te) natte bodemarealen met grondwatertrap V en lager.323 Uit de projectie van bekende
vindplaatsen op deze bodemarealen blijkt dat
het merendeel (95%) van de vindplaatsen uit de
Romeinse tijd inderdaad op de potentieel
geschikte locaties voor bewoning/landbouw
terecht komt, of tenminste binnen een afstand
van 200 m daarvan. Vooral het voormalige
hoogveengebied op het Peel Blok bij Asten blijkt
in de Romeinse tijd leeg te zijn geweest. De
Romeinse vindplaatsen zijn het meest talrijk
onder de enkeerdgronden (NB: nog niet gedifferentieerd naar de oorspronkelijke bodems
daaronder), op moderpodzolen en op vorstvaaggronden. Ze bevinden zich opvallend vaak langs
beekbegeleidende dekzandruggen (met als
uitzondering het relatief ‘beekloze’ dekzandeiland van Weert-Nederweert) en op zowel oude
als jonge rivierkleigronden langs de Maas. Op
voor bewoning/akkerbouw schijnbaar ongeschikte bodems, zoals die onder heide en in
natte gebieden, liggen nog 20 respectievelijk
19 vindplaatsen. Daartoe zijn echter ook nietnederzettingen zoals cultusplaatsen gerekend.
Uit de verdeling van vindplaatsen over de leemarme en meer leemrijke bodems blijkt dat 37%
van de Romeinse vindplaatsen voorkomt op
bodems op leemarm zand. Recente voorbeelden
zijn de Romeinse nederzettingen te LieshoutBeekseweg, Deurne-Groot Bottelsche Akker en
Nistelrode-Zwarte Molen, fase 1 en 2b.324
Daaraan kunnen worden toegevoegd LieshoutNieuwenhof Noord, Veghel-De Scheifelaar II,
Budel-Noord Duitse School, NederwettenDe Esrand en Soerendonk-De Pompers. Het is
dus maar de vraag of voor de overgangsperiode
van de ijzertijd naar de Romeinse tijd nog
gesproken kan worden van ‘contractie op de
leemrijke gronden’. Hiddink325 trekt als - voorlopige - conclusie dat sommige concentraties
vindplaatsen dus op minder vruchtbare en voor
secundaire podzolering gevoelige bodems liggen
en dat daar geen sprake lijkt te zijn van een lage

bevolkingsdichtheid.326 Daarnaast trekt hij de
conclusie dat de bevolking in de Romeinse tijd
als locatie voor de nederzettingen en akkers
koos voor de beste bodems die in een microregio voorhanden waren, alhoewel in de synthetiserende studie nog weinig informatie kon
worden meegenomen over de oorspronkelijke
bodemtypen onder bijvoorbeeld de enkeerdgronden. Nadere studie naar de oorspronkelijke
bodem en dan vooral de leemgehalten, de
grondwatertrappen en het al dan niet voorkomen van oude akkerlagen of Bw(s)-horizonten
op vindplaatsniveau in een bepaalde microregio
is dus dringend gewenst, zo niet noodzakelijk
om de relatie tussen het oorspronkelijke landschap en de menselijke locatiekeuze voor nederzettingen en akkers te kunnen duiden. Deze
boodschap is overigens niet nieuw, maar werd
ook al verwoord door Kluiving et al.327 Hiddink
zelf hield in 2005 al een pleidooi om ‘gegevens
over de aanzienlijke bodemkundige variatie (van
de oorspronkelijk aanwezige bodems!) en het
microreliëf onder bijv. plaggendekken meer
systematisch te verzamelen en publiceren’.328
Dat pleidooi kan hier op deze plek nogmaals
met kracht onderschreven worden.
Voor wat betreft de Romeinse nederzettingen
heeft Heeren betoogd dat het merendeel van de
nederzettingen in Noordoost-Brabant dateert
van vóór 275 n.Chr. en daarna ontvolkt raakt om
pas weer na 400 n.Chr. bewoond te raken.329
Hij koppelt het compleet verlaten zijn van nederzettingen in het vierde kwart van de derde eeuw
aan politieke oorzaken. Gezien het feit dat het
merendeel van de Romeinse nederzettingen in
Noordoost-Brabant dan verlaten is, lijkt het
inderdaad onwaarschijnlijk dat hier een landschappelijke oorzaak (zoals voortgaande
bodemdegradatie tijdens de ijzertijd en de
Romeinse tijd) aan ten grondslag ligt. Men zou
dan immers mogen verwachten dat men
simpelweg de akkerpercelen en/of bewoning
geleidelijk verplaatst naar andere, meer vruchtbare locaties in het landschap. Daarvoor zijn
echter in die periode geen aanwijzingen, want
zelfs op het meest leemrijke en als vruchtbaar
veronderstelde dekzandeiland van WeertNederweert is geen bewoning aanwezig na het
derde kwart van de derde eeuw n.Chr.330
Laat-Romeinse bewoning is wel aangetroffen te
Gennep, Breda-West, Alphen-Kerkakkers,
Goirle-Huzarenwei, Tilburg-Stappegoor,
Helden-Schrames en Geldrop, voornamelijk

320 Bodemkaarten kennen een schaal van
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324
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330

1:50.000 en onzuiverheid van 30%, dat
wil zeggen dat binnen de legendaeenheid ongeveer 30% van de
oppervlakte een andere bodem kan zijn
dan de kaart aangeeft.
z/b EZ 21/23/30; (c)Y21/23/30, Zb
21/23/30, KRd1/7, KRn1, BKd25:
enkeerdgronden, moderpodzolen,
vorstvaaggronden, oude rivierklei- en
ooivaaggronden, radebrikgronden.
Hd 21/23, Zd21, Zn21/23, Hn21/23:
haarpodzolen, duinvaaggronden,
vlakvaaggronden, veldpodzolen.
zEZ21/23, EZg23, pZg23, Hn21/23, vWz,
vWp, Vp, Vz: lage enkeerdgronden,
gooreerdgronden, veldpodzolen,
moerige en venige gronden.
Hiddink 2005a, 2008; Jansen 2007;
Janssens 2012b.
Hiddink 2015.
Hiddink 2015, 26-7 en tabel 12.
Kluiving et al. 2015, 148.
Hiddink 2005a, 30.
Heeren 2015.
Heeren 2015, 283, tabel 5.
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buiten de hier onderzochte regio dus.
De vraag in welke mate de bodem kon regenereren door ontvolking in het onderzochte gebied
in het laatste kwart van de derde eeuw kan
helaas niet worden beantwoord op basis van
nieuwe onderzoeksresultaten.
Alleen op de locaties Veldhoven-ZilverackersOerle-Zuid en Nistelrode-Zwarte Molen bestaan
op basis van micromorfologisch onderzoek,
OSL- en aardewerkdateringen concrete aanwijzingen dat tot in de elfde eeuw werd geakkerd.
OSL-dateringen ten zuiden van Weert
(Dijkerakker, Valenakker) geven hetzelfde beeld.
Echter, of dit te maken heeft met regeneratie van
de bodems ter plaatse of simpelweg het
opnieuw koloniseren en in cultuur nemen van
het gebied na de laat-Romeinse tijd kan niet
worden aangetoond.

3.9.3 Vroege occupatie en plaatsvastheid
in het leemrijke Maasdal (incl.
Maaskant)

331 Bijv. Jansen 2014; Jansen & Arnoldussen
2007.

332 Met uitzondering van de laat333
334
335
336

neolithische plattegronden te
Veldhoven-Habraken.
Hissel et al. 2012a; Van der Weerden 2011;
Van Kampen & Van den Brink 2013.
Huisman 2013.
Blom & Van der Velde 2015, 92, 95-96:
gebouw H5501.
Ter Wal & Tebbens 2012.

Voor de Brabantse zijde van het Maasdal
(gemeenten Cuijk, Boxmeer) en de regio Maaskant is een opmerkelijk resultaat dat de meest
vroege nederzettingssporen van (sedentaire?)
bewoning worden aangetroffen in de vorm van
kuilen uit het midden- en laat-neolithicum en uit
de vroege bronstijd.331 De mesoregio’s Maasdal
en Maaskant laten dus al vanaf het midden- tot
laat-neolithicum sporen van bewoning zien, die
op hetzelfde moment in de mesoregio’s van het
dekzandgebied ontbreken (of in elk geval tot aan
de midden-bronstijd archeologisch nog niet
aantoonbaar is).332 De nabijheid van de Maas als
grote rivier zou hier van groot belang kunnen
zijn: natuurlijk als route voor transport en
verplaatsing, maar belangrijk is natuurlijk ook de
beschikbaarheid van drinkwater en relatief
vruchtbare (oude) kleigronden vergeleken met
de marginale podzolgronden in het achterliggende dekzandgebied. Uit diverse grote, vlakdekkende opgravingen komt immers het beeld
naar voren dat nederzettingsterreinen (met
paalsporen die zouden kunnen duiden op huisplattegronden) in het Noordoost-Brabantse
dekzandgebied pas vanaf de midden-bronstijd A
herkend worden. De nieuw ontdekte laat-neolithische huisplattegronden van de VlaardingenSteingroep te Veldhoven-Habraken/Zilver-

ackers-Oerle-Zuid333 zijn mogelijk de
uitzondering die de regel bevestigen. Hoewel
ook hier het probleem speelt van deels slechte
herkenning door vervaging334 van vooral ondiepe
grondsporen zoals greppels, maar ook van
diepere paalsporen, is het interessant om na te
gaan of vroege sedentaire kolonisten als eerste
de grotere rivierdalen zoals het Maasdal in
cultuur hebben gebracht en van daaruit het
beboste achterland zijn ingetrokken, bijvoorbeeld via de beekdalen.
In het Brabantse deel van het Maasdal treffen
we de bewoning vrijwel zonder uitzondering aan
op de oude terrasrestruggen, met name op de
locaties waar een laag rivierduin de terrasrest
afdekt of in de overgangszone tussen het
Maasdal en het dekzandgebied (Maaskant).
Het gaat meestal om spoor- en vondstrijke
multi-periode vindplaatsen, waar nederzettingsterreinen en grafvelden uit vrijwel alle
perioden vanaf de midden-bronstijd goed vertegenwoordigd zijn. Nederzettingssporen uit de
perioden midden-neolithicum tot en met vroege
bronstijd zijn echter zeldzamer en - met uitzondering van een midden-neolithische structuur te
Boxmeer-Sterckwijck335 - vaak alleen vertegenwoordigd in de vorm van kuilen en losse vondsten. Het bodemkundige proces van de vervaging van vooral de sporen ouder dan ijzertijd
wordt vaak benoemd in de rapporten als verklaring voor de onzichtbaarheid van sporen en het
vaak ontbreken van gebouwplattegronden
ouder dan de midden-bronstijd. Voor dit proces
wordt in de Maasdal-rapporten consequent de
verkeerde benaming ‘verbruining’ gehanteerd.
Verbruining in de zin van primaire verwering van
ijzerhoudende mineralen en nieuwvorming van
kleimineralen treedt weliswaar op in kleiige
Maassedimenten, maar is micromorfologisch tot
dusverre aantoonbaar niét de hoofdoorzaak van
‘onzichtbare sporen’. Sterke homogenisatie,
bioturbatie en oxidatie van organische stof door
bodemfauna leidt wél tot vervaging van sporen.
De bruine en meestal lichter getextureerde lagen
in het Maasdal die de Romeinse sporen en een
begraven, roder gekleurde prehistorische bodem
afdekken, worden soms als (pseudo-)esdek
geduid. In werkelijkheid gaat het hier om door
de Maas afgezette verspoelde (zandige) löss uit
het achterland van de Maas die pas na de
Romeinse tijd is afgezet.336 Micromorfologisch
onderzoek naar de mate van eventuele beakkering hiervan of textuuronderzoek dat het
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afzettingsproces nader kan duiden, is echter
vrijwel niet uitgevoerd. De sterke bioturbatie
beperkt de potentie van micromorfologisch
onderzoek overigens ook sterk.
Ten aanzien van de locatiekeuze voor bewoning
vallen twee zaken op:
1. preferente selectie van de hoger liggende
delen in het landschap voor de situering van
nederzettingen, met name op oeverwallen337,
terrasrestruggen338, lage rivierduinen en bijv.
dekzandkoppen in de Maaskant, en;
2. het al vanaf het laat-neolithicum meer
continue karakter en vanaf de ijzertijd meer
plaatsvaste karakter van de bewoning ten
opzichte van het aangrenzende dekzandgebied.
Te Boxmeer-Sterckwijck339 is een compleet
bewoningslint uit de midden-ijzertijd gereconstrueerd dat veel herbouwfasen van huizen op
of nabij hetzelfde erf kent. De auteurs zien hierin
een meer plaatsvast karakter van de erven en
koppelen dit aan de grotere natuurlijke vruchtbaarheid van de sterk leemhoudende Maasdalgronden, waardoor verplaatsing van erven zoals
op de gepodzoleerde dekzandgronden minder
noodzakelijk is.340 Sporen van bewoning zijn in
het Maasdal dus voor alle perioden ruimschoots
aanwezig, en dan vooral op de topografisch
hogere delen in het landschap. De voorkeur voor
topografisch hogere delen zou ingegeven
kunnen zijn door toenemende wateroverlast
langs de Maas gedurende de ijzertijd-Romeinse
tijd341, waardoor vooral de lagere delen van het
landschap in de loop van de ijzertijd steeds
slechter bewoonbaar of voor akkerbouw
onbruikbaar worden. De omgeving van
Heusden-’s-Hertogenbosch, de Maaskant en
microregio Boxmeer-Cuijk lijken zich hier net iets
anders te ontwikkelen dan het meer stroomopwaarts liggende terrassenlandschap: de bewoning is al geconcentreerd op de hogere delen en
laat een lichte tendens zien met verschuiving
naar de hoogste delen in het landschap. Tevens
wordt er gewoond op de oeverwallen van
fossiele stroomgordels van bijv. de Lith en Huisseling-Demen stroomgordels.342 In het terrassenlandschap (zoals te Well-Aijen) verschuift de
bewoning ook lateraal, bijv. vanuit het holocene
kronkelwaardlandschap naar hogere, laatglaciale terrassen toe.343 Te Boxmeer-Sterckwijck
wordt daar in de vroege middeleeuwen
gewoond tot in het eerste kwart van de tiende

eeuw, waarna de bewoning zich verplaatst naar
lagere delen. Bewoningscontinuïteit wordt
vervolgens verondersteld tot de dertiende eeuw.

3.9.4 Bronnenkritiek

Een kritische noot met betrekking tot de geanalyseerde rapporten is hier op zijn plaats. Als de
rapporten met een bodemkundige en fysischgeografische blik worden bezien, dan blijkt dat
veel basisinformatie over het oorspronkelijke
landschap niet is afgebeeld, niet is vermeld,
onjuist is geïnterpreteerd (afgebeelde foto’s
laten regelmatig een ander bodemtype zien dan
beschreven wordt) of niet met dat oogmerk is
geanalyseerd. De fysisch-geografische of
bodemkundige interpretaties blijken helaas
regelmatig te leiden tot onjuiste profiel- of
bodembeschrijvingen en daardoor tot onjuiste
aannamen over de oorspronkelijk aanwezige
bodems in een gebied.
Het ‘basis’-bodemdegradatiemodel van Spek344
kent weliswaar veel navolging, maar lijkt zo
langzamerhand ook een paradigma te zijn
geworden. Te vaak wordt - niet onderbouwd,
want zonder toetsing - in diverse rapporten
gesteld dat in het onderzochte gebied oorspronkelijk moderpodzolen aanwezig waren (waren
die er wel?) en dat de humuspodzolen in het
gebied wel zullen zijn ontstaan door secundaire
podzolisatie van die verondersteld aanwezige
moderpodzolen (terwijl fossiele Bws-horizonten
vaak ontbreken en leemgehalten niet gemeten
zijn). Vervolgens wordt aangenomen dat deze
bodemdegradatie door mensen is veroorzaakt,
hetgeen weer als reden voor de verlating van
nederzettingslocaties in de bronstijd en ijzertijd
wordt gezien. Eigenlijk is hier dus sprake van een
tunnelvisie dat het landschap secundair gepodzoleerd is en dat (podzolisatie onder) heide pas
ontstaat door of na overexploitatie van het
landschap. Juist die aannamen dienen echter
getoetst te worden tijdens opgravingen en dat
gebeurt helaas te weinig. De natuurlijke bodemontwikkeling verdient veel meer aandacht: de
eerste vraag tijdens landschappelijk onderzoek
zou moeten zijn hoe het oorspronkelijke landschap en de bodems daarin eruit zagen, nog
voordat de mens hierin verandering aanbracht.
De tweede vraag kan dan zijn in hoeverre de
mens dat landschap naar zijn hand heeft gezet

337 Bijv. de Huisseling-Demen en Lith
stroomgordels.

338 Bijv. Overlangel-Asboom (Jansen 2014,
339
340
341
342
343
344

153-169), Boxmeer Sterckwijck,
Boxmeer-Heeswijkse Kampen.
Blom & van der Velde 2015.
Blom & van der Velde 2015, 632.
Ter Wal & Tebbens 2012; Kimenai &
Mooren 2014.
Jansen 2014, 192: Oss-Kalfsheuvel,
Jansen 2014, 221: Maren-Kessel,
Liesdaal.
Ter Wal & Tebbens 2012; Kimenai en
Mooren 2014.
Spek 2004.
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345 Bijv. Spek 2004, 116-119; Van Mourik et
al. 2012b, 80 (tabel 4), 82.

346 Zoals vermeld in Van Geel, Buurman &
Waterbolk 1996; Van Geel et al. 2014;
Engels et al. 2016.
347 Bijv. Spek 2004, 116-119; Van Geel,
Buurman & Waterbolk 1996.
348 Tebbens 2016, 69, 71, 75-76. OosterhoutDe Contreie, Tilburg-Enschotsebaan.
349 Zie bijv. de sterk vereenvoudigde en
samengestelde bodemkaarten in de
ACVU-HBS-rapporten.

(in cultuur heeft gebracht) en in hoeverre het
landschap de locatiekeuze en het landgebruik
heeft beïnvloed. Pas dan kan de derde vraag
gesteld worden, namelijk in hoeverre de bodem
daadwerkelijk en zodanig door mensen of door
beweiding met vee is uitgeput en gedegradeerd
dat men wegtrok uit een gebied.
Door de focus op het proces secundaire podzolisatie zijn bovendien in veel rapporten alternatieve verklarende factoren voor locatiekeuze of
veranderingen in landgebruik helaas buiten
beeld geraakt. Microtopografische aspecten,
grondwaterstandfluctuaties (paleohydrologie) in
relatie tot ontbossing345 en/of klimaatverandering tijdens de late bronstijd-vroege ijzertijd346 en
bijvoorbeeld de (toenemende) overstromingsfrequentie van de Maas vanaf de bronstijd in de
microregio’s Maasdal en de Maaskant komen
nauwelijks in de Malta-rapportages aan bod.
Met name het toenemende neerslagoverschot
tijdens de late bronstijd-vroege ijzertijd (850760 v.Chr.) zal de geschiktheid voor bewoning en
landbouw sterk verminderd hebben in slecht
ontwaterde gebieden, door stijging van de
grondwaterspiegel (juist ook in gebieden met
een leemrijke ondergrond!).347 Zo zijn er ook voor
westelijk Noord-Brabant in bijvoorbeeld de
regio’s Breda-Oosterhout en Tilburg aanwijzingen dat de laat-prehistorische bewoning zich
gedurende de ijzertijd geleidelijk concentreerde
op de hoogste delen in het landschap.348
In algemene zin hebben (vruchtbare) bodems
met grondwatertrap VI en VII op dekzandruggen
en terrasrestruggen met rivierduinen weliswaar
de voorkeur,349 maar binnen de vindplaatsen is
het paleoreliëf vaak veel gevarieerder dan een
1:50.000 bodemkaart of geomorfologische kaart
laat zien. Daarnaast blijkt dat ook leemarme
afzettingen soms wel degelijk langdurige perioden van bewoning kennen, zoals bijvoorbeeld
te Nistelrode-Zwarte Molen of dat juist leemrijke
gronden geen garantie zijn voor het aantreffen
van bewoningscontinuïteit. Ook dat geeft aan
dat een te eenzijdige focus op alleen het leemgehalte geen exclusieve verklaring voor de locatiekeuze van nederzettingen zal bieden. Het
aantal rapporten waarin de alle-sporenkaart of
tenminste de locaties van goed gedateerde
hoofdgebouwstructuren worden afgebeeld op
een vlakhoogtekaart of paleoreliëfkaart (voorzien van geomorfologische aanduidingen als
dekzandrug, dekzandflank, rivierduin, terrasrestrug etc.) is helaas zeer gering. Dat maakte

het moeilijk, zo niet onmogelijk om de invloed
van microtopografie en paleohydrologie op
locatiekeuze (bijv. de situering van huisclusters)
in detail te analyseren. Nog lastiger wordt het
om binnen één vindplaats of microregio trends
te zien in de verplaatsingsrichting van huizenclusters, erven of nederzettingen door de tijd
heen, als de huisplattegronden in absolute zin
slecht gedateerd zijn. Juist dat was één van de
essentiële vragen in deze studie. Belangrijke
vragen zijn: hoe oud en synchroon zijn de hoofdgebouwstructuren of erven binnen een vindplaats? En zodra dat bekend is; zijn er dan
bijvoorbeeld binnen één vindplaats of binnen
een microregio aanwijzingen voor verplaatsing
van huizenclusters van laag/nat naar hoog/
droog?, of van onvruchtbare grond (chemisch
arm of verarmd) naar vruchtbare grond
(chemisch rijk)?, voor situering van huizenclusters specifiek rondom een depressie of naast een
beekdal?, voor verplaatsing van huizenclusters
in de tijd naar het allerhoogste deel in het
Maasdal vanwege toenemende overstromingsfrequentie? Zolang een strak chronostratigrafisch en een goed gedefinieerd bodemkundig en
paleogeografisch kader ontbreken, is de beantwoording van deze vragen een grote uitdaging.

3.9.5 Aanbevelingen

Van groot belang voor toekomstig onderzoek is
allereerst veel aandacht te besteden aan een
correct bodemkundig, paleogeografisch en
chronostratigrafisch kader: waar bevinden zich
de huisclusters/erven en wat is de aard, absolute
ouderdom (14C, OSL) en fasering van geomorfologische en archeologische fenomenen? Grotere
onderzoeksterreinen zijn gebaat bij duidelijke
faseringskaarten van de bewoning, waarop goed
(bij voorkeur: absoluut en scherp) gedateerde
gebouwplattegronden en/of graven zijn afgebeeld op het paleoreliëf en die voorzien zijn van
gedefinieerde en begrensde geomorfologische
eenheden. Indicatoren van fossiele of tegenwoordige grondwaterstanden en de ingravingsdiepten van houten palen en afrottingsdiepten
van waterputten zijn van groot belang voor de
reconstructie van de grondwaterstanden en dus
de paleohydrologie van het landschap. Bodemkundig is het van groot belang inzicht te hebben
in de leemgehalten en mineralogie van het sedi-
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ment en in de oorspronkelijke bodems die zich
daarin ontwikkeld hebben, dus de bodem onder
de basis van laat-middeleeuwse plaggendekken.
Tevens zou meer aandacht moeten worden
besteed aan de daarin eventueel ontwikkelde
oude akkerlagen én bodemhorizonten: is nu wel
of geen sprake van een oude akkerlaag en zo ja,
hoe oud is deze en tot welke diepte is geploegd?
In hoeverre is sprake van een duidelijke podzolB-horizont en/of van een fossiele verbruinde en
gehomogeniseerde Bws-horizont? In hoeverre is
bodemchemisch of mineralogisch gezien sprake
van aantoonbare uitputting (dan wel regeneratie) van de bovengrond en oude wortelzone
van begraven oorspronkelijke bodems of akkerlagen onder de plaggendekken?
Nochtans wordt in veel rapporten juist aan de
analyse van deze zaken relatief weinig aandacht
besteed en dat is een gemiste kans.

4 Het botanische landschap
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H. van Haaster

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de vegetatieontwikkeling
in oostelijk Noord-Brabant geschetst van de
vroege prehistorie tot en met de middeleeuwen.
Hierbij staat de invloed van de mens op de vegetatie in de verschillende culturele perioden en de
diverse (micro)regio’s centraal. De invloed van
de mens op de vegetatie in ons land is vele tienduizenden jaren nihil geweest.350 Dat gold voor
de tijd dat de mens leefde van het jagen en
verzamelen van voedsel (paleolithicum en
mesolithicum). Waarschijnlijk beïnvloedde de
mens de natuur wel door bijvoorbeeld de vegetatie te verbranden om het jagen op dieren te
vereenvoudigen en ook werd de groei van favoriete wilde voedselplanten wel op diverse
manieren bevoordeeld.351 Maar de schaal waarop
dit gebeurde viel in het niet als we dit vergelijken
met de veranderingen die in het landschap
plaatsvonden vanaf het moment dat de eerste
boeren in ons land arriveerden. Dat gebeurde
ongeveer 7300 jaar geleden, toen de eerste
boerennederzettingen op de Zuid-Limburgse
lössgronden verschenen. Pas van 2500 jaar later
(2900-2400 v.Chr.) zijn in oostelijk NoordBrabant de eerste boerennederzettingen
opgegraven. Resten van boerderijen uit de
periode 2900-2400 v.Chr. zijn teruggevonden bij
Veldhoven-Habraken en -Zilverackers.352
Vanaf die periode begint de landbouwende
mens steeds meer invloed op de vegetatie
in dit gebied te krijgen. In dit hoofdstuk zal in
algemene lijnen de invloed van de mens op de
vegetatie worden geschetst, en zullen de
volgende vragen op basis van de onderzoeksresultaten van de laatste decennia beantwoord
worden:
• welke vegetatieontwikkelingen zijn in het
studiegebied te herkennen?
• hoe verliep de ontginning van het studiegebied? Welke faseringen zijn hierin te
herkennen?
• zijn er aanwijzingen voor bodemdegradatie
als gevolg van overexploitatie door de mens?
• zijn er aanwijzingen voor regeneratie van de
bodem c.q. de vegetatie in periodes met
demografische teruggang?
Als chronologisch kader is voor de periode vanaf
het midden-neolithicum tot de nieuwe tijd

gekozen, althans voor zover het geschikte
bewijsmateriaal voorhanden is (zie hieronder).
Er bestaan in principe twee botanische onderzoekdisciplines die het mogelijk maken vegetaties, agrarische ontwikkelingen en voedingsgewoonten in het verleden te reconstrueren.
Beide disciplines hebben hun eigen, specifieke
mogelijkheden en beperkingen. Palynologie, de
studie van microscopische resten, zoals pollen
en sporen, is bij uitstek een middel om algemene
vegetatieontwikkelingen in een gebied te reconstrueren. Voor dit doel worden bij voorkeur
profielen uit veenpakketten, meren of vennen
en (voormalige) beek- en rivierlopen gebruikt,
maar ook pollenstudies van antropogene sporen
zoals waterkuilen, waterputten, sloten, greppels
en grachten leveren vaak een schat aan informatie op. De tweede onderzoeksdiscipline is
archeobotanie. Dit vakgebied houdt zich voornamelijk bezig met de studie van grotere plantenresten (zaden, vruchten, dorsafval etc.) uit
antropogene grondsporen. Archeobotanisch
onderzoek levert vaak gedetailleerde informatie
op over de voedingsgewoonten en lokale
milieuomstandigheden op en in de directe
omgeving van een vroeger nederzettingsterrein.
Uiteraard levert de synthese van veel lokale
archeobotanische gegevens ook informatie over
de milieuomstandigheden, voedingsgewoonten
en agrarische economie in een groter gebied,
maar omwille van de hoofddoelstelling die voor
dit project is gesteld – namelijk het schetsen van
de algemene vegetatieontwikkeling in relatie tot
de bewoningsgeschiedenis– zal dit hoofdstuk
vooral gebaseerd zijn op palynologische
gegevens uit veenprofielen en antropogene
grondsporen zoals waterputten, waterkuilen,
greppels, sloten, grachten en bodems, althans
voor zover deze relevant zijn voor de onderzoeksperiode.353

4.2

De situatie vóór Malta

4.2.1 Beschikbare bronnen

De beschikbare bronnen van vóór 1997
bestonden uit pollendiagrammen op basis van
monsters uit veenprofielen. Daarnaast was er een
beperkt aantal analyses uit bodemprofielen en
grondsporen. Hieronder volgt een kort overzicht.

350 Dit blijkt uit een groot aantal
pollendiagrammen uit ons land zoals
bijvoorbeeld in Janssen 1972; Van Geel,
Bohnke & Dee 1981; Bos 1998; Teunissen
1980; Bakker 2003 en vele andere.
351 Zie voor laatpaleolithisch Milheeze:
Bos 1998.
352 Van Kampen & Van den Brink 2013.
Uit ‘losse’ vondsten, zoals Rössener
Breitkeile en vuurstenen artefacten van
de Michelsbergcultuur, blijkt dat
vermoedelijk ook wel eerder boeren in
oostelijk Noord-Brabant waren.
353 Het mesolithicum (Atlanticum) wordt
meegenomen als referentiepunt met
oorspronkelijke, nauwelijks beïnvloede
vegetatie.
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Veenproﬁelen
In de periode vóór Malta (publicatiedatum 1997
of eerder) is op vier locaties in het Dommeldal
palynologisch onderzoek verricht dat voor de
vegetatiegeschiedenis van oostelijk NoordBrabant vanaf het mesolithicum van belang is.
Het gaat om de locaties Malpidommel, Moerkuilen, Sint-Michielsgestel en Everse Beemden.354
De locaties Sint-Michielsgestel, Moerkuilen (bij
Sint-Oedenrode) en Everse Beemden (ook bij
Sint-Oedenrode) liggen langs de Dommel tussen
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De locatie
Malpidommel ligt eveneens langs de Dommel,
maar iets ten zuiden van Valkenswaard.
Uit de Peel zijn drie pollendiagrammen beschikbaar die voor het onderzoek naar de vegetatieen bewoningsgeschiedenis van oostelijk NoordBrabant van belang zijn.355 Deze diagrammen
komen van twee locaties bij Griendtsveen en een
locatie bij Ospel.
Een zevende pollendiagram, dat van belang is
voor de vegetatiegeschiedenis van het noordoosten van het studiegebied, is afkomstig uit
een restgeul van de Maas, zo’n drie kilometer
ten noordoosten van Boxmeer, vlak onder
Heijen. Dit diagram is voor het eerst in 1990
gepubliceerd, maar destijds niet volledig.356
In 2008 is het volledige diagram opnieuw
getekend en gepubliceerd door onderzoekers
van de Universiteit Köln.357

Tot slot moet een achtste, relatief kort pollendiagram genoemd worden dat afkomstig is van
een locatie bij Haps, iets ten zuiden van Cuijk.
Ook dit diagram dateert uit 1990, maar is in
2008 opnieuw getekend en gepubliceerd.358
Een overzicht van alle genoemde veenprofielen
staat in tabel 4.1. De locaties staan aangegeven
in afbeelding 4.1.
Antropogene grondsporen en bodemproﬁelen
Vóór 1997 is in het studiegebied ook op enkele
plaatsen palynolgisch onderzoek verricht aan
bodemprofielen en antropogene grondsporen.
Door Groenman-Van Waateringe & Luijten is
onderzoek verricht aan esdekken bij Dommelen
en Geldrop.359 Bakels heeft vergelijkbaar onderzoek gedaan aan esdekken bij Oss, Son en
Breugel en Borkel en Schaft.360 In de omgeving
van Weert is door Van Mourik palynologisch
onderzoek verricht aan stuifzandafzettingen.361
Groenman-van Waateringe heeft dergelijk
onderzoek uitgevoerd aan het urnenveld op de
Boshoverheide bij Weert.362 Palynologisch onderzoek aan antropogene grondsporen zoals waterputten, waterkuilen en greppels werd vóór 1997
echter nog heel weinig gedaan. Een voorbeeld is
het onderzoek aan de inhoud van een schoen uit
een waterput van de vroeg-middeleeuwse
nederzetting bij Dommelen.363 Ook is palynologisch onderzoek verricht aan enkele waterputten
bij het Bataafs-Romeinse heiligdom in Empel.364

Tabel 4.1 Overzicht van locaties in oostelijk Noord-Brabant waar vóór 1997
veenproﬁelen zijn onderzocht.

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

Smit & Janssen 1983.
Janssen & Ten Hove 1971.
Teunissen 1990.
Kalis et al. 2008.
Kalis et al. 2008.
Groenman-Van Waateringe &
Luijten 1995.
Bakels 1988.
Van Mourik 1988.
Groenman-Van Waateringe 1988.
Groenman-Van Waateringe 1985.
Groenman-Van Waateringe & Pals 1994.

Locatie

Auteur(s)

Tijdspanne

Mesoregio

Sint-Michielsgestel

Janssen 1972

Subatlanticummiddeleeuwen

Roerdalslenk (noord)

Moerkuilen

Janssen 1972

Atlanticum-middeleeuwen

Roerdalslenk (noord)

Everse Beemden

Smit & Janssen 1983

Boreaal-middeleeuwen

Roerdalslenk (noord)

Malpidommel

Janssen 1972

Atlanticum-middeleeuwen
(met hiaat)

Roerdalslenk (zuid)

Griendtsveen 1

Janssen & Ten Hove 1969

SubatlanticumMiddeleeuwen

Peel Blok

Griendtsveen 2

Janssen & Ten Hove 1969

Atlanticum-middeleeuwen
(met hiaat)

Peel Blok

Ospel

Janssen & Ten Hove 1969

Atlanticum-middeleeuwen
(met hiaat)

Peel Blok

Boxmeer/Heijen

Kalis et al. 2008 (Teunissen
1990)

Atlanticum-middeleeuwen

Maasdal

Haps-De Hoef

Kalis et al. 2008 (Teunissen
1990)

ijzertijd

Maasdal
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Afb. 4.1 Oostelijk Noord-Brabant met locatie van de onderzochte veenproﬁelen vóór en ná Malta (voor legenda van
bodemkundige/landschappelijke eenheden zie afb. 3.1).

4.2.2 Het botanische landschap op basis
van gegevens van vóór 1997

Op basis van de in tabel 4.1 vermelde veenprofielen is het mogelijk een globaal beeld te
schetsen van de vegetatieontwikkelingen in het
studiegebied vanaf de vroege prehistorie tot in
de middeleeuwen. Helaas is het niet altijd
mogelijk om de ontwikkelingen die in de pollendiagrammen afgelezen kunnen worden, nauw-

keurig in de tijd te plaatsen. Dit heeft te maken
met het feit dat naar verhouding maar weinig
niveaus door middel van 14C-dateringen zijn
gedateerd, en dat de monsters voor datering
niet altijd op archeologisch interessante niveaus
zijn genomen, maar op niveaus die uit vegetatiekundig (of klimatologisch) oogpunt interessant
werden bevonden. In de pre-Malta-tijd lag de
nadruk bij veel palynologen bovendien op de
reconstructie van de zuiver lokale successie van
de veenvormende vegetatie, waarbij de vroegere
plantengemeenschappen soms zelfs tot op het
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365 Zie bijvoorbeeld Van Geel, Bohnke &

366
367
368
369
370

Dee 1981; Van Smeerdijk, Hänninen &
Vermeeren 2004, maar ook discussie in
Spek 2004 en Bakker 2003.
Zie bijvoorbeeld Vera 1997.
Janssen 1972, 423.
Voor verwijzingen zie tabel 4.1.
Janssen 1972, 434, 435.
Zie Perry & Moore 1987, 72; Sturludottir
& Turner 1985, 323; Batchelor et al. 2014.

niveau van het verbond of de associatie werden
gereconstrueerd. Desalniettemin bevatten die
diagrammen zeer waardevolle informatie
waarmee een algemene reconstructie van de
vegetatieontwikkeling en bewoningsgeschiedenis kan worden gemaakt, die hieronder zal
worden samengevat. Hierin zullen de pre-Maltapollengegevens uit bodems en antropogene
grondsporen geïntegreerd worden.
We starten de reconstructie in het Atlanticum,
een klimaatperiode die in ons land zo’n 9000
jaar geleden aanving en zo’n 3000 jaar duurde.
Uit tal van palynologische analyses is gebleken
dat zich in ons land destijds op de hoger gelegen
zandgronden een gemengd eikenbos (Quercetum
mixtum) bevond.365 Dit zogenaamde Atlantische
climaxbos was een gevarieerd loofbos met veel
eik, linde, iep en hazelaar. Kenmerkende
boskruiden in dit bos waren klimop en maretak.
Vrijwel alle dekzandruggen waren zeer waarschijnlijk met dit bostype bedekt. Eiken vormden
meestal de belangrijkste component. Afhankelijk
van de voedselrijkdom van de bodem varieerde
het aandeel van andere boomsoorten.
De percentages boompollen in pollenspectra die
dit bos representeren zijn zonder uitzondering
zeer hoog (>90%). Het Atlanticum is dan ook de
periode met de maximale uitbreiding van bos in
ons land, vandaar dat het bos in deze tijd door
sommige onderzoekers ook wel climaxbos of
oerbos wordt genoemd.366
Uit het palynologisch onderzoek in het
Dommeldal is gebleken dat het Atlantische
climaxbos hier iets anders uitzag dan elders in
ons land op de pleistocene zandgronden. Het
aandeel van linde, iep, es en hazelaar (alle
boomsoorten van voedselrijke grond) was er
lager dan elders, terwijl het aandeel van den en
berk hoger was. De oorzaak hiervoor is gelegen
in het feit dat de voedselrijkdom van de hoger
gelegen bodems in het Dommeldal gemiddeld
genomen relatief laag was, waardoor er zelfs in
het Atlantische bos al hier en daar struikhei en
adelaarsvaren in de ondergroei voorkwamen.
Ook andere plantensoorten wijzen erop dat al
aan het eind van het Atlanticum sprake was van
(enige) bodemdegradatie op de hogere gelegen
zandgronden in het Dommeldal.367 Op de lager
gelegen, natte gronden in het Dommeldal waren
elzen en wilgen de dominante boomsoorten.
Het aandeel van boompollen in de diagrammen
uit het Dommeldal is in de Atlantische pollenspectra zeer hoog (>90%).368

De situatie op het Peel Blok (Peelhorst) was iets
anders. Omdat de bodemvruchtbaarheid hier
van nature beter was dan in het Dommeldal,
was het aandeel van linde, iep, hazelaar en es in
het bos hier groter.369 Navenant was het aandeel
van den op het Peel Blok behoorlijk veel lager
dan in het Dommeldal. De vegetatie op de lager
gelegen gronden op het Peel Blok werd gedomineerd door elzen, evenals dat in het Dommeldal
het geval was.
Als we het diagram drie kilometer ten noordoosten van Boxmeer als representatief
beschouwen voor de vegetatieontwikkeling in
het noordoosten van Brabant, dan kan worden
vastgesteld dat de bosvegetatie hier tijdens het
Atlanticum in principe hetzelfde was als op de
het Peel Blok, met (op de hogere gronden) een
groot aandeel van eik, linde, iep, hazelaar. Op de
lager gelegen gronden domineerden elzen het
landschap.
Aan het eind van het Atlanticum, op de overgang
naar het Subboreaal, begon het bos geleidelijk
van samenstelling te veranderen. Vooral het
aandeel van linde en iep liep overal sterk terug.
In de moderne vegetatiekunde wordt het bos
dat zich vervolgens ontwikkelde officieel berkeneikenbos (Betulo-Quercetum roboris) genoemd. In
grote delen van ons land was dit bos vervolgens
eeuwenlang het meest algemene bostype.
Maar ook in de samenstelling van dit Subboreale
bos zijn er verschillen te zien in de pollendiagrammen van de verschillende locaties in
oostelijk Noord-Brabant. Zo is er in de Peeldiagrammen een regeneratie te zien van iep,
terwijl deze boom zich in het Dommeldal en bij
Boxmeer/Heijen niet meer lijkt te herstellen van
haar achteruitgang aan het eind van het Atlanticum. De oorzaak van deze zogenaamde ‘elm
decline’ is waarschijnlijk een combinatie van een
veranderend klimaat en daarmee samenhangende veranderende bodemomstandigheden,
de invloed van de mens, die iepentakken voor
veevoer zou hebben verzameld, en de zogenaamde Dutch elm disease waar iepen in noordwest-Europa mee te kampen kregen.370
In de meeste diagrammen is ook te zien dat
vanaf het Subboreaal (ongeveer op de overgang
van het mesolithicum naar het neolithicum) het
aandeel van het boompollen terugloopt. In de
diagrammen uit het Dommeldal valt dit samen
met de toename van struikhei en adelaarsvaren,
wat op verdergaande bodemdegradatie wijst.
Ook is een toename te zien van onkruiden die
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vaak in verband worden gebracht met menselijke activiteit, zoals ganzenvoeten, alsem,
brandnetel, smalle weegbree en lintbloemige
composieten. Waarschijnlijk gaat het hier om de
eerste menselijke activiteit in het gebied. In het
veenprofiel van de Moerkuilen (bij Sint-Oedenrode) is dit niveau destijds gedateerd op 3300
14C-jaren voor heden.371 Volgens de onderzoekers
is deze datering echter niet correct omdat hij
veel jonger is dan de datering van hetzelfde
niveau (in palynologisch opzicht) in het pollenprofiel uit de Ospelse Peel, dat op 4510 14C-jaren
voor heden werd gedateerd. Op het niveau in
het Moerkuilenprofiel waarop de eerste menselijke activiteit waarneembaar is, zou materiaal
van bovenliggende (jongere) niveaus terecht zijn
gekomen.372
Ook in de diagrammen van de Peel en Boxmeer/
Heijen is zichtbaar dat aan het begin van het
Subboreaal het landschap iets opener werd en
dat de eerste indicatoren voor menselijke activiteit verschijnen. In het veenprofiel uit de Ospelse
Peel is dit niveau, zoals al gezegd, gedateerd op
4510 14C-jaren voor heden. Destijds (1969) is deze
datering gekalibreerd tot 2540 jaar v.Chr. In de
afgelopen 45 jaar is echter steeds meer bekend
geworden over het gedrag van 14C- in levende
organismen. Zo was het verschijnsel isotoopfractionering destijds nog onbekend, evenals de variaties van de atmosferische concentratie van dit
radioactieve koolstofisotoop in het verleden.
Bovendien zijn de kalibratietechnieken aanzienlijk verbeterd. Wanneer de 14C-ouderdom van het
niveau waarop in de Ospelse Peel de eerste
menselijke invloed te zien is met de huidige
(2016) kalibratiegegevens opnieuw gekalibreerd
wordt, is de kalenderouderdom van het niveau
3376-2927 v.Chr.373 In de omgeving van Boxmeer/
Heijen vindt dit ongeveer omstreeks dezelfde tijd
plaats: ca. 2900 jaar v.Chr. Uiteraard is niet helemaal zeker van welke kant van de Maas het
neolithische graanstuifmeel in het diagram van
Boxmeer/Heijen afkomstig is. In de beekdalen
veranderde er in het Subboreaal niets: elzen,
wilgen en moerasvegetaties maakten hier nog
steeds de dienst uit.
In de loop van het Subboreaal wordt het aandeel
van bomen in het Dommeldal geleidelijk minder
en daalt het van zo’n 95% naar ca. 80%. In de
pollendiagrammen zijn duidelijk aanwijzingen
voor menselijke activiteit te zien, maar het
aandeel van graanstuifmeel en dat van smalle
weegbree (een indicator voor agrarische activi-

teit) blijft laag. Op de overgang van het neolithicum naar de bronstijd is in het Dommeldal
geen duidelijke verandering in de vegetatie of
het aandeel van cultuurindicatoren te zien. Dit is
anders in het diagram van Boxmeer/Heijen. Hier
is het aandeel van graanstuifmeel veel groter
dan in het Dommeldal, en is ook te zien dat
zich halverwege de bronstijd, zo’n 1500 jaar
v.Chr. een belangrijke verandering voltrekt. Het
aandeel van boompollen in het landschap neemt
spectaculair af en dat van grassen, smalle weegbree, schapenzuring, bijvoet en struikhei neemt
flink toe: een duidelijke aanwijzing voor een
intensivering van het landgebruik door de mens:
bomen op de hoger gelegen gronden worden
gekapt om plaats te maken voor akkerland,
nederzettingen en grafvelden. Veel hout wordt
gebruikt voor constructiehout en brandhout.
In de diagrammen van de Peel zijn in het Subboreaal, na de eerste bewijzen van menselijke activiteit, nog één of twee fasen van toegenomen
menselijke activiteit te zien. De fasen worden
afgewisseld met perioden waarin de iep zich
weer herstelt. De eerste fase begint op 4510 BP
(3376-2927 cal v.Chr.), de tweede op 4470 BP
(3339-3027 cal v.Chr.). De derde fase is niet gedateerd met behulp van een 14C-datering, maar
door interpolatie van dateringen boven en onder
het te dateren niveau kan deze fase voorzichtig
rond 2000 cal v.Chr. worden gedateerd, dus
ongeveer aan het begin van de bronstijd.
Met uitzondering van het noordoosten van het
studiegebied (als het Boxmeer/Heijendiagram
voor dit gebied tenminste representatief is) lijkt
de menselijke activiteit in de bronstijd nog
beperkt te zijn. Het landschap was nog steeds
bosrijk, maar er was ook sprake van open
plekken. Op de open plekken werd gewoond,
geakkerd en werden in de late bronstijd/vroege
ijzertijd grafvelden aangelegd. Palynologisch
onderzoek aan bodems die onder de grafheuvels
op de Boshoverheide bij Weert werden aangetroffen, heeft aangetoond dat zich in het bos
open, met heide, hulst en jeneverbes begroeide
plekken bevonden. Deze plekken ontstonden
doordat vee in het bos werd geweid. Op die
open plekken werden de graven aangelegd.374
In deze fase (overgang bronstijd-ijzertijd)
vonden in de buurt van de nederzettingen ook al
de eerste verstuivingen plaats die waarschijnlijk
te wijten zijn aan overexploitatie door de
mens.375 Het is heel goed mogelijk dat deze
verstuivingen (mede) veroorzaakt zijn door het
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afplaggen van de heide, ten behoeve van de
bouw van grafheuvels.
In de ijzertijd neemt in bijna alle beschikbare
diagrammen het aandeel van het boompollen
verder af, en het aandeel van cultuurindicatoren
(cultuurgewassen en antropogene indicatoren,
zoals onkruiden) toe. Het duidelijkst is dit te zien
in het diagram van Boxmeer/Heijen. Blijkbaar
liggen de andere onderzoekslocaties verder
weg van de akkergronden of plekken waar graan
werd verwerkt, want vooral de percentages
cultuurgewassen (granen) zijn hier aanzienlijk
lager dan bij Boxmeer/Heijen. Het minst duidelijk is dit in het diagram van Haps-De Hoef, waar
het boompollenpercentage in de ijzertijd nog
zo’n 85% is. Als oorzaak hiervoor wordt het
geringe oppervlak aan geschikte cultuurgrond
in de omgeving van deze locatie gezien.376
Deze trend (de afname van boompollen en de
toename van cultuurindicatoren) zet zich in het
algemeen gesproken door tot in de Romeinse tijd.
Er zijn echter op de diverse (pre-Malta-) onderzoekslocaties kleine variaties op deze ontwikkeling. In de diagrammen uit de omgeving van SintOedenrode (Moerkuilen en Everse Beemden) is in
de tweede helft van de ijzertijd een afname van
het aandeel van cultuurindicatoren te zien, en een
toename van het aandeel van bomen. Smit en
Janssen noemden dit een korte regeneratiefase.377
Vervolgens neemt het aandeel van cultuurindicatoren hier weer toe vanaf de Romeinse tijd.
In de Peeldiagrammen is dit minder duidelijk te
zien, maar vanaf de Romeinse tijd neemt ook hier
het aandeel van cultuurindicatoren toe en wordt
het landschap opener. Bij Boxmeer/Heijen lijkt het
weer net iets anders te zijn gegaan. De piek van
agrarische activiteit ligt hier in de vroege ijzertijd,
waarna een langzame afname te zien is die
correleert met een toename van bomen in het
landschap, net zoals in Sint-Oedenrode. Dit zet
zich echter door tot in de Romeinse tijd en vroege
middeleeuwen. Het aandeel van cultuurindicatoren in Boxmeer/Heijen is dus in de ijzertijd
groter dan in de Romeinse tijd, terwijl de openheid van het landschap hier negatief mee
correleert (afb. 4.2).
Palynologisch onderzoek aan twee waterputten
die werden gevonden bij het Bataafs-Romeinse
heiligdom te Empel leverde een beeld op van de
vegetatie op deze plaats in het begin van de
Romeinse tijd. Het heiligdom lag op een rivierduin tussen ’s-Hertogenbosch en de Maas.

Uit het onderzoek bleek dat eiken en wilgen het
vegetatiebeeld op de donk bepaalden. De wilgen
zullen op de flanken hebben gestaan, terwijl eik
de meest voorkomende boomsoort bovenop de
donk was. De dominante aanwezigheid van de
eiken kan enerzijds de reden zijn geweest om
hier het heiligdom aan te leggen. Anderzijds
kunnen de eiken bewust zijn aangeplant of hun
aanwezigheid kan op een andere manier zijn
bevoordeeld, door andere boomsoorten selectief te verwijderen. Een eikenbos (als sacrum
nemus, heilig bos) vormde immers bij uitstek het
decor waartegen een Hercules-cultus kon
plaatsvinden.378
Vervolgens is in bijna alle diagrammen een regeneratiefase te zien die in de tweede helft van de
Romeinse tijd begint. Het is een fase waarin de
cultuurgronden worden verlaten en het bos zich
weer uitbreidt (lees: herstelt). De boompollenpercentages bereiken hier en daar weer de hoge
waarden die kenmerkend waren voor de vroege
prehistorie. Ook deze in de meeste ZuidNederlandse pollendiagrammen herkenbare
regeneratiefase, die de zogenaamde ‘Dark Ages’
representeert, kent variaties. Het bos regenereert alleen op die plaatsen waar de bodemvruchtbaarheid dat toelaat. Op andere plaatsen
is sprake van een uitbreiding van heide. Dit was
bijvoorbeeld het geval in de omgeving van SintOedenrode, waar ook al in het laatste deel van
het Atlanticum struikhei in de ondergroei van
het bos voorkwam.379
Na de ‘Dark Ages’ vindt er in de middeleeuwen
een drastische verandering in het landschap
plaats als gevolg van een flinke toename van
menselijke activiteit. Omstreeks het jaar 1000
(op sommige plaatsen iets eerder) neemt in alle
diagrammen het aandeel van boompollen van
hoger gelegen standplaatsen enorm af en neemt
het aandeel van cultuurgewassen en akkeronkruiden flink toe. Ook leveren de diagrammen
aanwijzingen voor de exploitatie van de beekdalen. In het diagram van de locatie Malpidommel neemt de els omstreeks 1000 sterk af.
Bij Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode
gebeurt dit halverwege de twaalfde eeuw, en op
de locatie Moerkuilen is al in de ijzertijd een
sterke afname van els te zien.380 In een niet
gepubliceerd diagram uit het dal van de Keersop
neemt het pollen van els duidelijk af omstreeks
800, hetgeen in verband wordt gebracht met
exploitatie van het beekdal door de
Karolingische bewoners van Dommelen.381
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Afb. 4.2 Pollendiagram uit het Maasdal tussen Boxmeer en Heijen (bron: Kalis et al. 2008, aangepast).

De trend van toenemende intensivering van
menselijke activiteit zet zich in alle diagrammen
door tot en met de late middeleeuwen (voor
zover laat-middeleeuws veen aanwezig was).
Hier en daar zijn ook bewijzen voor lokale overstuivingsfasen, die waarschijnlijk het gevolg zijn
van overexploitatie door de mens. In de omgeving van Weert vonden lokale verstuivingen
plaats die door Van Mourik in verband worden
gebracht met degradatie van de heide als gevolg
van overexploitatie.382 Deze middeleeuwse overstuivingsfase is op drie locaties in de omgeving
van Weert gedateerd: op 1365 BP, 1395 BP en
1225 BP. Als we deze dateringen kalibreren met de
meest recente kalibratiegegevens levert dat
kalenderouderdommen op van respectievelijk
650-666 n.Chr., 640-659 n.Chr. en 722-869
n.Chr.
Tot zover het beeld van de vegetatieontwikkeling en de toenemende agrarische intensivering

zoals dat verkregen is aan de hand van palynologische gegevens uit het pre-Malta-tijdperk.
Op grond van deze relatief oude gegevens kan al
geconcludeerd worden dat er hier en daar flinke
verschillen bestaan, deels als gevolg van een
variatie in oorspronkelijke bodemvruchtbaarheid, en deels als gevolg van verschillen in lokale
en/of regionale bewoningsgeschiedenissen.

4.3

De situatie ná Malta

4.3.1 Beschikbare bronnen

Veenproﬁelen
Ná 1997 is op een aantal ‘nieuwe’ locaties in
oostelijk Noord-Brabant palynologisch onderzoek aan veenprofielen verricht, waarmee

382 Van Mourik 1988, 25.
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Tabel 4.2 Overzicht van locaties in oostelijk Noord-Brabant waar ná 1997
(publicatiedatum) veenproﬁelen zijn onderzocht.
Locatie

Auteur(s)

Tijdspanne

Mesoregio

’s-Hertogenbosch-Tolbrug

Van Haaster 2008

Romeinse tijdmiddeleeuwen

Roerdalslenk (noord)

’s-HertogenboschKooikersweg

Van Haaster 2008

Romeinse tijdmiddeleeuwen

Roerdalslenk (noord)

’s-Hertogenbosch-Loeffplein

Van Beurden 2002

Atlanticum-middeleeuwen

Roerdalslenk (noord)

Eindhoven-Boutenslaan

Verbruggen & Kooistra 2012

Preboreaal-middeleeuwen

Roerdalslenk (zuid)

Oss-45E/346

Bakels 2002

neolithicum-middeleeuwen
(met hiaat)

Maaskant

Herpen-Wilgendaal

Bakels 2002

Preboreaal-Atlanticum

Maaskant

Oss-Ossermeer

Bakels 2014

Romeinse tijdmiddeleeuwen

Maaskant

Veghel-De Scheifelaar II

Brijker & Verbruggen 2012

mesolithicummiddeleeuwen (hiaat)

Roerdalslenk (zuid)

Hoogeloon-Kleine Beerze

Van der Linden et al. 2009

bronstijd-Romeinse tijd

Roerdalslenk (zuid)

Helmond-Dierdonkse
Beemden 1

Huijbers 2006

Bölling-middeleeuwen
(groot hiaat)

Roerdalslenk (zuid)

Helmond-Dierdonkse
Beemden 2

Huijbers 2006

laat-glaciaal-Subboreaal
(hiaten?)

Roerdalslenk (zuid)

belangrijke topografische kennislacunes zijn
gedicht. Drie waardevolle pollendiagrammen
zijn afkomstig uit het huidige stadsgebied van
’s-Hertogenbosch. Drie andere diagrammen zijn
afkomstig uit de omgeving van Oss; één diagram
is afkomstig uit Veghel; één diagram komt uit
Eindhoven en één uit de buurt van Hoogeloon
(tabel 4.2). Op de locatie Helmond-Dierdonkse
Beemden zijn ook twee venige profielen onderzocht. Het gaat hierbij echter deels om zeer oud
veen. Ook bevatten de diagrammen belangrijke
hiaten in de jongere delen en ontbreken
14C-dateringen. Om deze redenen worden die
diagrammen hier verder buiten beschouwing
gelaten.
Waterputten, waterkuilen en greppels

383 Groenewoudt et al. 2007.
384 Broström 2012.

Uitgangspunten
Onder palynologen heerst over het algemeen
het idee dat palynologisch onderzoek aan waterkuilen, waterputten, kuilen, greppels en vergelijkbare contexten minder betrouwbaar is dan
onderzoek aan natuurlijke, ongestoorde veenafzettingen. Daar zit een kern van waarheid in,
omdat het pollenbeeld in deze antropogene
grondsporen immers verstoord kan zijn door
menselijke handelingen. In veel gevallen zijn
ongestoorde veenafzettingen in de omgeving

van archeologische vindplaatsen echter niet
voorhanden, en moet de palynoloog het met
minder ideale afzettingen doen zoals humeuze
vullingen van waterkuilen, waterputten, kuilen
en greppels. Hoewel deze contexten dus
(volgens de traditionele palynologie) niet ideaal
zijn, is uit eerder verricht onderzoek gebleken
dat palynologisch onderzoek hieraan toch waardevolle informatie over de landschapsgeschiedenis kan opleveren.383 We moeten echter
bedacht zijn op een paar valkuilen.
Omdat de diameter van een waterput, kuil of
greppel (officieel: pollenopvangbekken) vrij klein
is wanneer we dit bijvoorbeeld vergelijken met
de diameter van een hoogveencomplex, een
meer of ander groot waterbekken, is de
zeggingskracht van pollenspectra uit waterputten, kuilen of greppels, in termen van afstand
tot de monsterlocatie, relatief klein. Dit betekent
dat betrouwbare uitspraken over vegetatieverhoudingen op een afstand die groter is dan
ca. 500 meter van bijvoorbeeld een waterkuil
niet mogelijk zijn.384
Een tweede beperking is het feit dat het formatieproces van waterkuilen, waterputten en
vergelijkbare contexten, sterk onder invloed
staat van menselijk handelen; althans de kans
daarop is zeer groot. Ook kan de aanwezigheid
van één enkele boom of struik vlakbij een
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waterput het aandeel van boompollen in de
waterput zodanig groot maken dat sprake lijkt
van een bosrijke omgeving. Aan de andere kant
kunnen lokale kruiden zo dominant zijn dat
sprake lijkt van een zeer open landschap, terwijl
langs de rand van de nederzetting wel degelijk
bomen groeiden. In sommige gevallen kan ook
sprake zijn van ‘oud’ pollen dat in een waterput
of -kuil terecht gekomen is, omdat deze door
oude, pollenhoudende bodemlagen is gegraven.
In tegenstelling tot veenprofielen, die vaak een
doorlopend archief vormen dat een langere
periode omvat, bieden archeologische sporen
vaak een snapshot-achtige inkijk in de vegetatie
van het verleden.
Ondanks de haken en ogen die er aan de interpretatie van pollengegevens uit waterputten
zitten, is gebleken dat deze gegevens toch
geschikt zijn om hiermee een indruk te krijgen
van de vegetatie in de omgeving van een nederzetting, zolang we ons maar bewust zijn van de
genoemde valkuilen. De verwachting is daarom
dat de pollengegevens uit waterputten, waterkuilen en greppels belangrijke aanvullende
informatie zal opleveren over het gebruik van
het lokale landschap door de mens in het onderzoeksgebied.
Bronnen en werkwijze
Op enkele tientallen vindplaatsen in het studiegebied is ná 1997 palynologisch onderzoek
verricht aan waterkuilen, waterputten, greppels
of grachten.
De resultaten van de meeste van deze onderzoeken zijn samengevat in wat we in deze studie
botanische ‘snapshot-diagrammen’ zullen
noemen. In deze diagrammen wordt telkens
dezelfde selectie van soorten (of combinaties
van soorten) weergegeven waarvan gedacht
wordt dat deze het beste het landschap in de
nabije omgeving van de vindplaats, of de
ontwikkeling daarvan typeren. Het gaat om de
volgende soorten of combinaties daarvan:
• boompollen: het totaal aan boompollen in
een bepaald monster als indicator van de
mate van bebossing van een landschap;
• niet-boompollen: het totaal aan niet-boompollen in een bepaald monster als indicator
voor de mate van openheid van een landschap;
• cultuurindicatoren: het totaal aan cultuurgewassen en antropogene onkruiden;
• struikhei: als indicator voor overexploitatie en
bodemdegradatie;

• grassen: als (mede) indicator voor de ontwikkeling van graslandvegetaties;
• eik: als bestanddeel voor het oorspronkelijke
bos;
• els: als indicator voor de ontwikkelingen in de
beekdalen/natte depressies;
• hazelaar: als indicator voor landschapsopenheid en bosrandsituaties;
• berk: als pionier op open, voedselarme grond.
Voor de berekening van de percentages waarop
de snapshot-diagrammen zijn gebaseerd is als
uitgangspunt een totaalpollensom van bomen,
struiken en kruidachtige planten, inclusief sporen
van varens en mossen gebruikt.385
Dit houdt in dat het totaal aantal getelde pollen
en sporen per monster op 100% is gesteld.
De percentages van de afzonderlijke pollentypen,
sporen en andere microfossielen zijn vervolgens
berekend op basis van de totaalpollensom. In
een aantal gevallen zijn analyseresultaten van
onderzoekers opnieuw berekend op basis van
een totaalpollensom. Sommige onderzoekers
laten (of lieten) namelijk om diverse redenen
bepaalde plantensoorten buiten hun pollensom,
hetgeen niet bevorderlijk is voor de onderlinge
vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten.
Voor zover mogelijk (lees: indien beschikbaar) is
bij de beoordeling van resultaten van de diverse
pollenstudies rekening gehouden met de macroresteninhoud en de constructie van de waterput
(plaggenput of boomstamput). Macroresten van
bomen (zoals zaden, bladresten, knoppen en
katjes) in een waterput/kuil/gracht/greppel
wijzen immers op zeer lokale aanwezigheid van
bomen waardoor het beeld van de landschapsopenheid sterk vertekend kan zijn. Ook sterke
oververtegenwoordiging van zaden van
kruidachtige planten of cultuurgewassen kan
soms een reden zijn om hiervoor in de berekeningen te compenseren. In alle gevallen waar
sprake is van kennelijke oververtegenwoordiging
van bepaalde soorten, zal dit in de tekst worden
besproken.

4.3.2 Het botanische landschap ná 1997

In deze paragraaf zal een beeld worden
geschetst van het botanische landschap zoals
dat kan worden gereconstrueerd met de
gegevens, die vanuit zogenaamd Malta-

385 Dierlijke microfossielen, diatomeeën en
bijvoorbeeld sporen van algen en
schimmels zijn zoals gebruikelijk buiten
de pollensom gehouden.
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Tabel 4.3 Overzicht van locaties in oostelijk Noord-Brabant386 en Weert waar ná 1997 (publicatiedatum)
pollenonderzicht is verricht aan antropogene grondsporen.
Mesoregio

Plaats

Toponiem

Auteur(s)

Context

Datering-1

Datering-2

Roerdalslenk (noord)

Aarle-Rixtel

Zonnetij

Van der Meer 2012

waterput

1175-1200 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (noord)

Berkel-Enschot

Enschotsebaan

Hänninen & Van der
Linden 2012

waterput

LMEA

LMEA

Roerdalslenk (noord)

Bernheze

Zwarte Molen

Van Haaster 2013a

waterkuil

IJZV

IJZV

Roerdalslenk (noord)

Best

Oranjehof

Van Haaster 2010b

waterput

1175-1225 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (noord)

Boxtel

Goede aarde

Van der Linden 2009a

waterkuil

MESO/NEO

MESO/NEO

Roerdalslenk (noord)

Boxtel

Goede aarde

Van der Linden 2009a

waterkuil

IJZM

IJZM

Roerdalslenk (noord)

Haaren

Wijngaert

Van der Linden 2009b

kuil

IJZ

IJZ

Roerdalslenk (noord)

Haaren

Wijngaert

Van der Linden 2009b

kuil

LMEA

LMEA

Roerdalslenk (noord)

Heesch

Hoogstraat

Van Haaster 2014a

waterput

1050-1100 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (noord)

Heesch

Hoogstraat

Van Haaster 2014a

waterput

1016-1155 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (noord)

Heesch

Hoogstraat

Van Haaster 2014a

waterput

1225-1300 n.Chr.

LMEB

Roerdalslenk (noord)

Heeswijk-Dinther

Retsel

Van Haaster 2010c

waterput

IJZM

IJZM

Roerdalslenk (noord)

Oisterwijk

Poirtersstraat

Van Haaster & Hänninen
2011

waterput

860-1030 n.Chr.

LMEC/D

Roerdalslenk (noord)

Son en Breugel

IKEA

Bouman 2014

gracht

1500-1600 n.Chr.

NTA

Roerdalslenk (noord)

St. Oedenrode

Burcht

Van Haaster 2007b

gracht

1175-1230 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (zuid)

Best

Dijkstraten

Van Haaster & Fischer
2012

kuil

IJZ

IJZ

Roerdalslenk (zuid)

Best

Dijkstraten

Van Haaster & Fischer
2012

waterkuil

IJZ

IJZ

Roerdalslenk (zuid)

Best

Dijkstraten

Van Haaster & Fischer
2012

waterput

IJZ

IJZ

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Hoogstraat

Verbruggen 2013

waterkuil

IJZL

IJZL

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Hoogstraat

Verbruggen 2013

waterput

1050-1100 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Meerhoven

Van der Meer et al. 2010

beek

NEO

NEO

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Meerhoven

Van der Meer et al. 2010

waterput

ROM

ROM

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Meerhoven

Van der Meer et al. 2010

waterput

1200-1300 n.Chr.

LMEA/B

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Meerhoven

Van der Meer et al. 2010

waterput

1300-1500 n.Chr.

LMEB

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Meerhoven

Van der Meer et al. 2010

waterput

1400-1600 n.Chr

LMEB/NTA

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Putten

Van der Meer 2010a

waterput

IJZM

IJZM

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Putten

Van der Meer 2010a

waterput

1325-1500 n.Chr.

LMEB

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Putten

Van der Meer 2010a

waterput

1575-1600 n.Chr.

LMEB

Roerdalslenk (zuid)

Eindhoven

Putten

Van Haaster 2009a

waterput

1300-1400 n.Chr.

LMEB

Roerdalslenk (zuid)

Nuenen

Dubbestraat

Houchin et al. 2011

waterput

990-1020 n.Chr.

VMED

Roerdalslenk (zuid)

Nuenen

Luistruik

Fokma 2011

waterkuil

IJZM

IJZM

Roerdalslenk (zuid)

Nuenen

Luistruik

Fokma 2011

waterput

LMEA

LMEA

Roerdalslenk (zuid)

Nuenen

Luistruik

Van der Meer 2015b

waterput

IJZL/ROMV

IJZL/ROMV

Roerdalslenk (zuid)

Someren

Waterdaal

Van der Meer & Van
Haaster 2010

waterput

LMEA

LMEA

Roerdalslenk (zuid)

Someren

Waterdaal

Van der Meer & Van
Haaster 2010

greppel

IJZL

IJZL

386 Hierbij is ook een context uit BerkelEnschot opgenomen, die feitelijk op de
grens van het studiegebied ligt en
voornamelijk is behandeld bij het Oogst
voor Malta-project van Westelijk
Noord-Brabant.
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Tabel 4.3 (vervolg) Overzicht van locaties in oostelijk Noord-Brabant386 en Weert waar ná 1997 (publicatiedatum)
pollenonderzicht is verricht aan antropogene grondsporen.
Mesoregio

Plaats

Toponiem

Auteur(s)

Context

Datering-1

Datering-2

Roerdalslenk (zuid)

Someren

Waterdaal

Van der Meer & Van
Haaster 2010

greppel

ROM?

ROM?

Roerdalslenk (zuid)

Someren

Waterdaal

Van der Meer & Van
Haaster 2010

kuil

ROM

ROM

Roerdalslenk (zuid)

Sterksel

Averbodeweg

Brinkkemper & Hänninen
2010

waterput

1450-1525 n.Chr.

LMEB/NTA

Roerdalslenk (zuid)

Sterksel

Averbodeweg

Brinkkemper & Hänninen
2010

waterput

1500-1600 n.Chr.

NTA

Roerdalslenk (zuid)

Sterksel

Weiakkers

Bos et al. 2010

waterput

VMEC

VMEC

Roerdalslenk (zuid)

Valkenswaard

Dommelseweg

Van Haaster 2010a

waterput

1175-1200 n.Chr.

LMEA

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Oersebaan

Van Haaster 2014b

waterput

688-692 n.Chr.

VMEB

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Oersebaan

Van Haaster 2014b

waterput

629-647 n.Chr.

VMEB

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Zandoerle

Van Haaster 2012

waterput

656 ± 7 n.Chr.

VMEB

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Zandoerle

Van Haaster 2015

waterput

900-1100 n.Chr.

VMED

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Zandoerle

Van Haaster 2015

waterput

700-800 n.Chr.

VMEC

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Zandoerle

Van Haaster 2015

waterput

800-1100 n.Chr.

VMECD

Roerdalslenk (zuid)

Veldhoven

Zilverackers

Bos & Moolhuizen 2014

waterput

1300-1400 n.Chr

LMEB

Dekzandeiland van
Weert

Weert

Kampershoek

Van der Linden & Van
Beurden 2009

kuil

LMEA

LMEA

Dekzandeiland van
Weert

Weert

Kampershoek

Van der Linden & Van
Beurden 2009

kuil

BRONS

BRONS

Dekzandeiland van
Weert

Weert

Kampershoek

Van der Linden & Van
Beurden 2009

kuil

IJZ/ROM

IJZ/ROM

Dekzandeiland van
Weert

Weert

Kampershoek

Van der Meer 2015a

waterput

LMEA

LMEA

Dekzandeiland van
Weert

Weert

Kampershoek

Van der Meer 2015a

waterkuil

IJZV

IJZV

Dekzandeiland van
Weert

Weert

Laarveld

De Kort 2009b

greppel

IJZM

IJZM

Kempisch Hoog

Bergeijk

Hofkerk

Van der Linden 2012

gracht

ca. 1000 n.Chr.

VMED

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterkuil

540 v.Chr.

IJZV

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterkuil

290 v.Chr.

IJZM

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterkuil

0

ROMV

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterkuil

28 n.Chr.

ROMV

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterput

93 n.Chr.

ROMV

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterput

>163 n.Chr.

ROMV

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterput

1141 n.Chr.

LMEA

Kempisch Hoog

Eersel

Kerkebogten

Van der Meer 2009

waterput

>1265 n.Chr.

LMEA

Kempisch Hoog

Hapert

De Pan

Van Beurden 2012

greppel

LME

LMEA

Peel Blok

Bakel

Neerakker

Brinkkemper & Van
Waijjen 2009

greppel

1150-1200 n.Chr.

LMEA

Peel Blok

Bakel

Neerakker

Brinkkemper & Van
Waijjen 2009

waterput

1150-1200 n.Chr.

LMEA

Peel Blok

Bakel

Neerakker

Brinkkemper & Van
Waijjen 2009

greppel

1200 n.Chr.

LMEA

Peel Blok

Bakel

Neerakker

Brinkkemper & Van
Waijjen 2009

waterput

1225 n.Chr.

LMEA

Peel Blok

St. Anthonis

Hoefstraat

Van Haaster 2007a

greppel

1300-1400 n.Chr.

LMEB
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Tabel 4.3 (vervolg) Overzicht van locaties in oostelijk Noord-Brabant386 en Weert waar ná 1997 (publicatiedatum)
pollenonderzicht is verricht aan antropogene grondsporen.
Mesoregio

Plaats

Toponiem

Auteur(s)

Context

Datering-1

Datering-2

Peel Blok

St. Anthonis

Hoefstraat

Van Haaster 2007a

waterput

1300-1400 n.Chr.

LMEB

Peel Blok

Uden

Noord

Van Beurden 2011

waterput

75-125 n.Chr

ROMV

Peel Blok

Uden

Noord

Van Beurden 2011

waterput

75-100 n.Chr

ROMV

Peel Blok

Uden

Noord

Van Beurden 2011

waterput

70-120 n.Chr.

ROMV

Peel Blok

Nistelrode

Zwarte-Molen

Van Haaster 2013a

waterkuil

IJZV

IJZV

Datering 1: datering op basis van dendrochronologie, 14C-datering of aardewerkdatering; datering 2 datering conform ABR. Verklaring culturele perioden:
MESO = mesolithicum, NEO = neolithicum, BRONS = bronstijd, IJZ = ijzertijd, IJZV = vroege ijzertijd, IJZM = midden-ijzertijd, IJZL = late ijzertijd,
ROM = Romeinse tijd, ROMV = vroeg-Romeinse tijd, VMEB = vroege middeleeuwen B, VMEC = vroege middeleeuwen C, VMED = vroege middeleeuwen D,
LMEA = late middeleeuwen A, LMEB = late middeleeuwen B, NTA = nieuwe tijd A.

onderzoek zijn verkregen. Het palynologisch
onderzoek van vóór 1997 vormt voor deze
reconstructie een belangrijk fundament.
Dit beeld, dat was gebaseerd op een vrij ‘grofmazig’ patroon waarin zich belangrijke geografische lacunes bevonden, zal worden aangevuld
met de ná 1997 verkregen palynologische gegevens uit veenprofielen,387 waterkuilen, waterputten en greppels. Dit als het ware door Malta
geactualiseerde landschapsbeeld zal hieronder
per mesoregio worden gepresenteerd (zie ook
afb. 3.1).

387 Sinds 1997 is een ﬂink aantal studies aan

388
389
390
391
392

antropogene bodems (vooral esdekken)
uitgevoerd, maar deze zullen in dit
rapport niet worden behandeld, omdat
ze door selectieve aanvoer van materiaal
van elders vaak niet representatief zijn
voor de natuurlijke vegetatie ter plekke.
Bakels 2014.
Bakels 2014, 55.
Bakels 2014, 55.
Bakels 2014, 59.
Bakels 2014, 59.

Mesoregio Maaskant
Vóór Malta waren er uit de Maaskant geen palynologische gegevens beschikbaar aan de hand
waarvan een beeld kon worden geschetst van de
landschappelijke ontwikkelingen in deze regio.
Ná Malta zijn palynologische gegevens uit drie
veenprofielen beschikbaar gekomen die een
reconstructie over een lange periode mogelijk
maken. Dat is het diagram met de naam Oss
43E/436 uit een verlaten Maasgeul ten noorden
van Oss, een diagram uit het Ossermeer en een
diagram uit een verlaten waterloop bij HerpenWilgendaal.388 Dit laatste diagram bevat een
groot deel van het vroege Holoceen, tot het
Atlanticum. Het diagram Oss 43E/436 begint
tussen 3000 en 2900 v.Chr. en loopt door tot in
de late bronstijd. Het diagram uit het Ossermeer
bevat waarschijnlijk de periode laat-Romeinse
tijd tot en met de volle middeleeuwen.
Uit het onderzoek blijkt dat zich op de hogere
gronden in de omgeving van Herpen-Wilgendaal
al in het Atlanticum open plekken in het ‘oerbos’
bevonden waar (in bescheiden mate) struikhei,
eikvaren en berk voorkwam. Waarschijnlijk gaat

het hier om min of meer natuurlijke open
plekken, dus zonder dat er sprake was van
bodembewerking door de mens, want in het
veenprofiel zijn geen indicatoren aangetroffen
voor menselijke activiteit.389 Deze zijn wel
aanwezig in het diagram Oss 43E/436. Omstreeks
1900-1800 v.Chr. (vroege bronstijd, geïnterpoleerde datering) begint het aandeel van het
boompollen af te nemen. De ontbossing zet sterk
door tot omstreeks 1400-1250 v.Chr. (middenbronstijd). Vanaf dat moment nemen ook de
waarnemingen van cultuurgewassen en andere
antropogene onkruiden toe (smalle weegbree,
varkensgras, ganzenvoeten, schapenzuring,
terwijl ook het aandeel van struikhei, als indicator voor bodemdegradatie) toeneemt.390
Vervolgens vertoont het diagram een hiaat
waarna een middeleeuws of jonger niveau
verschijnt met veel rogge, boekweit en struikhei.
Het palynologisch onderzoek aan de veenprofielen levert geen betrouwbare landschappelijke
informatie op over het landschap in de ijzertijd.
Ook de Romeinse tijd komt er wat betreft palynologisch onderzoek bekaaid af in de Maaskant.
Uit deze tijd zijn slechts een aantal pollenspectra
beschikbaar uit greppels rond Romeinse grafmonumenten die op het grafveld van Oss-Ussen
zijn aangetroffen. Hieruit blijkt dat op de hogere
gronden in de nabije omgeving het oerbos
vrijwel verdwenen was en dat zich daar alleen
nog struikgewas met veel hazelaar bevond.391
Hazelaars zijn struiken die uitbundig bloeien als
zij veel licht ontvangen, daarom staan zij veel op
open plekken en langs bosranden. Het pollen uit
de greppels laat helaas geen uitspraken toe over
de vegetatie op grotere afstand dan de directe
omgeving.392
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Afb. 4.3 Globale typering van de vegetatie rond middeleeuws Heesch.

Het pollendiagram uit het Ossermeer begint met
een aantal monsters waarin het aandeel van
boompollen zeer hoog is. Waarschijnlijk
vertegenwoordigen deze monsters de bosregeneratie die vanaf de laat-Romeinse tijd plaatsvond. Tijdens de vroege en volle middeleeuwen
vindt er weer een intensivering plaats van
menselijke activiteit hetgeen samen gaat met
een sterke afname van het bos. Ook het
elzenbos in de beekdalen, dat lange tijd onaangeroerd was gebleven, wordt ontgonnen. In de
beekdalen ontstaan hooi- en weilanden.393
Aanvullende informatie over het middeleeuwse
landschap in het Maasland (feitelijk overganszone Roerdalslenk naar Maaskant) komt nog uit
drie waterputten uit de volle en late middeleeuwen die in de Hoogstraat in Heesch zijn
opgegraven (afb. 4.3).394
In het diagram is te zien dat het aandeel van het
boompollen gemiddeld onder de 25% ligt.
Dit betekent dat sprake was van een zeer open
landschap. De kleine verschillen in boompollenpercentages hebben waarschijnlijk te maken met
de ligging van de waterputten in het landschap.
Alle drie de waterputten laten hoge percentages
voor struikheipollen zien, hetgeen aangeeft dat
deze plant een belangrijke rol in de omgeving
speelde. Wat de bomen betreft, is els het beste
vertegenwoordigd. De percentages pollen van
deze grote pollenproducent zijn echter naar
verhouding laag. De bomen stonden waarschijnlijk op natte plaatsen op relatief grote afstand
van de waterputten.

Mesoregio Maasdal
Ná Malta is in het Maasdal geen palynologisch
onderzoek van betekenis uitgevoerd. Voor de
vegetatieontwikkelingen in het Maasdal blijft
het ‘pre-Malta-’pollendiagram van de locatie
Boxmeer/Heijen de belangrijkste bron van informatie (zie paragraaf 4.2.1).
Mesoregio Peel Blok
Ná Malta zijn geen veenprofielen van het Peel
Blok meer geanalyseerd. De diagrammen van de
locaties Griendtsveen en Ospel zijn nog steeds
de enige diagrammen die een lange-termijnontwikkeling van de vegetatie en de bewoningsgeschiedenis laten zien (zie paragraaf 4.2.1).395
Wel zijn ná 1997 nog pollenstudies van oude
bodems te Oss-Zevenbergen, op de rand van het
Peel Blok, en aan waterputten en greppels te
Nistelrode, Uden, Bakel en Sint-Anthonis gepubliceerd die een weliswaar beperkte, maar toch
waardevolle blik op het landschap werpen in
respectievelijk de late prehistorie, Romeinse tijd,
volle middeleeuwen en late middeleeuwen.
Oss-Zevenbergen
Over het karakter van de open plekken die in de
bronstijd in het landschap verschenen, heeft het
onderzoek aan oude bodems onder grafheuvels
veel informatie opgeleverd.396 Het is gebleken
dat de vroegste grafheuvel bij Oss-Zevenbergen
al is aangelegd in een terrein dat gedomineerd
werd door struikhei. Afgaande op de diepte
waarop het pollen van struikhei in de bodem

393
394
395
396

Bakels 2014, 59.
Van Haaster 2014a.
Janssen & ten Hove 1971.
De Kort 2002, 2007, 2009a; Bakels,
Achterkamp & Van Rijn 2013.
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werd aangetroffen, is het zelfs mogelijk dat al in
het neolithicum sprake was van struikheideveldjes. Het stuifzand, dat in het neolithicum
was afgezet, dat naast grafheuvel 7 werd aangetroffen, zou het gevolg kunnen zijn van het
(overmatig) afplaggen van deze heide. Aangezien de jongste grafheuvels uit de late bronstijd/
vroege ijzertijd dateren, kan worden geconcludeerd dat gedurende enkele honderden jaren
sprake was van struikheidevelden. Dit betekent
dat de toenmalige bewoners van het gebied de
heide op een of andere manier hebben ‘onderhouden’, anders zou zich ter plaatse weer een
bos hebben ontwikkeld. Dit ‘onderhoud’ kan zijn
gepleegd door afplaggen, afbranden of begrazing, of een combinatie hiervan.397
Hoewel struikhei in de omgeving van de grafheuvels een dominante vegetatie vormde,
strekte de heide zich niet uit tot aan de horizon.
Op lager gelegen, nattere delen stonden elzen.
En op de hoger gelegen delen in de omgeving
groeiden eiken en hazelaars als belangrijke
boomsoorten. Waarschijnlijk stonden de hazelaars langs de randen van de open heidevlakten.
Nistelrode-Zwarte Molen
Informatie over de ijzertijd is beschikbaar door
palynologisch onderzoek aan de humeuze
vulling van een waterkuil van de vindplaats
Nistelrode-Zwarte Molen. Het gaat slechts om
één pollenanalyse, maar dit monster biedt
desondanks een aardige snapshot van het land-

397 Bakels, Achterkamp & Van Rijn 2013,
245.

398 Van Haaster 2013a.

schap rond deze vindplaats in de vroege ijzertijd
(afb. 4.4).398
Het boompollenpercentage in de waterkuil
bedraagt 57%. Dit zou betekenen (met de hierboven genoemde kanttekeningen) dat in het
landschap rond de waterkuil (straal ca. 500 m)
veel bomen stonden. Bijna de helft (26%) van
het boompollen is echter afkomstig van els.
Elzen staan bekend als grote pollenproducenten
die hun pollen bovendien goed verspreiden.
Het pollen van els kan daarom afkomstig zijn
van een groepje elzen die op een natte plaats in
de directe omgeving van de waterkuil groeiden.
Vrijwel zeker is het totale boompollenpercentage daarom niet representatief voor de openheid van het landschap, en zijn ook de andere
verhoudingen als het ware verstoord door de
sterke lokale oververtegenwoordiging van elzenpollen. Daarom bestaat het diagram uit twee
delen (staven). De blauwe staven geven de
ongecorrigeerde percentages aan (met alle els in
de pollensom), terwijl de rode staven de percentages aangeven als in de percentageberekeningen gecompenseerd wordt voor de lokale
oververtegenwoordiging van els. In dit geval is
het percentage els genormaliseerd op 10%,
hetgeen (met enige voorzichtheid) als een
normale achtergrondruis in dit gebied wordt
gezien. Het totale boompollenpercentage zakt
dan naar 48%, terwijl de percentages van de
andere bomen, de grassen en de struikhei
stijgen. In het landschap lijken ook na de

Afb. 4.4 Globale typering van de vegetatie rond Nistelrode in de vroege ijzertijd (met en zonder compensatie voor
locale elzen).
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correctie voor de overrepresentatie van els nog
vrij veel bomen te staan, maar het gaat nu voornamelijk om hazelaarstruiken. Hazelaars staan
op open, lichte plekken in het landschap, vooral
aan bosranden zijn ze veel te vinden.
Het percentage struikhei is met 35% fors.
Het lijkt erop dat in de vroege ijzertijd bij Nistelrode sprake was van een open, door struikhei
gedomineerde vegetatie. Aan de randen van het
heideveld stonden voornamelijk hazelaars.
Het aandeel van cultuurindicatoren is opvallend
laag. In het monster is maar één stuifmeelkorrel
van het granen-type gevonden. Ook andere
indicatoren die op menselijke activiteit in de
directe omgeving kunnen duiden, zijn nauwelijks
in het monster aangetroffen. Het gaat slechts
om één stuifmeelkorrel van het perzikkruid-type
en twee korrels van alsem. Beide soorten
behoren echter tot de zogenaamde secundaire
antropogene indicatoren. Dat wil zeggen dat ze
weliswaar vaak voorkomen op door mensen
beïnvloede standplaatsen, maar ook op plekken
waar de bodem op een natuurlijke manier
verstoord wordt, bijvoorbeeld door dieren.
Al met al zijn de aanwijzingen voor menselijke
activiteit in de nabije omgeving zeer schaars.
Dit geldt in elk geval voor een activiteit als
bodembewerking. Andere activiteiten zijn in
prehistorische pollenmonsters lastig te
herkennen. Waarschijnlijk bevond de waterkuil
zich buiten de nederzetting.

Uden-Noord
Op de vindplaats Uden-Noord zijn pollenmonsters uit drie verspreid liggende vroeg-Romeinse
waterputten onderzocht (afb. 4.5).399
De drie pollenspectra vertonen verrassend veel
gelijkenis, hetgeen een sterke aanwijzing is dat
de monsters niet ‘vervuild’ zijn met pollen van
sterk lokale oorsprong. De boompollenpercentages zijn laag en geven een open landschap
aan. Pollen van els is onder de bomen het best
vertegenwoordigd. Deze bomen stonden waarschijnlijk op een natte plaats in de omgeving.
Het landschap direct rond het nederzettingsterrein was daarom waarschijnlijk iets opener
dan het totale boompollenpercentage doet
veronderstellen. De percentages struikhei varieren tussen 30% en 50%, hetgeen fors genoemd
mag worden. In de nabije omgeving speelde
struikhei dus een belangrijke rol in de vegetatie.
Het aandeel van cultuurindicatoren is laag.
Bakel-Neerakker
Rond de vindplaats Bakel-Neerakker was de
situatie in de volle middeleeuwen heel anders.
Op deze locatie zijn twee erfgreppels en twee
waterputten uit de periode 1150-1225 palynologisch onderzocht (afb. 4.6).400
Met uitzondering van het monster uit waterput 2,
zijn de boompollenwaarden zeer hoog, zeker voor
middeleeuwse begrippen (op één na boven de
60%). Het lage boompollenpercentage in

Afb. 4.5 Globale typering van de vegetatie rond vroeg-Romeins Uden.

399 Van Beurden 2011.
400 Brinkkemper & Van Waijen 2009.
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Afb. 4.6 Globale typering van de vegetatie rond volmiddeleeuws Bakel-Neerakker.

401 Ufkes 2010.
402 Van Haaster 2007a.

waterput 2 wordt veroorzaakt doordat blijkbaar
dorsafval in deze waterput is terecht gekomen.
Het percentage graanstuifmeel in deze waterput
bedraagt namelijk meer dan 30% en ook het
aandeel van andere cultuurindicatoren in dit
monster is zeer hoog. Omdat alle percentages
berekend zijn op een totaalpollensom van 100%,
betekent een hoog percentage van één soort
automatisch een lager percentage van andere
soorten. In dit geval drukt het hoge percentage
graanpollen het percentage boompollen als het
ware fors naar beneden en is het percentage nietboompollen extra verhoogd. De hoge percentages boompollen in beide greppels en waterput 1
zijn niet veroorzaakt door de toevallige overrepresentatie van één boom die in de directe nabijheid van de monsterlocaties stond, want uit de
analyseresultaten blijkt dat veel boomsoorten
goed zijn vertegenwoordigd. Blijkbaar bevond de
nederzetting zich in een bosrijke omgeving. Dit
komt goed overeen met de archeologische en
historische informatie, want hieruit blijkt dat het
terrein na de ijzertijd eeuwenlang niet meer in
gebruik is geweest. Pas in 1150 werd het opnieuw
ontgonnen toen ter plaatse een Hof van het
klooster van Echternach werd gesticht.401

landschap in de directe omgeving tijdens de veertiende eeuw.402 De boompollenpercentages in
beide grondsporen zijn zeer laag, waaruit kan
worden afgeleid dat er destijds maar weinig
bomen in het landschap stonden (afb. 4.7).
Het meeste pollen is afkomstig van els, maar de
waarden (ca. 10%) zijn voor deze grote pollenproducent eigenlijk laag. Waarschijnlijk stonden de
bomen op grotere afstand van de nederzetting,
op een natte plaats. Bomen van hoger gelegen,
drogere standplaatsen zijn nauwelijks aanwezig.
Opvallend is het grote verschil in de percentages
van struikhei (17% in de greppel en 53% in de
waterput). Het percentage in de waterput is zeer
waarschijnlijk hoger omdat het hier grotendeels
om pollen gaat dat uit de plaggenwand van de
waterput is losgeraakt. Het hoge percentage
struikhei in de waterput is dus niet representatief voor de vegetatie in de directe omgeving van
de nederzetting. Dat in de omgeving van de
nederzetting struikheivegetaties voorkwamen
staat echter wel vast, want de wand van de
waterput was van heideplaggen gemaakt.
Over de omvang van de struikheidevegetatie
kunnen helaas geen betrouwbare uitspraken
worden gedaan.

Sint-Anthonis
-Hoefstraat
Palynologisch onderzoek aan een greppel en een
waterput van de locatie Sint-Anthonis-Hoefstraat
heeft een aardig snapshot opgeleverd van het

Mesoregio Dekzandeiland van Weert
Ook uit deze regio zijn ná 1997 geen pollendiagrammen gepubliceerd waarmee een beeld
geschetst kan worden van de vegetatiegeschie-
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Afb. 4.7 Globale typering van de vegetatie rond veertiende-eeuws Sint-Anthonis.

fb. 4.8 Globale typering van de vegetatie rond het grafveld te Weert-Laarveld. Het oudste monster staat links
(diepte 4), het jongste monster staat rechts (diepte 1) (herberekend naar De Kort 2009b).

denis. Het pre-Malta-diagram uit de Ospelse
peel, op zo’n zeven kilometer ten noordoosten
van Nederweert blijft hiervoor de enige bron van
informatie (zie paragraaf 40).403
Wel zijn ná 1997 nog palynologische gegevens
uit greppels en kuilen gepubliceerd die voor een
aantal perioden waardevolle snapshots van de
vegetatie hebben opgeleverd. Uit een kring-

greppel rond een grafheuvel uit de midden-ijzertijd op de vindplaats Weert-Laarveld is een
profiel van vier pollenmonsters geanalyseerd
(afb. 4.8).404
In het diagram is te zien dat het aandeel van
bomen in het landschap tijdens de opvulling van
de greppel met bijna de helft toenam. Kort na de
aanleg van de greppel was nog sprake van een

403 Janssen & Ten Hove 1971.
404 De Kort 2009b.
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Afb. 4.9 Globale typering van de vegetatie uit de bronstijd/ijzertijd en ijzertijd/Romeinse tijd bij Weert-Kampershoek.

405 Groenman-Van Waateringe 1986.
406 Van der Linden & van Beurden 2009;
Van der Meer 2015a.

half-open landschap of een bosrandsituatie
(42% boompollen), maar in de loop van de tijd
lijkt het landschap als het ware dicht te zijn
gegroeid met bomen. De boompollenpercentages bedragen dan ruim 60%. Bij dergelijke
hoge percentages boompollen kan van bos
gesproken worden.405 Interessant is ook het
verloop van de percentages van struikhei en
grassen. Het grafveld is blijkbaar aangelegd op
een heideterrein (50% struikhei in het onderste
monster), maar al snel daarna neemt het
aandeel van struikhei in de vegetatie af terwijl
het aandeel van grassen ongeveer verdrievoudigt. Dit is hetzelfde beeld als we tegenwoordig
op de heidevelden zien: als de heide niet meer
onderhouden wordt (lees: begraasd en/of afgeplagd) dan neemt het aandeel van grassen en
bomen langzaam maar zeker toe. Het aandeel
van cultuurindicatoren is zeer laag; blijkbaar lag
het grafveld een stuk verwijderd van het nederzettingsterrein en de akkers.
Op de vindplaats Weert-Kampershoek zijn op
een laag gelegen deel van het terrein een groot
aantal kuilen gevonden, waaruit veel pollenmonsters geanalyseerd zijn.406 De kuilen dateren
waarschijnlijk in de bronstijd, de ijzertijd en/of
de Romeinse tijd en in de volle tot late middeleeuwen. Door het palynologisch onderzoek
konden daarom waardevolle gegevens over het
landschap in deze perioden verkregen worden,
waarvan hieronder enkele voorbeelden gegeven

zullen worden. Onderstaand diagram geeft de
resultaten weer van twee vullingen uit de
vroegste kuil. De onderste vulling dateert uit de
bronstijd/ijzertijd; de jongste vulling uit de ijzertijd/Romeinse tijd (afb. 4.9). Opvallend zijn de
hoge percentages boompollen. In de oudste
vulling bereikt het boompollenpercentage een
waarde die kenmerkend is voor de vroegste
prehistorie. Er lijkt nog sprake te zijn van een
oorspronkelijk Subboreaal oerbos waarin nog
veel eik voorkwam. Antropogene indicatoren
zijn geheel afwezig. In de ijzertijd/Romeinse tijd
worden vooral op de hoger gelegen gronden in
de omgeving wat bomen gekapt, en zijn er ook
enkele antropogene indicatoren aanwezig, zij
het zeer weinig. Struikhei is nauwelijks
aanwezig.
Twee monsters uit een andere kuil met een
vulling uit de ijzertijd/Romeinse tijd vertonen
vrijwel hetzelfde beeld als het hiervoor
besproken monster uit dezelfde tijd (afb. 4.10).
Het iets hogere boompollenpercentage in het
jongste monster wordt veroorzaakt door een
hoger percentage els. Dit schrijven we toe aan
een lokaal effect (ligging van de kuil in het landschap).
Vier pollenmonsters die in stratigrafisch verband
zijn genomen uit weer een andere kuil laten het
verschil in landschap zien tussen de ijzertijd/
Romeinse tijd en de volle middeleeuwen
(afb. 4.11).
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AAfb. 4.10 Globale typering van de vegetatie rond Weert tijdens de ijzertijd/Romeinse tijd.

Afb. 4.11 Globale typering van de vegetatie rond Weert-Kampershoek in de ijzertijd/Romeinse tijd en volle middeleeuwen.

Het ijzertijd/Romeinse tijd-landschapsbeeld in
deze kuil komt fraai overeen met het beeld uit
de twee hierboven besproken kuilen.
In afb. 4.11 is duidelijk te zien hoe het landschap
in de volle middeleeuwen (ca. 1000-1250) drastisch is veranderd. Het aandeel van bomen is
bijna gehalveerd en het aandeel van struikhei en
grassen is in de volle middeleeuwen ongeveer
verdubbeld. Blijkbaar zijn ook de lager gelegen,
nattere delen in de omgeving ontgonnen, want

het aandeel van els is in de volle middeleeuwen
meer dan gehalveerd. Ook het aandeel van
cultuurindicatoren (in de ijzertijd-Romeinse tijd
nog nihil) is in de volle middeleeuwen enorm
gestegen.
Tot slot volgen hieronder nog de resultaten van
palynologisch onderzoek aan twee waterputten
van een locatie die op een iets hoger deel in het
landschap bij Weert ligt (afb. 4.12). Beide waterputten zijn gedateerd in de volle middeleeuwen.
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Afb. 4.12 Globale typering van de vegetatie rond Weert tijdens de volle middeleeuwen.

Zoals in het diagram te zien is, leveren de waterputten een opvallend verschillend landschapsbeeld
op. Waterput 1 heeft een boompollenpercentage
van ongeveer 10%, maar het boompollenpercentage in waterput 2 bedraagt ruim 50%! Het hoge
boompollenpercentage in waterput 2 lijkt niet
veroorzaakt te zijn doordat er ‘toevallig’ één boom
dicht bij de waterput stond, want alle bomen
hebben in deze waterput hogere percentages en
deze komen bovendien grofweg overeen met de
percentages uit de vol-middeleeuwse kuilvulling
van het lager gelegen deel in de omgeving
(afb. 4.11). Dat er een eik heel dicht bij de put stond
is wel zeker, want van deze boom zijn knopschubben in de waterput gevonden. Hiermee kan
dus in elk geval de bijna 20% pollen van eik
verklaard worden. Maar zoals gezegd, ook andere
bomen zijn goed vertegenwoordigd. Waarschijnlijk
bevond waterput 2 zich aan een bosrand, bij een
hakhoutperceeltje of een houtwal. Op het eerste
gezicht lijkt het open landschapsbeeld uit waterput
1 het meest betrouwbare beeld op te leveren van
het landschap, maar het middeleeuwse landschap
kende waarschijnlijk ook houtwallen, hakhoutpercelen en hier en daar bosrestanten.

407 Van der Meer 2009.

Mesoregio Kempisch Hoog
Van het Kempisch Hoog zijn zowel van vóór als ná
1997 geen gegevens uit veenprofielen beschikbaar.
De palynologische gegevens over de vegetatieontwikkeling komen geheel uit waterkuilen, waterputten en een gracht die ná 1997 onderzocht zijn.

Eersel
Op de vindplaats Eersel-Kerkebogten zijn acht
waterkuilen en waterputten uit de middenijzertijd, Romeinse tijd en volle middeleeuwen
palynologisch onderzocht.407
In de midden-ijzertijd was sprake van een bomenrijk landschap (afb. 4.13). Het aandeel van cultuurindicatoren is zeer laag, evenals het aandeel van
struikhei. Het onderzoek aan de waterkuilen en
waterputten uit de Romeinse tijd levert een heel
ander landschapsbeeld op (afb. 4.14). Met uitzondering van waterput 1 zijn alle boompollenpercentages aanzienlijk lager dan in de ijzertijdwaterkuilen. Het aandeel van cultuurindicatoren en het
aandeel van struikhei zijn een stuk groter in de
Romeinse tijd. Waterput 1 verstoort het beeld als
het ware, vanwege de geheel andere boompollen/
niet-boompollenverhouding. Waarschijnlijk
bevond deze put zich vlak bij een bosrestant,
hakhoutperceel of houtwal, want alle boomsoorten zijn in deze put beter vertegenwoordigd.
In de volle middeleeuwen zag het landschap
rond Eersel er weer heel anders uit (afb. 4.15).
Vergeleken met het landschap uit de Romeinse
tijd is het aandeel van bomen flink toegenomen.
Gemiddeld genomen lijkt het ongeveer verdubbeld te zijn. Het aandeel van cultuurindicatoren
is iets groter, maar het globale beeld is dat het
landschap rond Eersel in de volle middeleeuwen
minder intensief werd gebruikt dan tijdens de
Romeinse tijd ( betreft dit nieuwe kolonisatie na
bosregeneratie in de vroege middeleeuwen?).
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Afb. 4.13 Globale typering van de vegetatie rond Eersel in de midden-ijzertijd.

Afb. 4.14 Globale typering van de vegetatie rond Eersel in de Romeinse tijd.
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Afb. 4.15 Globale typering van de vegetatie rond Eersel tijdens de volle middeleeuwen.

Afb. 4.16 Globale typering van de vegetatie rond de Romaanse kerk in Bergeijk (ca 1000 n.Chr.).

408 Van der Linden 2012.

Bergeijk
In Bergeijk zijn drie pollenmonsters uit een
gracht rond een Romaanse kerk (ca. 1000)
geanalyseerd (afb. 4.16).408 De monsters zijn van
verschillende dieptes in de gracht afkomstig
waarbij het diepste (oudste) monster steeds aan
de linkerkant staat (blauwe staven). De groene
staven geven de verhoudingen weer in de
jongste opvulling.

In afbeelding 4.16 is te zien dat het landschap
kort na de aanleg van de gracht een zeer open
karakter had (boompollen 14%). Het aandeel
van struikhei in de omgeving is dan nog hoog
(47%). Tijdens de opvulling van de gracht lijkt
het aandeel van bomen in het landschap rond de
kerk toe te nemen, terwijl het aandeel van
struikhei afneemt. Het is heel goed mogelijk dat
de ontwikkeling die in het diagram zichtbaar is,
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een zeer lokaal verschijnsel is. Zo kan er enkele
jaren na de aanleg van de gracht sprake zijn
geweest van de opslag van elzen en hazelaars.
Het lijkt echter niet zo waarschijnlijk dat deze
bomen het invangen van pollen van struikhei
zodanig hebben belemmerd dat het pollenpercentage hiervan zo sterk is gedaald als hier het
geval is (van 47% naar 17%). Waarschijnlijk is een
afname van hei-areaal reëel.
Hapert-De Pan
Op de locatie Hapert-De Pan zijn van twee
niveaus in een greppel pollenmonsters geanalyseerd.409 De Pan is een locatie in het buitengebied van Hapert waar zich vroeger een gehucht
met deze naam bevond. Op deze plaats is een
gebouwplattegrond aangetroffen die vermoedelijk afkomstig is van een schaapskooi. Het gaat
hier waarschijnlijk om een kampontginning aan
het einde van de elfde of het begin van de
twaalfde eeuw.410 In het diagram is te zien dat
het boompollenpercentage gemiddeld ongeveer
34% is (afb. 4.17). Dit betekent een weliswaar
open, maar zeker geen boomloos landschap.
De vegetatie op de open plekken werd gedomineerd door struikhei. De helft van het pollen in
de greppelmonsters is afkomstig van deze plant.
De heide bood een ideale graasplek voor de
schapen die in de schaapskooi gehouden
werden. Op iets grotere afstand van de schaapskooi stonden bomen, zoals els, hazelaar en berk.

Ze stonden langs de randen van de ontginning.
De aanwijzingen voor akkers in de nabije omgeving zijn zeer gering; er is nauwelijks pollen van
cultuurindicatoren aangetroffen in de volmiddeleeuwse greppel.
Mesoregio Roerdalslenk: het zuidelijke
dekzandgebied
Het zuidelijk deel van de Roerdalslenk bevindt
zich ten zuiden van de Midden-Brabantse
dekzandrug die van Oirschot, via Best, Laarbeek
en Boerdonk naar Gemert loopt, waar hij
aansluit op het Kempisch Hoog. De dekzandrug
heeft duizenden jaren lang de afvoer van water
naar het noorden belemmerd en is daardoor ook
van invloed geweest op de vegetatie- en
bewoningsgeschiedenis.
Twee veenproﬁelen
Ná 1997 zijn op twee locaties in het zuidelijk
dekzandgebied veenprofielen geanalyseerd.
Eén profiel is afkomstig uit een afgesneden en
met veen opgevulde meander van de Dommel
die bij werkzaamheden ter hoogte van de
Boutenslaan, iets ten zuiden van het centrum
van Eindhoven, is aangetroffen.411 Het tweede
profiel is afkomstig uit een verlaten loop van de
Kleine Beerze, tussen Hoogeloon en
Hoogcasteren.412
De analyse van het ruim vier meter lange veenprofiel van de Boutenslaan heeft waardevolle

409
410
411
412

Afb. 4.17 Globale typering van de vegetatie rond een volmiddeleeuwse schaapskooi bij Hapert-De Pan.

Van Beurden 2012.
Janssens 2012.
Verbruggen & Kooistra 2012.
Van der Linden, Roymans & Hiddink
2009.
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Afb. 4.18 Pollendiagram van de Boutenslaan in Eindhoven (bron: Verbruggen & Kooistra 2012, selectie van curven).

413 OxCal v4.2.4 (Bronk Ramsey 2013).

gegevens opgeleverd over de vegetatiegeschiedenis in de omgeving van Eindhoven vanaf het
Preboreaal (11.000-10.000 jaar geleden) tot in de
middeleeuwen. Hoewel de aanwezigheid van
hiaten niet helemaal uitgesloten kan worden,
lijkt er sprake te zijn van een (vrijwel) complete
veensequentie die het gehele Holoceen omvat
(afb. 4.18).
In het betreffende rapport wordt de vegetatiegeschiedenis gedurende deze hele periode
besproken, maar we beperken ons hier tot een
samenvatting van de vegetatieontwikkeling
vanaf het Atlanticum. In deze tijd werd het
beekdal van de Dommel gedomineerd door een
elzenbroekbos. In het Subboreaal bleef elzenbroekbos het dominante vegetatietype, maar op
de hoger gelegen dekzandruggen vonden veranderingen in de samenstelling van het bos plaats
die te maken hadden met de klimaatverandering
en menselijke activiteit. Zo namen linde, iep, den
en berk af en verscheen hier en daar de beuk. Er
verschenen open plekken in het bos, waar
struikhei en grassen zich konden uitbreiden. Op
dit niveau zijn ook de eerste aanwijzingen voor
menselijke invloed in het diagram te zien. Het
gaat om meerdere waarnemingen van smalle
weegbree en enkele pollenkorrels van het granen

type. De waarnemingen zijn gedaan op niveaus
kort na 5009 ± 29 BP. Calibratie van deze datering
levert een kalenderouderdom op van 4106-3942
v.Chr.413 Op het moment van dit schrijven zijn dit
de vroegste palynologische aanwijzingen voor
menselijke activiteit in oostelijk Noord-Brabant.
Er zijn vanaf dit niveau nog maar vier jongere
pollenmonsters geanalyseerd en is nog maar van
één hoger niveau een 14C-datering beschikbaar.
Het diagram is daarom niet geschikt voor een
gedetailleerde reconstructie van de bewoningsgeschiedenis c.q. agrarische ontwikkelingen
tijdens de late prehistorie, Romeinse tijd en
middeleeuwen. Wel kan geconcludeerd worden
dat op het niveau van het jongste spectrum
(omstreeks de elfde eeuw) de percentages
cultuurindicatoren voor middeleeuwse
begrippen ongewoon laag zijn. Het beekdal zelf is
in die tijd nog begroeid met elzenbroekbos,
hoewel het percentage elzenpollen afneemt. Dit
duidt erop dat menselijke activiteit in de omgeving van de monsterlocatie niet zo intensief was
dat het de natuurlijke vegetatie in het beekdal
sterk heeft beïnvloed.
Het profiel uit de Kleine Beerze is aangetroffen
naast een dam uit de Romeinse tijd die in de
beek is aangelegd. Uit 14C-dateringen bleek dat
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het onderste monster de jongste datering heeft,
in de vroeg-Romeinse tijd. De laag daarboven
heeft een datering in de midden- tot late bronstijd en de bovenste laag dateert in late ijzertijd.
Deze onnatuurlijke volgorde heeft volgens de
onderzoekers te maken met het bouwen van de
dam, waarbij plaggen met ouder materiaal
bovenop de beekbodem uit de Romeinse tijd
zijn geplaatst. Omdat de pollenspectra uit de
verschillende lagen elk voor zich een bij de tijd
passend beeld opleverden, zonder aanwijzingen
voor vervuiling met ouder of jonger materiaal,
lijken de monsters toch gebruikt te kunnen
worden om informatie over de milieuomstandigheden en menselijke activiteit te leveren in de
drie genoemde perioden.
Uit het pollenbeeld is afgeleid dat tijdens de late
bronstijd de hoge delen van het landschap in de
omgeving bedekt waren met een half-open
vegetatie waarin hazelaar en eik domineerden,
maar waar ook plaats was voor struikhei en
grasland. Uit de aanwezigheid van mestschimmels en smalle weegbree kan afgeleid worden
dat sprake was van veehouderij. In de nabije
omgeving was ook sprake van akkerbouw, want
in het monster is pollen van graan gevonden.
In het beekdal zelf bevond zich een open elzenbroekbos met een variatie aan moerasplanten.
In de late ijzertijd is het bosareaal op de hogere
gronden sterk afgenomen. In het beekdal zelf is
het elzenbroekbos bijna verdwenen. Hiervoor is

vooral grasland in de plaats gekomen. De veelheid aan mestschimmels en de aanwezigheid
van smalle weegbree maken het aannemelijk dat
het landschap in het dal van de Kleine Beerze
vooral in gebruik was als weidegrond. Een aantal
pollenkorrels van graan duidt er op dat ook
sprake was van akkerbouw op de hogere delen
van het landschap in de nabije omgeving.
Volgens de onderzoekers was het aandeel van
veehouderij groter dan dat van akkerbouw.
Ook in de vroeg-Romeinse tijd is er sprake van een
open, bomenarm landschap, waarin bosschages,
heide, grasland en akkerland elkaar afwisselden.
Ten opzichte van de late ijzertijd lijkt het areaal
akkerland te zijn toegenomen, wellicht ten koste
van de weidegronden. In deze periode herstelde
het elzenbroekbos in het beekdal zich en nam het
areaal weidegrond af. Dat komt niet alleen tot
uiting in de afname aan graslandplanten maar ook
in de afname van mestschimmels.414
Waterputten, waterkuilen en greppels
Uit het zuidelijke dekzandgebied zijn ook interessante gegevens beschikbaar gekomen uit waterkuilen, waterputten en greppels. Ze zijn afkomstig
van locaties te Someren-Waterdael, NuenenLuistruik, Nuenen-Dubbestraat, ValkenswaardDommelseweg, Sterksel-Averbodeweg, SterkselWeiakkers, Best-Oranjehof, Eindhoven-Putten,
Veldhoven-Oersebaan, Veldhoven-Zilverackers,
Best-Dijkstraten en Eindhoven-Meerhoven.

414 Van der Linden, Roymans &

Afb. 4.19 Globale typering van de vegetatie rond Valkenswaard omstreeks 1175-1200.

Hiddink 2009.
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Valkenswaard
Van de locatie Dommelseweg 28a-30, iets ten
noordoosten van Valkenswaard zijn pollengegevens uit een twaalfde-eeuwse waterput beschikbaar.415 De vindplaats bevindt zich in een voormalig akkergebied dat bekend stond als de
Dommelse Padakker, een akkercomplex tussen
Dommelen en Valkenswaard.
Het pollenspectrum uit de waterput levert een
globaal landschapsbeeld op dat in afbeelding
4.19 wordt weergegeven. Gezien het boompollenpercentage van 45% lijkt er in het laatste
kwart van de twaalfde eeuw sprake te zijn
geweest van een half-open landschap of een
bosrandsituatie. Het meeste pollen (bijna 20%) is
echter afkomstig van elzen die vlakbij de
waterput stonden. In de waterput zijn namelijk
ook katjes van els gevonden. Dit betekent dat het
landschap (afgezien van de nabije elzen) waarschijnlijk een stuk opener was dan dat we af
zouden leiden uit het totale boompollenpercentage van 45%. Wel was waarschijnlijk sprake van
houtwallen, geriefhoutpercelen en dergelijke.
Het aandeel van cultuurindicatoren bedraagt
6,6%. Het percentage struikhei is fors (30%) maar
voor vol-middeleeuwse begrippen niet buitensporig hoog. Ook pollen van graslandplanten is in
de waterput goed vertegenwoordigd, alsmede
sporen van mestschimmels. Hieruit kan worden
afgeleid dat de bewoners van de nederzetting
behalve aan akkerbouw ook aan veeteelt deden.

415 Van Haaster 2010a.

Sterksel
Sterksel ligt op een relatief hooggelegen
dekzandrug die aan de zuid- en westzijde
begrensd wordt door de Sterkselse Aa. Op twee
locaties bij Sterksel is archeologisch onderzoek
uitgevoerd waarbij ook pollenanalyses aan
waterputten zijn verricht. Het gaat om de locaties Weiakkers en Averbodeweg. Op Weiakkers is
onderzoek verricht aan een waterput uit de
Karolingische tijd.416 Op de locatie Averbodeweg
betreft het waterputten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.417 De waterputten uit de
nieuwe tijd worden hier gezien de vraagstelling
buiten beschouwing gelaten. In afbeelding 4.20
is te zien hoe het landschap rond Sterksel langzaam veranderde van de Karolingische tijd tot de
zestiende eeuw.
In de Karolingische tijd stonden er in het landschap vrij veel bomen (54%). Waarschijnlijk was
sprake van relatief kleine ontginningen in een
grotendeels nog bebost gebied. Niet alleen elzen
(in het dal van de Aa) maar ook bomen van hoger
gelegen standplaatsen zoals eik, hazelaar en berk,
waren nog relatief goed in het landschap vertegenwoordigd. De percentages van cultuurindicatoren en struikhei zijn in de Karolingische tijd laag.
In de late middeleeuwen neemt het aandeel van
bomen af. Vooral de eiken en de hazelaars in de
omgeving moeten het ontgelden. Wonderbaarlijk
genoeg werden de berken nog gespaard, of profiteerden zij juist als lichtminnende pioniers van het

Afb. 4.20 Verandering van het vegetatiebeeld rond Sterksel van de Karolingische tijd tot de zestiende eeuw.
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opener wordende landschap. Wat betreft de
zestiende eeuw is het boompollenpercentage
gezakt tot onder de 30%. Het feit dat de daling
van het boompollenpercentage tijdens de late
middeleeuwen zich inzet op een niveau dat zo’n
10% hoger is dan in de Karolingische tijd, heeft
waarschijnlijk te maken met een bosregeneratie
die optrad na de Karolingische tijd.
Veldhoven-Zilverackers
In het plangebied Zilverackers, ten westen van
Veldhoven, op de overgang van het Kempisch
Hoog naar de Roerdalslenk, kon een flink aantal
waterputten palynologisch onderzocht worden,
waarvan sommige stratigrafisch.418 Deze waterputten dateren uit de Merovingische tijd,
Karolingische tijd en de volle middeleeuwen.
In afbeelding 4.21 worden de resultaten samengevat van het palynologisch onderzoek aan drie
Merovingische waterputten uit de omgeving van
Oerle. Uit de waterputten 1 en 2 zijn van elke put
drie niveaus onderzocht (1a, 1b, 1c en 2a, 2b, 2c,
van onder naar boven). Uit waterput 3 zijn van
elk put twee niveaus onderzocht (3a en 3b, van
onder naar boven).
Op de eerste plaats valt op dat het pollenbeeld
van bijna alle Merovingische monsters sterk op
elkaar lijkt. Dit is een aanwijzing dat het globale
landschapsbeeld uit de waterputten niet
verstoord is door lokale effecten, zoals bijvoorbeeld ‘toevallige’ aanwezigheid van een enkele

boom bij een waterput, of het dumpen van afval
door de mens. Alleen de drie monsters uit
waterput 1 wijken af van de andere monsters
door het veel lagere aandeel van cultuurindicatoren en het hogere aandeel van grassen.
Waarschijnlijk lag deze waterput iets verder van
de akkers of dorsplaatsen verwijderd dan de
andere twee waterputten. Het diagram laat een
intensief door de mens gebruikt landschap zien
met een voor vroeg-middeleeuwse begrippen
zeer laag aandeel van boompollen (ca. 15%) en
een hoog aandeel van cultuurindicatoren
(cultuurgewassen en antropogene onkruiden).
Verder valt op dat het aandeel van struikhei laag
is. Blijkbaar heeft de intensieve exploitatie op
deze locatie (nog) niet geleid tot bodemdegradatie. Dit zal te maken hebben met de
goede vruchtbaarheid van de bodem.
Uit de Karolingische tijd zijn gegevens uit twee
waterputten beschikbaar (zie afb. 4.22).
Uit waterput 1 zijn van vier niveaus monsters
onderzocht (1a, 1b, 1c en 1d, van onder
naar boven) en van waterput 2 zijn twee
monsters onderzocht (2a en 2b, van onder
naar boven). Ook hier valt de grote overeenkomst in pollensamenstelling op, hetgeen als
aanwijzing mag worden gezien voor de
betrouwbaarheid van de resultaten. Als we
resultaten uit de Karolingische tijd vergelijken
met die van de Merovingische tijd, valt een
aantal zaken op. De boompollenpercentages in

416 Bos, Bouman & Moolhuizen 2010.
417 Brinkkemper & Hänninen 2010.
418 Van Haaster 2012, 2014b; 2015; Bos &

Afb. 4.21 Globale typering van de vegetatie rond Oerle in de zevende eeuw.

Moolhuizen 2014.
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Afb. 4.22 Globale typering van de vegetatie rond Karolingisch Oerle.

419 Theuws, Van der Heiden & Verspay 2011,
64.

420 Theuws, Van der Heiden & Verspay 2011,
66.

de Karolingische tijd zijn twee maal zo hoog als
in de Merovingische tijd. Het lijkt er dus sterk op
dat het bosareaal rond de Karolingische waterputten groter was. Alle boomsoorten zijn in deze
tijd beter vertegenwoordigd. Een tweede
opmerkelijk verschil betreft het aandeel van
cultuurindicatoren, dat in de Karolingische tijd
een flink stuk lager is. Een derde verschil is het
aandeel van struikhei, dat tijdens de opvulling
van waterput 1 (van wp1a naar wp1c) bijna
verdubbelt.
Hoe moeten deze verschillen nu verklaard
worden? Het archeologisch onderzoek heeft
aangetoond dat de eerste kolonisten (ca. 575650) zich vestigden in kleine groepjes boerderijen en zich regelmatig verplaatsten. Vanaf de
tweede helft van de Merovingische tijd wordt
het landschapsbeeld bepaald door geclusterde
nederzettingen waarbij de open ruimtes rond de
nederzettingen een flink stuk groter zijn
geworden.419 Dit zien we terug in het open landschapsbeeld van afbeelding 4.21. Tijdens de
Karolingische tijd veranderde de nederzettingsstructuur en was er sprake van meer verspreide
bewoning in geïsoleerde of kleine groepjes
boerderijen. Het lijkt waarschijnlijk te veronderstellen dat dit iets minder grote open ruimtes in
het landschap (rond de waterputten) opleverde.
Zo kan het beeld van afbeelding 4.22 zijn
ontstaan, met een iets groter aandeel van
boompollen. Hier en daar raakte de bodem

mogelijk wat uitgeput, waardoor op die
plaatsten de struikhei zich kon uitbreiden.
Ook uit de tiende/elfde eeuw zijn palynologische
gegevens uit de omgeving van Oerle beschikbaar.
Ze zijn afkomstig uit twee waterputten.
Uit waterput 1 zijn van drie niveaus monsters
onderzocht (1a, 1b en 1c, van onder naar boven)
en van waterput 2 zijn twee monsters onderzocht
(2a en 2b, van onder naar boven). In afbeelding
4.23 is te zien dat de boompollenpercentages in
alle monsters ca. 35% zijn. Dit is goed vergelijkbaar met de situatie in de Karolingische tijd. Op
grond van archeologische informatie schijnt de
bevolking na de Karolingische tijd flink te zijn
gekrompen.420 Die fase van (vermoedelijk)
bosherstel missen we in de pollenregistratie,
waarschijnlijk omdat waterputten uit deze tijd
zeldzaam zijn. We kunnen alleen maar speculeren over wat er in landschappelijk opzicht is
veranderd in deze periode. Waarschijnlijk is er
gezien de verminderde menselijke invloed sprake
van bosherstel. Vanaf het midden van de tiende
eeuw is er weer groei van de bevolking en neemt
het aantal boerderijen weer toe. Het landschapsbeeld dat bij deze tijd hoort, is weergegeven in
afbeelding 4.23. De landschapsopenheid is dus
vergelijkbaar met die van tijdens de Karolingische tijd, maar het was waarschijnlijk daarna (dus
vlak voor de situatie in afbeelding 4.23) een stuk
minder open. Het aandeel van cultuurindicatoren
tijdens de tiende/elfde eeuw is een stuk groter
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Afb. 4.23 Globale typering van de vegetatie rond Oerle in de tiende/elfde eeuw.

Afb. 4.24 Globale typering van de vegetatie rond Oerle in de veertiende eeuw.

dan tijdens de Karolingische tijd, vooral in
waterput 2. Het hogere aandeel van cultuurindicatoren in waterput 2 zal te maken hebben
met de ligging van de waterput in het landschap.
Het aandeel van struikhei is laag, waarschijnlijk
als gevolg van het weinig permanente karakter
van de bewoning in de periode voor de tiende/
elfde eeuw.

Ook over het landschap rond Oerle in de veertiende eeuw is palynologische informatie
beschikbaar. Uit één waterput konden van vier
dieptes (1a, 1b, 1c en 1d, van onder naar boven)
pollenmonsters geanalyseerd worden (afb. 4.24).
De boompollenpercentages van de veertiendeeeuwse waterput zijn vergelijkbaar met die van
tijdens de tiende-elfde eeuw. Er is sprake van
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hier en daar houtwallen, geriefhoutpercelen
en/of bosrestanten. Ook het aandeel van cultuurindicatoren is ongeveer hetzelfde gebleven ten
opzichte van de tiende/elfde eeuw. Een groot
verschil met de voorgaande perioden is echter de
enorme toename van struikhei. Zonder twijfel is
dit het gevolg van de toegenomen bodemdegradatie in de omgeving van Oerle.
Meerhoven
Ongeveer 5 kilometer ten noordoosten van de
microregio Oerle/Zandoerle ligt de VINEX locatie
Meerhoven.421 Op deze locatie is palynologisch
onderzoek verricht aan twee monsters uit een
veenpakket dat in het dal van de Rundgraaf is
aangetroffen. Daarnaast zijn een aantal waterputten uit de Romeinse tijd (1), dertiende eeuw
(1), veertiende/vijftiende eeuw (2) en vijftiende/
zestiende eeuw (4) onderzocht. Op deze locatie
is ook een aantal jongere (baksteen)waterputten
onderzocht, maar die worden hier buiten
beschouwing gelaten. Het oudste monster uit
het dal van de Rundgraaf dateert in het vroegholoceen of laat-glaciaal en wordt hier gezien de
vraagstelling eveneens buiten beschouwing
gelaten. De resultaten van de pollenanalyses
worden samengevat in afbeelding 4.25.
In het neolithicum was nog sprake van een echt
Atlantisch ‘oerbos’ dat al een paar keer is

beschreven. Het boompollenpercentage is zeer
hoog (bijna 90%), waaronder hoge percentages
linde (9,6%) en iep (2%) (niet in het snapshotdiagram weergegeven). Opvallend is dat op dit
niveau twee stuifmeelkorrels van smalle weegbree zijn gevonden. Smalle weegbree behoort
niet tot de oorspronkelijk inheemse vegetatie
van ons land, maar is hier als cultuurvolger
terecht gekomen. Uit eerder verricht palynologisch onderzoek is gebleken dat de plant rond
3000 v.Chr. in ons land op diverse plaatsen
verscheen. Hieruit wordt afgeleid dat de uitbreiding van smalle weegbree te maken heeft met
het begin van de landbouw in ons land. Het staat
echter ter discussie voor welke landbouwactiviteit de plant indicatief is. Hoewel smalle weegbree tegenwoordig vooral voorkomt in extensief
begraasde (en gemaaide) graslanden kwam de
plant volgens sommige onderzoekers in de
prehistorie vooral als akkerplant voor.422 Volgens
andere onderzoekers wijst het voorkomen van
smalle weegbree in pollendiagrammen echter
op niet al te intensief begraasde grasrijke vegetaties en dus op het houden van vee.423 Gezien de
recente voorkeur van de plant (extensief
begraasde graslanden), moet de conclusie
misschien zijn dat smalle weegbree in de prehistorie vooral goed tot haar recht kwam op akkers
die tijdens een braakperiode als weidegrond in
gebruik werden genomen.424 Helaas is van dit

421 Van der Meer, Van Haaster & Hänninen
2010.

422 Groenman-Van Waateringe 1986.
423 Bakker 2003.
424 Weeda et al. 1988, 255.

Afb. 4.25 Globale verandering van de vegetatie rond Meerhoven van het neolithicum tot en met de middeleeuwen.
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onderzochte niveau geen 14C-datering beschikbaar, maar mogelijk kan de aanwezigheid van
smalle weegbree in het dal van de Rundgraaf
gekoppeld worden aan de neolithische bewoning die in het dichtbij (ca 3,5 km westelijker)
gelegen Habraken is aangetroffen. Deze nederzetting is gedateerd tussen 2900 en 2400 v.Chr.425
In de Romeinse waterput bedraagt het boompollenpercentage 23,5%. Ook het aandeel van
els is zeer laag (10%). Dit betekent een zeer open
landschap, zowel op de hoge, droge plekken als
op de lager gelegen, natte delen in de omgeving.
Het aandeel van cultuurindicatoren is zeer laag
(0,6%). Dit betekent dat in de nabije omgeving
nauwelijks sprake was van akkerbouw of andere
vormen van grondbewerking (even als rond
Romeins Uden en Weert-Kampershoek het geval
was). Grassen zijn wel heel goed vertegenwoordigd (62%). Hoewel grassen ook in andere
milieus dan graslanden kunnen voorkomen, is
het in dit geval (gezien de vondst van pollen van
andere graslandsoorten in het monster) waarschijnlijk dat het graspollen grotendeels afkomstig is van een echte graslandvegetatie en dat in
de nabije omgeving sprake was van veehouderij.
Hierop duidt ook de goede vertegenwoordiging
van mestschimmels in het monster. Het percentage struikhei is zeer laag (1,7%).
In de dertiende eeuw ziet het landschapsbeeld er
weer anders uit. Het aandeel van boompollen is
vergeleken met de Romeinse tijd bijna verdubbeld. Elzen, hazelaars en berken zijn het beste
vertegenwoordigd. Het aandeel van struikhei in
het omringende landschap is spectaculair
gestegen naar zo’n 30%. De elzen stonden op
lager gelegen, natte delen in de omgeving, in het
beekdal of andere landschappelijke depressies.
Op de hoger gelegen delen was sprake van een
zeer open landschap waar struikhei en hier en
daar wat berken domineerden. De hazelaars
stonden langs de bosranden, aan de randen van
de open vlakte. Het aandeel van cultuurindicatoren is relatief laag (2,4%). De mestschimmels
die in de waterput zijn gevonden, duiden op
veehouderij.
Uit de veertiende/vijftiende eeuw zijn pollengegevens uit twee waterputten beschikbaar die
beide een heel verschillend landschapsbeeld
opleveren. In het eerste monster bedraagt het
boompollenpercentage bijna 67%. De meeste
boomsoorten zijn in deze waterput beter vertegenwoordigd, niet alleen elzen (in beekdal en
depressies), maar ook eik, hazelaar, iep en linde,

en een variatie van struiken die meestal aan
bosranden groeien (evenals iep en linde niet in
het diagram opgenomen). Waarschijnlijk bevond
deze waterput zich dichtbij een bosrand.
De tweede waterput levert waarschijnlijk een
reëler beeld op van het landschap in de microregio. Nog steeds is het boompollenpercentage
voor laat-middeleeuwse begrippen echter hoog
(43%). Vooral het aandeel van eik is flink hoger.
De waterput bevond zich ook dicht bij een struikheivegetatie want het percentage pollen van
deze plant is in het tweede monster 35%. Het
aandeel van cultuurindicatoren is laag (2,4%).
Uit de vijftiende/zestiende eeuw zijn resultaten
uit drie waterputten beschikbaar die alle drie
verschillend zijn in het landschapsbeeld dat zij
opleveren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met
verschillende posities van de waterputten in het
landschap. Bij de eerste waterput uit de vijftiende/zestiende eeuw is weer duidelijk sprake
van een bosrandsituatie. De beide andere lijken
wat landschapsbeeld op elkaar, maar de ene
waterput lijkt wat dichter bij een heideterrein te
liggen (40,9% struikhei en 2,2% cultuurindicatoren), terwijl de andere (de laatste in het
diagram) dichter bij bouwland lijkt te liggen
(17,9% struikhei en 8,4% cultuurindicatoren).
Eindhoven
Binnen de huidige stadsgrenzen van Eindhoven
liggen twee locaties waar palynologisch onderzoek
aan waterkuilen en waterputten is verricht. Het
gaat om de locaties Eindhoven-Putten (middenijzertijd, late middeleeuwen en zestiende eeuw)426
en Eindhoven-Hoogstraat 122 (late ijzertijd en
volle middeleeuwen).427 In afbeelding 4.26 staan
de resultaten van het palynologisch onderzoek
aan de monsters uit de ijzertijd samengevat. Het
monster uit de midden-ijzertijd is afkomstig van
een locatie bij het vroegere dorp Putten. De beide
andere monsters zijn afkomstig uit twee lagen in
een waterkuil uit de late ijzertijd die aan de
Hoogstraat is gevonden. Van deze locatie staat het
diepste (oudste) monster links; helemaal rechts in
het diagram staat het bovenste monster uit de
waterkuil, en dus waarschijnlijk het jongste
monster van de drie.
In het diagram is te zien dat in de midden-ijzertijd het aandeel van bomen in het landschap nog
groot is (70%). In de loop van de ijzertijd daalt dit
tot 40% in het bovenste monster uit de late ijzertijdkuil. Deze trend wordt in tegenovergestelde
zin gevolgd door een toename van het aandeel

425 Van Kampen & Van den Brink 2013.
426 Van Haaster 2009a; Van der Meer 2010a.
427 Verbruggen 2013.
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Afb. 4.26 Globale typering van de vegetatie rond Eindhoven tijdens de midden- en late ijzertijd.

Afb. 4.27 Globale typering van de vegetatie rond middeleeuws Eindhoven.

van cultuurindicatoren, struikhei en grassen. Het
diagram schetst dus een beeld van een tijdens de
ijzertijd toenemende menselijke invloed op het
landschap. Het beeld uit de middeleeuwen zit er
minder eenduidig uit (afb. 4.27).
Het volmiddeleeuwse monster (1050-1100) is
afkomstig van Hoogstraat 122 (in het voormalige
dorp Gestel); de drie andere monsters zijn
afkomstig uit waterputten in het voormalige

dorp Putten. Het boompollenpercentage in de
waterput uit Gestel is het laagste (36%). In het
dorp Putten lijken meer bomen te hebben
gestaan, in elk geval in de late middeleeuwen en
zestiende eeuw. In alle waterputten zijn macroresten van bomen gevonden, hetgeen aangeeft
dat (ook) in de directe omgeving bomen
stonden. Een opvallend verschil tussen beide
onderzoeklocaties betreft het aandeel van
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cultuurindicatoren. In het volmiddeleeuwse
monster uit Gestel bedraagt het percentage
26%, hetgeen uitzonderlijk hoog is. Het gaat met
name om pollen van graan, en dan vooral van
rogge. In de monsters van Putten is nauwelijks
pollen van graan gevonden. Gezien de ligging
van beide locaties in het landschap is het verschil
in cultuurindicatoren opmerkelijk. Hoogstraat
122 ligt op een smalle dekzandrug tussen twee
beekdalen (van de Gender en de Dommel). Over
deze dekzandrug liep in de late middeleeuwen
een belangrijke route naar Eindhoven, en verder
naar het noorden. Er zal op deze smalle
dekzandrug weinig plek voor grootschalige
akkerbouw geweest zijn. Daarentegen lag Putten
in een dekzandgebied waar naar verwachting
veel meer plaats was voor akkerbouw.428
Uiteraard kan het verschil ook goed verklaard
worden door het verschil in datering tussen
beide contexten (enkele eeuwen). De percentages struikhei zijn hoger in de waterputten van
Putten, dat geldt in elk geval voor de monsters
uit de veertiende eeuw en de zestiende eeuw.
Een ander verschil tussen beide locaties zijn de
(gemiddeld genomen) hogere percentages
pollen van struikhei in de monsters van Putten.
Het monster uit Putten dat gedateerd is tussen
1325 en 1500 heeft vergeleken met de beide
andere Puttense monsters een zeer laag percentage pollen van struikhei. Daarentegen valt deze
locatie op door een relatief hoog percentage

bomen (vooral berk en eik). Waarschijnlijk
moeten alle verschillen verklaard worden door
verschillende posities in het landschap en/of een
verschil in tijd.
Nuenen
Nuenen ligt enkele kilometers ten noordoosten
van Eindhoven, nog net in het zuidelijke dekzandgebied (Roerdalslenk-zuid). De oude kern van dit
dorp bevindt zich op de westelijke flank van een
dekzandeiland, op de rand van het Dommeldal.
Van twee vindplaatsen in Nuenen zijn pollengegevens beschikbaar. Het gaat om de vindplaatsen
Nuenen-Kerkakkers (Luistruik) en NuenenDubbestraat. Op de locatie Kerkakkers gaat het
om een waterkuil en waterputten uit de ijzertijd,
Romeinse tijd, vroege middeleeuwen en late
middeleeuwen. Op de locatie Dubbestraat gaat
het om een waterput uit ca. 1000. De Dubbestraat
bevindt zich op de rand van het Dommeldal, de
locatie Kerkakkers ligt zo’n twee kilometer naar
het oosten, op een hogere plaats. In afbeelding
4.28 staan de resultaten van een waterkuil uit de
ijzertijd en een waterput uit de ijzertijd/Romeinse
tijd; beide van de locatie Kerkakkers (Luistruik).429
Het verschil tussen beide monsters is opmerkelijk, gezien het feit dat beide contexten vlakbij
elkaar zijn gelegen. De oorzaak hiervan moet
waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat het
pollenmonster uit de midden-ijzertijdkuil
(de blauwe staven) afkomstig is uit een secun-

428 Mededeling N. Arts.
429 Respectievelijk Fokma 2011; Van der

Afb. 4.28 Globale typering van de vegetatie rond Nuenen (Kerkakkers) in de ijzertijd en mogelijk vroeg-Romeinse tijd.

Meer 2015b.
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Afb. 4.29 Ontwikkeling van de vegetatie rond de Dubbestraat in Nuenen omstreeks 1000. Het oudste monster
(onder) staat steeds links; het jongste monster (boven) staat steeds rechts.

Afb. 4.30 Ontwikkeling van de vegetatie rond de Kerkakkers in Nuenen in de volle middeleeuwen. Het oudste
monster (onder) staat steeds links; het jongste monster (boven) staat steeds rechts.
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daire opvulling van de kuil.430 Waarschijnlijk zit er
een middeleeuwse pollencomponent in het
monster. Een sterke aanwijzing hiervoor is het
roggepollen dat 5% van het pollen uitmaakt in
dit monster. Rogge werd pas in de laatRomeinse tijd in Noord-Brabant verbouwd, en
was hier beslist nog niet in de ijzertijd
aanwezig.431 Ook het hoge percentage struikhei
kan zo verklaard worden. De rode staven in het
diagram geven dus waarschijnlijk het meest
betrouwbare beeld van het landschap rond
Nuenen in de ijzertijd/Romeinse tijd. Dit beeld is
een landschap waarin vrij veel bomen stonden
(65% boompollen), maar waarin zich ook open
plekken bevonden. Van de meeste bomen zijn
relatief hoge percentages aanwezig, ook de
bomen van hoger gelegen standplaatsen, zoals
hazelaar, eik en berk. Het aandeel van struikhei
is laag. Cultuurindicatoren zijn nauwelijks
gevonden; geen pollen van graan, en slechts
twee waarnemingen van antropogene
onkruiden (ganzenvoetfamilie en varkensgras).
Van twee middeleeuwse waterputten uit
Nuenen kon een profiel onderzocht worden,
waardoor in elke waterput de veranderingen in
het landschap zichtbaar gemaakt kunnen
worden. De waterputten lagen in verschillende
delen van het landschap. De waterput waarvan
de resultaten in afbeelding 4.29 staan weergegeven komt van de Dubbestraat en is gedateerd
omstreeks 1000.432 De tweede waterput
(afb. 4.30) heeft een datering in de volle middeleeuwen en is afkomstig van de locatie Kerkakkkers (Luistruik), zo’n twee kilometer ten oosten
van de Dubbestraat.433 Behalve een verschil in
datering is er dus ook een verschil in locatie
tussen de monsters.
De totale boompollenpercentages tussen de
twee locaties lijken niet significant van elkaar
te verschillen (beide ca. 60%). Ook lijkt er per
waterput geen belangrijke verandering te zijn
geweest in de openheid van het landschap
tijdens de opvulling van de putten. Per locatie is
slechts een lichte afname van het totale boompollenpercentage te zien. In de samenstelling
van het boompollen zijn wel verschillen te zien.
De omgeving van de waterput op de Kerkakkers
(volle middeleeuwen) was een natte lokatie
waar elzen stonden. In de laatste fase van de
opvulling van deze waterput neemt het aandeel
van els sterk af. Als we in de percentageberekeningen compenseren voor de sterke vertegenwoordiging van els op de Kerkakkers, dan blijft

op deze locatie als het ware een landschap over
dat een flink stuk opener is dan het totale
boompollenpercentage doet veronderstellen.
Met andere woorden, waarschijnlijk was het
landschap op hogere delen in het landschap
tijdens de meer gevorderde volle middeleeuwen
opener dan omstreeks het jaar 1000. Dit is ook
goed te zien in de zeer lage pollenpercentages
van de ‘drogere’ boomsoorten op de Kerkakkers,
zoals eik en berk. Tijdens de opvulling van de
vol-middeleeuwse waterput van NuenenKerkakkers verdwenen ook steeds meer
hazelaars uit het landschap. Wat betreft de
cultuurindicatoren is te zien dat de percentages
aan de Dubbestraat constant blijven op ca. 7%,
maar dat ze tijdens de opvulling van de waterput
op de Kerkakkers sterk toenemen (van 5% naar
23%). Al met al is de conclusie dat er in de loop
van de volle middeleeuwen op de (hoger
gelegen) locatie Kerkakkers sprake lijkt te zijn
van een intensivering van de akkerbouw. Op de
(iets lager gelegen) locatie Dubbestraat lijkt niets
te veranderen; althans niet tijdens de opvulling
van de waterput op deze plaats (ca. 1000).
De microregio Someren
Someren bevindt zich in een relatief smal
gedeelte van de Roerdalslenk, tussen het Peel
Blok in het oosten en het Kempisch Hoog in het
westen. Van Someren en omgeving zijn ná 1997
waardevolle pollengegevens over het landschap
beschikbaar gekomen. Ze zijn afkomstig uit een
greppel uit de late ijzertijd, een greppel uit de
(vermoedelijk) Romeinse tijd, twee kuilen uit de
Romeinse tijd en twee waterputten uit de volle
middeleeuwen.434 In afbeelding 4.31 staan de
resultaten van het palynologisch onderzoek aan
de ijzertijdgreppel en twee kuilen uit de
Romeinse tijd samengevat.
In het diagram is te zien dat zowel in de late
ijzertijd als in de Romeinse tijd sprake was van
een open landschap. Het meeste boompollen is
afkomstig van elzen. Deze bomen stonden op
lage, natte plekken in het beekdal van de Aa.
Boomsoorten van hoger gelegen, drogere
standplaatsen (zoals eik, hazelaar en berk) zijn
nauwelijks aanwezig. Op de hoger gelegen
delen was het landschap daarom veel opener
dan het totale boompollenpercentage doet
veronderstellen. Op de hoger gelegen delen
domineerden grassen en struikhei. De percentages struikhei zijn voor de ijzertijd-Romeinse
tijd fors (gemiddeld ca. 30%). Daarentegen zijn

430 Wattenberghe 2011, 36.
431 Zie bijvoorbeeld Van Haaster 2005a,
2005b.

432 Houchin, Maurer & Pals 2011.
433 Fokma 2011.
434 Van der Meer & Van Haaster 2010.
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Afb. 4.31 Globale typering van de vegetatie rond Someren in de late ijzertijd en Romeinse tijd.

Afb. 4.32 Ontwikkeling van de vegetatie op het grafveld bij Someren in de Romeinse tijd.
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de percentages cultuurindicatoren zeer laag.
De verklaring hiervoor is het feit dat alle
monsters afkomstig zijn uit structuren van een
grafveld uit de late ijzertijd/Romeinse tijd. Dit
geldt ook voor een derde kuil waaruit een profiel
van drie pollenmonsters kon worden onderzocht
(afb. 4.32).
In het diagram is fraai te zien hoe het landschap
rond het grafveld tijdens de opvulling van de kuil
langzaam veranderde. Het aandeel van boompollen zakt van 44% naar 25%. Ook het aandeel
van grassen daalt enorm, terwijl het aandeel van
struikhei flink stijgt. Dit is het omgekeerde van
wat we hebben zien gebeuren op het grafveld bij
Weert-Laarveld, waar het heideveld langzaam
vergraste en dichtgroeide omdat het niet meer
werd onderhouden (afb. 4.8). Het grafveld bij
Someren is blijkbaar na de aanleg van de graven
wel nog intensief gebruikt. Waarschijnlijk werd
het na de aanleg steeds intensiever begraasd,
waardoor het aandeel van grassen (de voorkeursplant voor runderen en schapen) werd
teruggedrongen en het aandeel van struikhei
toenam. Het aandeel van cultuurindicatoren is
ook in deze kuil zeer laag. De akkers en dorsplaatsen lagen blijkbaar elders.
De middeleeuwse waterputten leveren weer een
ander landschapsbeeld op, waar de ligging van
de waterputten ook weer een belangrijke rol in
speelt. Eén waterput (blauwe staven in afb. 4.8)

bevindt zich in een depressie iets verder van de
bewoning. De andere waterput (blauwe staven
in afb. 4.8) ligt midden op het dekzandplateau
tussen de huizen en de akkers. Beide waterputten zijn gedateerd in de volle middeleeuwen.
Van de waterput in de depressie is een
14C-datering beschikbaar (1038-1153 v.Chr.).
In afbeelding 4.33 is goed te zien dat zich rond
de waterput in de depressie veel meer bomen
bevonden. Vooral het percentage eik is in deze
put hoog (20%). Uit de macrorestenanalyse
bleek dat inderdaad vlakbij de waterput een of
meerdere eiken stonden. Het aandeel van
cultuurgewassen is in deze waterput verwaarloosbaar, maar goed te verklaren: de waterput
bevond zich op enige afstand van de akkers.
Het landschap rond de tweede waterput werd
duidelijk intensiever gebruikt. Het aandeel
cultuurgewassen en struikhei is flink hoger dan
in de waterput in de depressie. Uit de goede
vertegenwoordiging van mestschimmels in deze
waterput kan bovendien worden afgeleid dat op
het erf rond de waterput mest werd opgeslagen
of dat er vee rondliep (of werd gestald).
Het is opvallend dat het aandeel van struikhei in
omgeving van Someren tijdens de ijzertijd groter
lijkt te zijn geweest dan tijdens volle middeleeuwen. Mogelijk is dit het gevolg van de postRomeinse regeneratie en hiermee samenhangend bodemherstel.

Afb. 4.33 Globale typering van de vegetatie rond Someren in de volle middeleeuwen.
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Mesoregio Roerdalslenk: het noordelijke
dekzandgebied
Het noordelijk dekzandgebied is het deel van
de Roerdalslenk dat zich ten noorden van de
Midden-Brabantse dekzandrug bevindt.
Het gebied strekt zich in noordelijke richting uit
tot het Maasdal, waardoor ‘officieel’ ook de stad
’s-Hertogenbosch er binnen valt. Deze stad en
haar nabije omgeving zal hieronder echter als
een aparte microregio behandeld worden.
Ná 1997 zijn (met uitzondering van ’s-Hertogenbosch) geen pollengegevens uit veenprofielen
meer gepubliceerd. Wel zijn veel gegevens
beschikbaar gekomen uit waterputten en waterkuilen. Het gaat om locaties in Best, Son en
Breugel, Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Boxtel,
Haaren, Berkel-Enschot, Heeswijk-Dinther en
Aarle-Rixtel.
De microregio Boxtel, Haaren, Berkel-Enschot
en Oisterwijk
Boxtel
Bij onderzoek op de locatie Boxtel-In Goede
Aarde is een kuil aangetroffen met vondstlagen
uit het meso- of neolithicum en de middenijzertijd. Het gaat om een kuil die in de middenijzertijd in een ondiepe depressie is gegraven,
waarbij waarschijnlijk een meso/neolithische
bodem is vergraven.435 Van vier niveaus in de kuil
zijn pollenmonsters geanalyseerd.436

435 Van Renswoude & Norde 2011, 21.
436 Van der Linden 2009a.

De resultaten hiervan staan samengevat in
afbeelding 4.34.
De twee onderste monsters (mesolithicum 1 en
mesolithicum 2) representeren waarschijnlijk het
landschap tijdens het meso-/neolithicum. Beide
monsters hebben zeer hoge boompollenpercentages (ca. 80%), die kenmerkend zijn voor de
vroege prehistorie. Ter plaatse bevond zich een
gemengd eikenbos waarin ook het aandeel van
linde hoog was (4% en 7%, niet in het diagram
weergegeven). Ook maretak, een typische
Atlanticum-indicator, is aanwezig. De monsters
bevatten (uiteraard) geen pollen van cultuurgewassen. Wel is er in elk van de monsters een
pollenkorrel van alsem gevonden. Alsem is een
zogenaamde secundaire antropogene indicator.
Deze plant komt dus niet alleen op door mensen
verstoorde plaatsen voor, maar ook op plekken
die op een natuurlijke manier (bijvoorbeeld door
dieren) verstoord worden. In het jongste
monster uit de ‘mesolithische’ laag (mesolithicum 2) is een pollenkorrel van smalle weegbree gevonden. Dit betekent dat deze laag waarschijnlijk in het vroege neolithicum dateert (zie
discussie hierboven in paragraaf 4.3.2 ).
De twee monsters uit de midden-ijzertijd laten
een heel ander landschapsbeeld zien. Het
aandeel van boompollen is bijna gehalveerd.
Met name de boomsoorten van de hoger
gelegen standplaatsen zijn flink teruggedrongen.
Dat zijn de eiken, hazelaars, berken en linde.

Afb. 4.34 Globale typering van de vegetatie tijdens het meso-/neolithicum en de midden-ijzertijd bij Boxtel.
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De linde (niet in het diagram opgenomen) is
vrijwel geheel verdwenen. De elzen (in het
beekdal) werden nog ongemoeid gelaten.
Het aandeel van cultuurindicatoren is heel laag,
maar in elk van beide ijzertijdmonsters is een
stuifmeelkorrel van graan gevonden, en ook het
aandeel van de landbouwindicator smalle weegbree is duidelijk toegenomen. Spectaculair is de
toename van struikhei in de ijzertijd, hetgeen op
intensieve exploitatie van het omringende landschap wijst.
Haaren
Bij onderzoek op de locatie Haaren-Wijngaart
zijn twee kuilen, een uit de ijzertijd en een uit de
volle middeleeuwen, palynologisch onderzocht.
Uit beide kuilen is één monster geanalyseerd.437
De resultaten hiervan staan in afbeelding 4.35.
Het ijzertijdmonster laat een zeer open landschapsbeeld zien. Het aandeel van boompollen
is 26%, maar meer dan de helft hiervan is geproduceerd door elzen, die waarschijnlijk op een
natte plaats in het beekdal stonden. Bomen van
hoger gelegen, drogere standplaatsen zijn in de
omgeving van de nederzetting nauwelijks
aanwezig. Het aandeel van cultuurindicatoren is
laag. Het aandeel van struikhei in de nabije
omgeving is flink (27%).

Het landschapsbeeld in de volle middeleeuwen
ziet er iets anders uit. Het aandeel van boompollen (19%) is maar iets lager dan tijdens de
ijzertijd. Als we in de percentageberekeningen
compenseren voor het pollen van de elzen, die
naar alle waarschijnlijkheid in het beekdal
stonden, dan ziet het landschap er op de hoger
gelegen delen een flink stuk opener uit. Maar er
is een duidelijk verschil met de ijzertijd. Het
aandeel van struikhei lijkt in de volle middeleeuwen aanzienlijk kleiner te zijn geweest dan in
de ijzertijd. Het aandeel van grassen daarentegen is flink gestegen in de volle middeleeuwen. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk
gezocht worden in de nederzettingsgeschiedenis
van de locatie. In de ijzertijd bevonden zich hier
minstens elf boerderijen, en werd het gebied
intensief geëxploiteerd. Hierdoor nam het
aandeel van struikhei op de graasgronden toe.
Daarna werd het gebied verlaten en was het
waarschijnlijk eeuwenlang onbewoond waardoor de natuurlijke vegetatie en de bodemvruchtbaarheid zich kon herstellen. Pas in de
tweede helft van de twaalfde eeuw werd het
gebied weer bewoond, maar minder intensief
geëxploiteerd, want er zijn slechts vier boerderijen (woonstalhuizen) aangetroffen.438

Afb. 4.35 Globale typering van de vegetatie rond Haaren in de ijzertijd en volle middeleeuwen.

437 Van der Linden 2009b.
438 Verbeek 2011.
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Afb. 4.36 Globale typering van de vegetatie rond Berkel-Enschot tijdens de volle middeleeuwen.

439 De vindplaats, waar dit onderzoek deel
van uitmaakt, is ook behandeld in de
Oogst van Malta studie over westelijk
Noord-Brabant, maar omdat de
vindplaats precies op de grens ligt en
relevante informatie heeft opgeleverd,
wordt deze hier eveneens genoemd.
Zie Ball & Van Heeringen 2016.
440 Hänninen & Van der Linden 2012.

Berkel-Enschot
Bij onderzoek op een terrein aan de Enschotsebaan in Berkel-Enschot439 is een erf met een
waterput uit de volle middeleeuwen aangetroffen. Aan de waterput is palynologisch onderzoek verricht waarvan de resultaten in afbeelding 4.36 staan samengevat.440

Het landschap rond Berkel-Enschot tijdens de
volle middeleeuwen komt aardig overeen met
het landschap rond Haaren, met één belangrijk
verschil: in Berkel-Enschot was het aandeel van
struikhei veel groter (53%). Blijkbaar werd het
landschap rond Berkel-Enschot intensiever
geëxploiteerd.
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Afb. 4.37 Globale typering van de vegetatie rond Oisterwijk omstreeks 860-1030 n.Chr.

Oisterwijk
Bij onderzoek op een terrein aan de Moergestelseweg/Poirtersstraat in Oisterwijk is onder
andere een waterput aangetroffen die gedateerd
kon worden tussen 860 en 1030. Uit twee lagen
in deze waterput zijn pollenmonsters geanalyseerd.441 De resultaten van dit werk staan in
afbeelding 4.37. Het diepste (oudste) pollenmonster staat in het diagram steeds aan de
linkerkant (blauwe staven).
In het diagram is te zien dat het landschap
tijdens de opvulling van de waterput steeds
opener wordt. Het totale boompollenpercentage

daalt van 26% naar 13%. Het aandeel van
cultuurindicatoren stijgt van 9% naar 19%. Dit is
vooral te danken aan de sterke toename van het
pollen van rogge (van 2,4% naar 6,4%) en tarwe
(van 1% naar 4,2%). Ook het aandeel van
akkeronkruiden is in het jongste monster veel
hoger (4,5% i.t.t. 2,7%). Blijkbaar is tijdens de
opvulling van de waterput de intensiteit van de
agrarische activiteit flink toegenomen. De vraag
is nu waarom dan het aandeel van struikhei is
afgenomen. Mogelijk zijn een paar kleine stukjes
heidegrond (het aandeel struikhei is vrij laag) in
cultuur genomen.

441 Van Haaster & Hänninen 2011.
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AAfb. 4.38 Globale typering van de vegetatie rond Best-Dijkstraten in de ijzertijd.

Afb. 4.39 Globale typering van de vegetatie rond Best omstreeks 1175-1225 n.Chr.
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De microregio Best, Son en Breugel,
Sint-Oedenrode en Aarle-Rixtel
Best
In Best is op twee locaties onderzoek verricht
waarbij ook palynologisch onderzoek aan waterkuilen en waterputten is uitgevoerd. Het gaat
om de locaties Best-Oranjehof en Best-Dijkstraten.442 Op de locatie Oranjehof betreft het een
waterput uit de volle middeleeuwen (1175-1225).
Op de vindplaats Dijkstraten gaat het om (water)
kuilen en waterputten uit de ijzertijd, zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw. In deze studie
worden in verband met de vraagstelling de
contexten die jonger zijn dan de zestiende eeuw
buiten beschouwing gelaten. In afbeelding 4.38
staan de resultaten van het palynologisch
onderzoek aan de ijzertijdcontexten in beknopte
vorm weergegeven.
De boompollenpercentages laten een dalende
trend zien, maar het is niet zeker of de monsters
een chronologische ontwikkeling weergegeven.
Het monster uit kuil 1 bevat veel boompollen
(bijna 80%). Dit is niet veroorzaakt door de
aanwezigheid van één boom vlakbij de kuil,
want alle boomsoorten zijn in deze kuil beter
vertegenwoordigd dan in de andere sporen.
Waarschijnlijk lag de kuil bij een bosrand.
De andere kuilen lagen dan blijkbaar meer in het
open terrein, of kunnen uiteraard een iets
jongere fase vertegenwoordigen. In het

algemeen gesproken levert het palynologisch
onderzoek een beeld op van een pas ontgonnen
terrein, met een relatief hoog aandeel van
bomen, een zeer laag aandeel van cultuurindicatoren en een zeer laag aandeel van
struikhei. Op andere ijzertijdlocaties in het
onderzoeksgebied zijn veel hogere percentages
struikhei en cultuurindicatoren waargenomen,
bijvoorbeeld te Weert-Laarveld, Nistelrode en
Someren-Waterdael. De resultaten van het palynologisch onderzoek aan de vol-middeleeuwse
waterkuil staan samengevat in afbeelding 4.39.
In de waterput van Best-Oranjehof bedraagt het
boompollenpercentage bijna 55%. Dit zou
normaal gesproken een bosrijke omgeving
betekenen met wat open plekken. Het hoge
boompollenpercentage wordt echter voor een
deel veroorzaakt door een lokaal voorkomende
eik, waarvan zaden (eikels) in de waterput zijn
gevonden. Het totale boompollenpercentage in
het monster is dus niet helemaal representatief
voor de openheid van het landschap rond de
nederzetting. Het was opener dan het pollenspectrum doet suggereren. Toch kunnen we ook
na de compensatie voor het pollen van de lokale
eik niet echt spreken van een open landschap,
daarvoor was het te bebost. Over de verdeling
van de bomen in het landschap kunnen geen
betrouwbare uitspraken worden gedaan.
Het kan gaan om een open bos, een bosrand,
geriefhoutbosjes, of een houtwal. De pollen-

442 Respectievelijk Van Haaster 2010b;

Afb. 4.40 Globale ontwikkeling van de vegetatie rond Son en Breugel in de zestiende eeuw.

Van Haaster & Fischer 2012.
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productie van een geriefhoutbos (of hakhoutperceel) is echter vaak beperkt, zeker als de
kapcyclus korter is dan de tijd die de bomen
nodig hebben om weer in bloei te komen.443
Op open, droge plekken in het landschap lagen
uiteraard de akkers, maar er was ook sprake van
heide- en graslandvegetaties. Ook hier is het
hoge boompollenpercentage weer een
regeneratie-effect van de voorgaande periode.
Son en Breugel
In Son en Breugel zijn van twee locaties pollengegevens uit waterputten, een sloot en een
gracht rond het huis Ter Kemenade beschikbaar.444 De meeste contexten dateren echter uit
de nieuwe tijd, zonder nadere specificatie.445
In deze studie worden daarom alleen de resultaten van het palynologisch onderzoek aan een
grachtvulling besproken. De gehele vulling
dateert waarschijnlijk uit de zestiende eeuw,
maar de pollenresultaten laten een interessante
ontwikkeling zien (afb. 4.40).
In de gracht zijn drie vullingen (1, 2 en 3) bemonsterd, waarbij uit elke vulling twee pollenmonsters (a en b) zijn geanalyseerd. Vulling 1 is de
oudste vulling; vulling 3 de jongste. In de twee
oudste monsters (1a en 1b) zijn de boompollenpercentages vrij laag (ca. 20%). Het meeste
boompollen is afkomstig van elzen, waarvan
vermoed wordt dat ze direct langs de gracht
stonden. Opvallend aan de twee oudste

443
444
445
446

Pott 1988; Hicks 2006.
Van Haaster 2009b.
Van der Meer 2010b; Bouman 2014.
Jezeer 2014, 116.

monsters is het grote aandeel van cultuurindicatoren (ca. 35%). Bijna al dit pollen is afkomstig
van graan (veel rogge). Dit geeft aan dat dichtbij
de gracht graan werd verbouwd en/of verwerkt.
Het aandeel van struikhei in de onderste
monsters is vrij laag (ca. 8%). De monsters uit de
tweede, jongere opvulling laten een iets ander
beeld zien. In beide monsters is het aandeel van
boompollen met ongeveer de helft gestegen van
20% naar 30%. Het gaat hierbij niet alleen om
een uitbreiding van elzen langs de gracht, want
ook de percentages eik en hazelaar zijn
gestegen. Het aandeel van cultuurindicatoren is
aanzienlijk lager dan in de oudste vulling
(minder dan 10%). De fase waaruit deze
monsters stammen, vertegenwoordigt waarschijnlijk de historisch gedocumenteerde fase
waarin het Hooghuis werd verlaten en de gracht
in onbruik raakte.446 In de directe omgeving nam
daardoor het aandeel van bomen toe en het
aandeel cultuurindicatoren af. Blijkbaar was het
gevolg van een en ander ook dat het aandeel
van struikhei toenam, mogelijk gebeurde dit op
verlaten, uitgeputte akkergrond. Tijdens de
derde fase, waarschijnlijk aan het einde van de
zestiende eeuw, werd buiten de omgrachting
weer een nieuw erf ingericht. Het resultaat
hiervan is dat het aandeel van cultuurindicatoren
weer iets toeneemt, en het aandeel van bomen
weer afneemt. In het jongste monster is vooral
het aandeel van els echter weer heel hoog;

Afb. 4.41 Globale typering van de vegetatie rond Sint-Oedenrode omstreeks 1200.
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Afb. 4.42 Globale typering van de vegetatie rond Aarle-Rixtel omstreeks 1175-1200.

waarschijnlijk is dit echter een puur lokaal
verschijnsel dat het gevolg is van de lokale
aanwezigheid van enkele elzen aan de gracht.
Sint-Oedenrode
In het centrum van Sint-Oedenrode is rond het
voormalige burchtterrein een gracht aangetroffen waaruit één pollenmonster is onderzocht.4477 De betreffende vullingslaag is gedateerd
tussen 1175 en 1230. De resultaten van het palynologisch onderzoek staan samengevat in
afbeelding 4.41.
Het landschap rond de burcht lijkt sterk bebost
te zijn geweest, met hoge percentages boompollen tot gevolg (60%). Doordat aan de grachtvulling ook macrorestenonderzoek is verricht,
weten we dat direct langs de gracht veel bomen
stonden. In het macrorestenmonster zijn namelijk veel knoppen en andere resten van bomen
gevonden, vooral van wilg en els. Het extreem
hoge percentage wilg (32%) in het pollenmonster is dus waarschijnlijk het gevolg van één of
meer wilgen die langs de gracht groeiden.
Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor els.
Als we in de percentageberekeningen compenseren voor de lokale, langs de gracht aanwezige
bomen, dan zakt het boompollenpercentage tot
onder de 30%, hetgeen een veel opener landschap impliceert. Het aandeel van cultuurgewassen is flink, maar dit pollen is waarschijnlijk
samen met consumptieafval in de gracht terecht

gekomen. Het macrorestenmonster bevatte
namelijk ook consumptieafval. Al met al is het
pollenbeeld uit de gracht niet betrouwbaar
genoeg om daar conclusies over het omringende
landschap aan te verbinden, behalve dan dat het
landschap waarschijnlijk vrij open was en dat
struikheivegetaties geen belangrijke rol in de
omgeving speelden; ook niet als het pollen van
wilg en els uit de berekeningen wordt gelaten.
Aarle-Rixtel
Van de locatie Aarle-Rixtel zijn pollengegevens
beschikbaar uit een waterput die gedateerd is
tussen 1175 en 1200.448 De gegevens over het landschap worden samengevat in afbeelding 4.42.
Het totale boompollenpercentage bedraagt
29%, hetgeen zou betekenen dat sprake was van
een half-open landschap. Uit het macrorestenonderzoek bleek echter dat op het erf een of
meerdere berken, eiken en elzen hebben
gestaan, want van deze bomen zijn bladfragmenten, zaden en knopschubben gevonden.
Het landschap rond de nederzetting zal dus flink
opener zijn geweest dan de 29% boompollen
doet lijken. Het niet-boompollen bestaat vrijwel
geheel uit grassen (25%) en struikhei (34%). In
de waterput zijn ook enkele takjes van struikhei
gevonden. Dat zich in de directe omgeving een
heidevegetatie met hoofdzakelijk struikhei
bevond, staat daarom vast. Het aandeel van gras
in deze heide was waarschijnlijk fors.

447 Van Haaster 2007b.
448 Van der Meer 2012.
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Dit betekent dat de begrazing mogelijk minder
intensief was.
De microregio Heeswijkk Dinther en V
Veghel
Op de locatie Heeswijk-Dinther-Retsel is een
profiel van drie monsters door een waterput
palynologisch onderzocht.449 De waterput is
aangetroffen in een depressie in de nabijheid
van een nederzetting uit de midden-ijzertijd.
De resultaten van het palynologisch onderzoek
zijn samengevat in afbeelding 4.43.
Het boompollenpercentage in het onderste
(oudste) monster is fors: 63%. Uit het feit dat
niet één bepaalde boomsoort goed is vertegenwoordigd, maar meerdere soorten, leiden we af
dat er relatief veel verschillende bomen in het
landschap stonden. Er is dus geen sprake van
één enkele boom naast de waterput die het hele
pollenspectrum als het ware een bosrijk karakter
geeft. Opvallend is toch wel het hoge percentage
pollen van den (11,4%). Dennen komen in ons
land van nature alleen voor op plaatsen waar
loofbomen niet kunnen groeien, omdat den over
het algemeen weggeconcurreerd wordt door
loofbomen (die sneller groeien dan den).
Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld, hoogvenen, droge heidevelden en zandverstuivingen.
Waarschijnlijk is het in de waterput aangetroffen
pollen van één of meerdere dennen afkomstig
die op een droog heideveld of een zandverstuiving in de nabije omgeving stonden. Er bestaat

449 Van Haaster 2010c.
450 Moesker 2012, 50.

dus een reële kans dat het voorkomen van
dennen rond Retsel een indirect gevolg was van
menselijke ingrepen in het landschap. Dat in de
nabije omgeving sprake was van een struikheivegetatie blijkt uit het pollenpercentage van
deze plant in de waterput (bijna 20%).
Het aandeel van cultuurindicatoren is zeer laag,
maar dat kan te maken hebben met het feit dat
de waterput in een depressie lag, op zo’n 70100 m van het hoofdgebouw.450
In het middelste monster is het aandeel van
boompollen een sterk gedaald (41,7%). Dit betekent dat het landschap ten tijde van de vorming
van de middelste laag opener is geworden. Het
aandeel van struikhei is iets kleiner geworden
maar het aandeel van grassen is toegenomen
van 13% naar 34%. Het is goed mogelijk dat dit
te maken heeft met een verschil in exploitatie.
Als gevolg van minder intensieve begrazing zal
bijvoorbeeld het aandeel van grassen op de
heide toenemen. Dit blijkt echter niet uit het
aandeel van mestschimmels (niet in het diagram
opgenomen) want het aandeel hiervan is
vergeleken met de eerdere fase verdubbeld!
In het bovenste monster is het aandeel van
boompollen iets toegenomen. Dit is vooral
veroorzaakt daar een hoger aandeel van els.
Mogelijk stonden één of enkele elzen destijds
dichter bij de waterput. We denken niet dat er
iets aan de openheid van het landschap is veranderd. Opvallend is dat het aandeel van struikhei

Afb. 4.43 Globale typering van de vegetatie rond Heeswijk-Dinther-Retsel (midden-ijzertijd).
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Afb. 4.44 Tienduizend jaar vegetatie- en bewoningsgeschiedenis in de omgeving van ’s-Hertogenbosch (bron: Van
Beurden 2002, selectie van curven).

bijna verdubbeld is. Ook dit zal weer te maken
hebben gehad met een veranderde exploitatie
van de heide. Behalve een verschil in de intensiteit van de exploitatie kan ook een verandering
van de veestapel aan de verandering ten grondslag liggen. Zo hebben runderen en schapen
beide een bepaald percentage gras in hun
voeding nodig. Schapen zijn ‘tevreden’ met een
50/50 ratio, maar runderen hebben 75% gras in
hun voeding nodig.451 Het verloop van de pollencurven zou dus een relatieve toename van het
belang van schapenhouderij kunnen betekenen,
omdat de gronden niet meer voldoende voeding
aan runderen konden leveren. Zekerheid hierover is echter niet te verkrijgen.
Op de locatie De Scheifelaar II in Veghel is een
pollenprofiel van zeven monsters door een ven
geanalyseerd. Dit onderzoek heeft een duidelijk
beeld geschetst van de natuurlijke vegetatiesuccessie van het Boreaal tot in het Subatlanticum (middeleeuwen).452 Maar ter hoogte van
de ijzertijd/Romeinse tijd is sprake van een hiaat
in de veenvorming waardoor geen betrouwbaar
beeld kan worden verkregen van de vegetatiesuccessie en bewoningsgeschiedenis vanaf de
ijzertijd. In het diagram is een enorme ontbossingfase te zien die gepaard gaat met een grote
uitbreiding van het areaal struikhei, maar gezien
de aanwezigheid van korenbloem in deze

spectra, gaat het hier waarschijnlijk om een volof laat-middeleeuwse expansiefase. Omdat de
ontbossingsfase niet is gedateerd, zullen de
resultaten hier niet worden besproken.
De microregio ‘s-Hertogenbosch
Uit het huidige stadsgebied van ’s-Hertogenbosch zijn ná 1997 drie waardevolle pollenstudies gepubliceerd die veel gegevens over de
landschaps- en bewoningsgeschiedenis hebben
opgeleverd. Het gaat om profielen van de
locaties Kooikersweg, Tolbrug en Burgemeester
Loeffplein.453 Het diagram van het Burgemeester
Loeffplein heeft vooral algemene informatie
over de vegetatieontwikkeling en menselijke
activiteit opgeleverd, van het Atlanticum tot
de middeleeuwen. De profielen van de Kooikersweg, en vooral die van de locatie Tolbrug
hebben veel gedetailleerde informatie
opgeleverd over de post-Romeinse tijd.
De ontwikkeling die het diagram van de locatie
Burgemeester Loeffplein laat zien (afb. 4.44),
vertoont veel overeenkomsten met de
pré-Malta-pollendiagrammen uit het
Dommeldal (zie paragraaf 40).454
In de vroege prehistorie was ook het gebied rond
’s-Hertogenbosch sterk bebost met een gemengd
loofbos. Vanaf de bronstijd neemt de invloed van
de mens op het landschap zichtbaar toe.

451 Groenman-Van Waateringe 1986.
452 Brijker & Verbruggen 2012.
453 Respectievelijk Van Haaster 2008;
Van Beurden 2002.

454 Janssen 1972; Smit & Janssen 1983.
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Afb. 4.45 Toenemende intensivering van de landbouw na de Romeinse tijd rond ’s-Hertogenbosch (bron:
Van Haaster 2008, selectie van curven).

Het landschap wordt duidelijk opener. In de loop
van de bronstijd en ijzertijd verandert er niet veel
meer in de openheid van het landschap; wel
neemt het aandeel van cultuurindicatoren (waaronder graanpollen) iets toe. De Romeinse tijd is in
het diagram nauwelijks te onderscheiden van de
voorgaande periode. Vanaf de laat-Romeinse tijd
tot aan de vroege middeleeuwen is een duidelijke
regeneratie van het bos te zien. Vanaf ca. 600
vindt grootschalige ontbossing plaats, en wordt
het landschap opener als ooit in de afgelopen
millennia. Het aandeel van cultuurindicatoren
stijgt enorm. Het diagram Loeffplein laat het niet
toe om gedetailleerde uitspraken te doen over de
vegetatieontwikkeling en de ontwikkeling van
agrarische activiteit in het verloop van de middeleeuwen.
Het onderzoek aan de beide andere profielen
(Kooikersweg en Tolbrug) heeft wel waardevolle
gegevens over de ontwikkelingen in de middeleeuwen opgeleverd, die door middel van enkele
14C-bepalingen gedateerd konden worden.

In beide diagrammen is vanaf de Karolingische
tijd een flinke toename te zien van de menselijke
activiteit op de hoger gelegen delen in de nabije
omgeving. Dat zijn de dekzandkoppen waar
Orthen en de Markt van ‘sHertogenbosch op
liggen, en/of (op iets grotere afstand) het westelijk deel van de dekzandrug Rosmalen-Oss en de
hoger gelegen gronden in de nabijheid van het
huidige Vught. In de diagrammen van ‘s-Hertogenbosch zijn de gevolgen van de Karolingische
expansie duidelijk af te lezen, maar in de overige
veendiagrammen uit het studiegebied is meestal
alleen een afname van de eik waar te nemen, die
vermoedelijk in de Karolingische tijd geplaatst
moet worden. De overige antropogene indicatoren laten dan nog vrij lage waarden zien.
Blijkbaar zijn de belangrijke ontginningen, die in
de Karolingische tijd voornamelijk op de hoger
gelegen dekzandeilanden hebben plaatsgevonden, met uitzondering van de eikenval
nauwelijks in de veenprofielen uit de beekdalen
geregistreerd.
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Een tweede, in intensiteit grotere ontginningsgolf vindt plaats in de elfde/twaalfde eeuw. In
het pollendiagram van Tolbrug (afb. 4.45) wordt
deze fase (lokale zone III) gekenmerkt door een
belangrijke toename van cultuurgewassen en
andere antropogene indicatoren, en een
toename van struikhei. Helaas is van deze fase
geen 14C-datering beschikbaar, maar wordt zij op
grond van historische en archeologische gegevens over de bewoningsgeschiedenis in de elfde/
twaalfde eeuw gedateerd.
Een derde middeleeuwse intensivering vindt
plaats tussen 1275-1415. Deze fase kenmerkt zich
door een enorme stijging van cultuurindicatoren,
waaronder een flinke toename van pollen van
korensla, een indicator van continue verbouw
van winterrogge. Uit andere botanische vondsten blijkt dat het verschijnen van korensla
samen gaat met indicatoren voor bemesting van
akkers met stalmest. Blijkbaar wordt omstreeks
deze tijd de braakperiode afgeschaft. In deze
fase neemt ook het aandeel van struikhei enorm
toe. De toename van pollen van den in deze fase
heeft te maken met de uitbreiding van deze
boomsoort op droge heidevelden en zandverstuivingen.455

4.4

Synthese

In deze paragraaf zullen per (meso)regio de
resultaten van het pollenonderzoek van vóór en
ná Malta worden samengevat waarbij terugkoppeling zal plaatsvinden naar de vraagstellingen.

4.4.1 De Maaskant

Vóór Malta waren er uit de Maaskant geen palynologische gegevens beschikbaar aan de hand
waarvan een beeld kon worden geschetst van de
landschappelijke ontwikkelingen in deze regio.
Ná Malta zijn gegevens uit een aantal veenprofielen verkregen die een reconstructie over een
lange periode mogelijk maken. Hieruit blijkt dat
zich op de hogere gronden (althans in de omgeving van Herpen-Wilgendaal) al in het Atlanticum open plekken in het ‘oerbos’ bevonden
waar (in bescheiden mate) struikhei, eikvaren en
berk voorkwamen. Waarschijnlijk gaat het hier
om min of meer natuurlijke open plekken, dus

zonder dat er sprake was van bodembewerking
door de mens, want in het veenprofiel zijn geen
indicatoren aangetroffen voor menselijke activiteit. De eerste indicatoren voor menselijke
activiteit verschijnen in de vroege bronstijd
(ca. 1900-1800 v.Chr.), maar vanaf de middenbronstijd (1400-1250 v.Chr.) neemt de menselijke
activiteit flink toe (cultuurindicatoren en ontbossing). Ook het aandeel van struikhei, als
indicator voor bodemdegradatie, neemt vanaf
de midden-bronstijd toe. Over het karakter van
de open plekken die in de bronstijd in het landschap verschijnen, heeft het onderzoek aan oude
bodems onder grafheuvels op de nabijgelegen
rand van het Peel Blok veel informatie opgeleverd (zie paragraaf 4.4.3).
Voor de ijzertijd en de Romeinse tijd zijn niet
veel gegevens over het landschap verkregen.
Op de hogere gronden rond Oss lijkt het oerbos
in de Romeinse tijd vrijwel verdwenen te zijn en
bevond zich hier alleen nog struikgewas met
veel hazelaar. Vanaf de laat-Romeinse tijd vond
bosregeneratie plaats, waarna er vanaf de
vroege en volle middeleeuwen weer een intensivering plaats vond van menselijke activiteit,
hetgeen samengaat met een sterke afname van
bos en een uitbreiding van heide. Ook het
elzenbos in de beekdalen, dat lange tijd onaangeroerd is gebleven, wordt dan ontgonnen.
In de beekdalen ontstaan hooi- en weilanden.

4.4.2 Het Maasdal

In het Maasdal (althans in de omgeving van
Boxmeer/Heijen) werd de bosvegetatie tijdens
het Atlanticum op de hogere gronden gedomineerd door eik, hazelaar, linde en iep. Op de
lager gelegen gronden domineerden elzen en
moerasvegetaties het landschap. Aan het eind
van het Atlanticum, op de overgang naar het
Subboreaal, begon het bos geleidelijk van
samenstelling te veranderen. Vooral het aandeel
van linde en iep liep dan sterk terug. Vanaf het
Subboreaal (ongeveer op de overgang van het
mesolithicum naar het neolithicum) werd het
landschap iets opener en verschijnen de eerste
indicatoren voor menselijke activiteit. In de
omgeving van Boxmeer/Heijen gebeurde dit
omstreeks 2900 jaar v.Chr., maar uiteraard is niet
helemaal zeker van welke kant van de Maas het
neolithische graanstuifmeel in het pollendia-

455 Van Haaster 2008.
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gram afkomstig is. In het Maasdal ging de
toename van menselijke activiteit in het neolithicum niet gepaard met een uitbreiding van
struikhei, zoals in het Dommeldal (Roerdalslenk)
en de omgeving van Oss (Maaskant). Dit heeft
ongetwijfeld te maken met het verschil in
natuurlijke bodemvruchtbaarheid, die in het
Maasdal groter is. Op de overgang van het neolithicum naar de bronstijd is in het Maasdal een
sterke toename te zien van graanstuifmeel.
Halverwege de bronstijd, zo’n 1500 jaar v.Chr.
voltrekt zich een belangrijke verandering in het
landschap. Het aandeel van bomen neemt
enorm af en dat van grassen, smalle weegbree,
schapenzuring, bijvoet en struikhei neemt flink
toe: een duidelijke aanwijzing voor een intensivering van het landgebruik door de mens.
Bomen op de hoger gelegen gronden worden
gekapt om plaats te maken voor akkerland,
nederzettingen en grafvelden. Veel hout wordt
gebruikt voor constructiehout en brandhout.
Nergens in het studiegebied is deze ontwikkeling
zo sterk als in de omgeving van Boxmeer/Heijen.
In de ijzertijd neemt het aandeel van het boompollen verder af, en het aandeel van cultuurindicatoren toe. In de omgeving van Haps lijkt dit
echter niet het geval te zijn. Hier blijft het landschap ook in de ijzertijd nog bosrijk en zijn er
nauwelijks indicatoren voor menselijke activiteit.
De agrarische activiteit lijkt in de omgeving van
Boxmeer/Heijen een piek te bereiken in de
vroege ijzertijd. Daarna is een langzame afname
te zien, die correleert met een toename van
bomen in het landschap. Dit zet zich door tot in
de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Het
aandeel van cultuurindicatoren in de omgeving
van Boxmeer/Heijen is dus in de ijzertijd groter
dan in de Romeinse tijd, terwijl de openheid van
het landschap hier negatief mee correleert.
Na een post-romeinse regeneratiefase vinden
vanaf de Karolingische tijd nieuwe ontginningen
plaats, waarna het landschap steeds opener
wordt en de menselijke activiteit steeds verder
toeneemt.

4.4.3 Het Peel Blok

Ná Malta zijn geen veenprofielen van het Peel
Blok meer geanalyseerd. De pre-Maltadiagrammen van de locaties Griendtsveen en
Ospel zijn dus nog steeds de enige diagrammen

die een lange-termijnontwikkeling van de vegetatie en de bewoningsgeschiedenis mogelijk
maken. Ná 1997 zijn nog wel enkele pollenstudies aan waterputten en greppels verricht op
locaties in Uden, Bakel en Sint-Anthonis die
informatie hebben opgeleverd over het landschap en de menselijke activiteit rond deze
plaatsen in de Romeinse tijd, volle middeleeuwen en late middeleeuwen.
De bosvegetatie op het Peel Blok had tijdens het
Atlanticum in principe dezelfde samenstelling als
in de omgeving van Boxmeer/Heijen (Maasdal),
met (op de hogere gronden) een groot aandeel
van eik, linde, iep, hazelaar. Op de lager gelegen
gronden domineerden elzen het landschap.
Ook op het Peel Blok veranderde de
bosvegetatie aan het eind van het Atlanticum en
liep het aandeel van vooral iep sterk terug.
In tegenstelling tot het Dommeldal (Roerdalslenk) en de omgeving Boxmeer/Heijen
(Maasdal) waren er op het Peel Blok wel fasen
waarin de iep zich lijkt te herstellen van haar
achteruitgang aan het eind van het Atlanticum.
De oorzaak van deze zogenaamde elm decline
moet waarschijnlijk gezocht worden in een
combinatie van natuurlijke bodemvruchtbaarheid (of een gebrek hieraan), aantasting door
schimmels en de intensiteit waarmee de bodem
door de mens werd geëxploiteerd.
Ook in de diagrammen van het Peel Blok is te
zien dat aan het begin van het Subboreaal het
landschap iets opener werd en dat de eerste
indicatoren voor menselijke activiteit
verschijnen. In het veenprofiel uit de Ospelse
Peel is dit niveau gedateerd op 3376-2927 v.Chr.
De toename van menselijke activiteit ging niet
gepaard met een uitbreiding van struikhei (zoals
in het Dommeldal en de Maaskant).
In de diagrammen van het Peel Blok zijn in het
Subboreaal, na de eerste bewijzen van menselijke activiteit, nog drie fasen van toegenomen
menselijke activiteit aan te wijzen. De fasen
worden afgewisseld met perioden waarin de iep
zich weer herstelde. De eerste fase begint op
3376-2927 v.Chr., de tweede op 3339-3027 v.Chr.
Het begin van de derde fase is rond 2000 v.Chr.
gedateerd, dus ongeveer aan het begin van de
bronstijd. De menselijke activiteit was in de
bronstijd echter nog beperkt. Het landschap was
nog steeds bosrijk, maar er was zeker sprake van
open plekken. In de ijzertijd neemt het aandeel
van het boompollen verder af, en het aandeel
van cultuurindicatoren (cultuurgewassen en
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antropogene indicatoren, zoals onkruiden) toe.
Deze trend zet zich door tot in de Romeinse tijd,
waarna tijdens de ‘Dark Ages’ bosregeneratie
plaatsvond. Vervolgens vond (globaal) vanaf de
middeleeuwen weer intensivering van menselijke activiteit plaats.
Het onderzoek aan oude bodems onder grafheuvels heeft veel informatie opgeleverd over
het karakter van de open plekken die in de
bronstijd in het landschap verschenen.
De vroegste grafheuvel bij Oss-Zevenbergen is
aangelegd op een terrein dat al gedomineerd
werd door struikhei. Uit het onderzoek bleek
ook dat mogelijk al in het neolithicum sprake
was van struikheiveldjes, en dat mogelijk toen al
verstuivingen optraden als gevolg van bodemdegradatie. Waarschijnlijk bevonden zich rond
Oss-Zevenbergen gedurende honderden jaren
struikheivelden, want ook de grafheuvels uit de
late bronstijd/vroege ijzertijd bevonden zich op
heidevelden. Dit betekent dat de toenmalige
bewoners van het gebied de heide op een of
andere manier hebben ‘onderhouden’, anders
zou zich ter plaatse weer een bos hebben
ontwikkeld. Dit ‘onderhoud’ kan zijn gepleegd
door afplaggen, afbranden of begrazing, of een
combinatie hiervan.
Over de vegetatieontwikkelingen in de ijzertijd
zijn niet veel gegevens verkregen, behalve dat
rond Nistelrode, op basis van pollen uit een
waterkuil, sprake was van een vrij open landschap met een flink aandeel van struikhei.
De aanwijzingen voor menselijke activiteit
(bodembewerking) zijn gering.
Het pollenonderzoek aan enkele antropogene
grondsporen heeft nog waardevolle aanvullende
informatie opgeleverd over het landschap rond
een paar nederzettingen uit de Romeinse tijd en
middeleeuwen. Zo is gebleken dat het landschap
rond Uden in de Romeinse tijd vrij open was,
met een groot aandeel van struikhei (afb. 4.5).
In de volle middeleeuwen had het landschap een
heel ander karakter, althans rond Bakel-Neerakker (afb. 4.6). De boompollenpercentages zijn
hier zo’n tweemaal hoger dan rond Romeins
Uden, hetgeen zijn oorzaak vindt in de postromeinse bosregeneratiefase: pas in de twaalfde
eeuw werd het gebied opnieuw ontgonnen.
Als gevolg van de post-Romeinse regeneratiefase is ook het aandeel van struikhei in de volle
middeleeuwen hier aanzienlijk lager dan tijdens
de Romeinse tijd. In de veertiende eeuw was het
landschap inmiddels weer een stuk opener

geworden en zijn de boompollenpercentages
gedaald tot onder die uit de Romeinse tijd
(omgeving Sint Anthonis). Ook is het aandeel
van struikhei in de omgeving weer groter
geworden (afb. 4.7).

4.4.4 Het Dekzandeiland van Weert

Ook uit deze regio zijn ná 1997 geen pollendiagrammen gepubliceerd waarmee een beeld
geschetst kan worden van de vegetatie- en
bewoningsgeschiedenis. Het pre-Malta-diagram
uit de Ospelse peel uit de Peelhorstregio, op
ongeveer zeven kilometer ten noordoosten van
Nederweert blijft hiervoor de enige bron van
informatie. Wel zijn ná 1997 nog palynologische
gegevens uit greppels en kuilen gepubliceerd die
voor een aantal perioden waardevolle snapshots
van de vegetatie hebben opgeleverd.
De lange-termijnvegetatieontwikkeling is hierboven reeds beschreven voor het Peel Blok.
Het eerste verschijnen van indicatoren van
menselijke activiteit is hier gedateerd omstreeks
3376-2927 v.Chr. Het is mogelijk dat het hierbij
om menselijke activiteit op het Dekzandeiland
van Weert gaat. Omdat de algemene vegetatieontwikkeling in het diagram uit de Ospelse Peel
al eerder beschreven is en het toch nog behoorlijk ver van het Dekzandeiland gelegen is,
concentreren we ons hier op het pollenonderzoek aan de antropogene sporen, dichterbij de
nederzettingen op het Dekzandeiland van Weert.
In de bronstijd en ijzertijd zijn de boompollenpercentages nog zeer hoog, en lijkt het erop dat
in de omgeving van Weert het oorspronkelijke
subboreale oerbos nog grotendeels intact was.
Het aandeel van antropogene indicatoren is heel
laag, of zij ontbreken geheel. Ook het aandeel
van struikhei is zeer laag (afb. 4.9). Elders, op het
grafveld van Weert-Laarveld (midden-ijzertijd) is
het beeld heel anders. Het aandeel van bomen is
hier veel lager, althans in de beginfase van de
aanleg van de hier onderzochte greppel.
Het grafveld is aangelegd op een heideveld
(50% struikhei), maar het terrein werd blijkbaar
niet onderhouden en raakte weer begroeid met
bos (afb. 4.8). Het ook in de ijzertijd en Romeinse
tijd nog bosrijke landschap werd blijkbaar in de
volle middeleeuwen intensief ontgonnen, want
de boompollenpercentages in de monsters uit
deze periode dalen met ongeveer de helft.
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Tegelijkertijd zien we het aandeel van cultuurindicatoren en struikhei toenemen (afb. 4.11).
Er bestaan ook bodemkundige aanwijzingen
voor intensieve menselijke activiteit tijdens de
vroege middeleeuwen. In de omgeving van
Weert vonden in de vroege middeleeuwen lokale
verstuivingen plaats die in verband zijn gebracht
met degradatie van de heide als gevolg van overexploitatie. Deze middeleeuwse overstuivingsfase is op drie locaties in de omgeving van Weert
gedateerd in 650-666 n.Chr., 640-659 n.Chr. en
722-869 n.Chr.

bevond (ca. 50% struikhei) (afb. 4.17). Ook rond
de Romaanse kerk in Bergeijk was sprake van
een iets afwijkende situatie die verband houdt
met de bouw van de kerk en/of de gracht erom
heen. Kort na de aanleg van de gracht was
sprake van een laag aandeel van bomen en een
hoog aandeel van heide. Daarna neemt het
aandeel van bomen in het landschap toe en het
aandeel van heide af (afb. 4.16).

4.4.5 Het Kempisch Hoog

Uit het zuidelijk deel van de Roerdalslenk zijn
drie veenprofielen onderzocht. Eén profiel
dateert van vóór Malta en is afkomstig uit het
Dommeldal, iets ten zuiden van Valkenswaard
(Malpidommel). Een tweede profiel dateert uit
de ‘post-Malta-periode’ en is afkomstig uit het
Dommeldal bij Eindhoven (Boutenslaan). Een
derde profiel, eveneens uit de periode ná 1997 is
afkomstig uit een verlaten loop van de Kleine
Beerze, tussen Hoogeloon en Hoogcasteren.
Ook zijn ná Malta van een tiental hoger gelegen
vindplaatsen gegevens over het landschap en de
menselijke activiteit beschikbaar gekomen.
Uit de pollendiagrammen uit het Dommeldal
blijkt dat de vegetatie hier tijdens het Atlanticum
gedomineerd werd door een elzenbroekbos, een
trend die we over heel Oost-Brabant zien. Op de
hoger gelegen gronden was sprake van een
gemengd eikenbos, maar de samenstelling
hiervan was iets anders dan het Atlantische bos
op het Peel Blok en het Maasdal. In het
Dommeldal was het aandeel van linde, iep,
es en hazelaar (alle boomsoorten van voedselrijke grond) lager dan elders, terwijl het aandeel
van den en berk in het Dommeldal hoger was.
Bovendien kwamen tegen het eind van het
Atlanticum hier en daar al struikhei en adelaarsvaren in de ondergroei voor. Ook andere plantensoorten wijzen erop dat al aan het eind van
het Atlanticum sprake was van (enige) bodemdegradatie op de hogere gelegen zandgronden
in het Dommeldal. Het aandeel van boompollen
in de diagrammen uit het Dommeldal is in de
atlantische pollenspectra zeer hoog (>90%).
In het Subboreaal bleef elzenbroekbos het
dominante vegetatietype in het beekdal, maar
op de hoger gelegen dekzandruggen vonden er
veranderingen in de samenstelling van het bos
plaats die te maken hadden met de klimaat-

Van het Kempisch Hoog zijn zowel van vóór als
ná 1997 geen gegevens uit veenprofielen
beschikbaar. De palynologische gegevens over
de vegetatieontwikkeling komen geheel uit
waterkuilen, waterputten en een gracht die ná
1997 onderzocht zijn en hebben daarmee per
definitie kenniswinst opgeleverd.
De oudste gegevens over het landschap dateren
uit de midden-ijzertijd en zijn afkomstig uit
Eersel. Hieruit blijkt dat in de midden-ijzertijd
sprake was van een bomenrijk landschap.
Het aandeel van cultuurindicatoren is zeer laag,
evenals het aandeel van struikhei (afb. 4.13).
Het onderzoek aan de waterkuilen en waterputten uit de Romeinse tijd levert een heel ander
landschapsbeeld op. Bijna alle boompollenpercentages zijn aanzienlijk lager, en het aandeel
van cultuurindicatoren en struikhei is flink groter
dan in de ijzertijd (afb. 4.14). In de volle middeleeuwen was (vergeleken met het landschap uit
de Romeinse tijd) het aandeel van bomen weer
flink toegenomen. Gemiddeld genomen lijkt het
ongeveer verdubbeld te zijn. Het aandeel van
cultuurindicatoren is iets groter, maar het
globale beeld is dat het landschap rond Eersel
in de volle middeleeuwen minder intensief
gebruikt was dan tijdens de Romeinse tijd. Ook
het aandeel van struikhei is iets lager (afb. 4.15).
Dit waarschijnlijk weer het effect van een postRomeinse bosregeneratiefase, zoals we die hierboven ook hebben gezien bij Bakel-Neerakker.
Op twee andere volmiddeleeuwse plaatsen op
het Kempisch Hoog is de situatie iets anders.
Bij een (vermoedelijke) schaapskooi bij HapertDe Pan was het landschap opener dan rond
Eersel, omdat zich hier blijkbaar een heideveld

4.4.6 De Roerdalslenk (zuidelijk deel)
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verandering en menselijke activiteit. Zo namen
linde, iep, den en berk af en verscheen hier en
daar de beuk. Er verschenen open plekken in het
bos, waar struikhei en grassen zich konden
uitbreiden. Op dit niveau verschijnen ook de
eerste aanwijzingen voor menselijke activiteit.
Het gaat op de locatie aan de Boutenslaan in
Eindhoven om meerdere waarnemingen van
smalle weegbree (een indicator voor agrarische
activiteit) en enkele pollenkorrels van het
granen-type op een niveau dat gedateerd is op
3942-4106 v.Chr. Dit zijn op dit moment de
vroegste palynologische aanwijzingen voor
menselijke activiteit in oostelijk Noord-Brabant.
In de loop van het Subboreaal wordt het aandeel
van bomen in het Dommeldal geleidelijk minder
en daalt het van zo’n 95% naar ca. 80%. In de
pollendiagrammen zijn duidelijk aanwijzingen
voor menselijke activiteit te zien, maar het
aandeel van graanstuifmeel en dat van smalle
weegbree blijft laag. Op de overgang van het
neolithicum naar de bronstijd is in het
Dommeldal geen duidelijke verandering in de
vegetatie of het aandeel van cultuurindicatoren
te zien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
diagram van Boxmeer/Heijen (Maasdal), waar
het aandeel van cultuurindicatoren in de bronstijd veel groter is dan in het Dommeldal. Uit het
dal van de Kleine Beerze (tussen Hoogeloon en
Hoogcasteren) komen aanwijzingen voor een
iets verhoogde menselijke activiteit in de late
bronstijd. De hoger gelegen delen van het landschap in de omgeving waren bedekt met een
half-open vegetatie waarin ook plaats was voor
struikhei en grasland. Uit de aanwezigheid van
mestschimmels en smalle weegbree kan afgeleid
worden dat waarschijnlijk sprake was van
veehouderij. In de nabije omgeving was ook
sprake van akkerbouw.
Vanaf de ijzertijd neemt het aandeel van het
boompollen iets duidelijker af en neemt het
aandeel van cultuurindicatoren iets toe. In de late
ijzertijd is het bosareaal op de hogere gronden
tussen Hoogeloon en Hoogcasteren sterk afgenomen. In het beekdal zelf is het elzenbroekbos
bijna verdwenen. Hiervoor kwam vooral grasland
in de plaats. De vondsten van mestschimmels en
de aanwezigheid van smalle weegbree maken
het aannemelijk dat het landschap in het dal van
de Kleine Beerze vooral in gebruik was als weidegrond. Een aantal stuifmeelkorrels van graan
duidt er op dat in de nabije omgeving ook sprake
was van akkerbouw op de hogere delen van het

landschap. Ook in de vroeg-Romeinse tijd is er
sprake van een open, bomenarm landschap,
waarin bosschages, heide, grasland en akkerland
elkaar afwisselden. Ten opzichte van de late ijzertijd lijkt het areaal akkerland te zijn toegenomen,
wellicht ten koste van de weidegronden. In deze
periode herstelde het elzenbroekbos in het
beekdal zich en is het areaal weidegrond
afgenomen. Dit komt niet alleen tot uiting in de
afname van graslandplanten, maar ook in de
afname van mestschimmels. Deze trend van
toenemende menselijke activiteit zet zich in het
algemeen door tot in de Romeinse tijd. Vervolgens is in bijna alle diagrammen van deze microregio een regeneratiefase te zien die in de tweede
helft van de Romeinse tijd begint. Het is een fase
waarin de cultuurgronden werden verlaten en
het bos zich weer uitbreidde. De boompollenpercentages bereiken hier en daar opvallend genoeg
weer de hoge waarden die kenmerkend zijn voor
de vroege prehistorie. Na deze ‘Dark Ages’ vond
er in de middeleeuwen een spectaculaire verandering in het landschap plaats als gevolg van een
flinke toename van menselijke activiteit.
Omstreeks het jaar 1000 neemt in de
diagrammen het aandeel van boompollen van
hoger gelegen standplaatsen enorm af en het
aandeel van cultuurgewassen en akkeronkruiden
flink toe. Ook leveren de diagrammen aanwijzingen voor de exploitatie van de beekdalen.
In het diagram van de locatie Malpidommel
(bij Valkenswaard) neemt de els omstreeks 1000
sterk af. Zo’n twee honderd jaar eerder gebeurde
dit in het dal van de Keersop, vlakbij het
Karolingische Dommelen. Jongere ontwikkelingen zijn in de diagrammen niet goed te
herkennen.
Het hierboven beschreven beeld is gebaseerd op
informatie die afkomstig is uit beekdalen.
Wat zeggen de pollengegevens nu over het landschap en menselijke activiteit die verkregen zijn
uit het onderzoek aan de nederzettingssporen
op de hoger gelegen delen in het landschap?
In de omgeving van Eindhoven was in de
midden-ijzertijd het aandeel van bomen in het
landschap nog groot (70%). In de loop van de
ijzertijd daalt dit tot 40% (afb. 4.26). Deze trend
wordt in tegenovergestelde zin gevolgd door
een toename van het aandeel van cultuurindicatoren. Er was hier dus tijdens de ijzertijd
sprake van toenemende menselijke invloed op
het landschap. Rond Someren was het aandeel
van bomen in het landschap tijdens de ijzertijd
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vergelijkbaar met de situatie bij Eindhoven,
maar het aandeel van struikhei was bij Someren
véél groter (afb. 4.31). Daarentegen was rond
Eindhoven het aandeel van grassen veel groter.
Gegevens uit Nuenen (bij Eindhoven) en
Someren lijken erop te wijzen dat het landschapsbeeld tijdens de Romeinse tijd niet veel
verschilde van dat tijdens de ijzertijd (afb. 4.28
en afb. 4.31). In de volle middeleeuwen zien we
op sommige plaatsen weer boompollenpercentages die vergelijkbaar zijn met prehistorische
waarden. Dit is bijvoorbeeld het geval in
Someren waar ook het aandeel van struikhei in
de volle middeleeuwen lager is dan tijdens de
ijzertijd (afb. 4.31 en afb. 4.33 (het monster uit de
depressie). Ook in pollenmonsters uit Nuenen is
te zien dat het aandeel van boompollen in de
volle middeleeuwen weer relatief hoog is
(afb. 4.29 en afb. 4.30). Ook rond deze plaatsen
was blijkbaar sprake van een post-romeinse
regeneratiefase gevolgd door nieuwe ontginningen in de volle middeleeuwen. Ook deze
trend zien we op veel plaatsen in Oost-Brabant.
Dankzij onderzoek aan waterputten in de
omgeving van Oerle is veel informatie verkregen
over de landschaps- en bewoningsgeschiedenis
tijdens de Merovingische tijd, Karolingische tijd
en volle middeleeuwen in dit gebied ten westen
van Veldhoven. Tijdens de Merovingische tijd was
sprake van een intensief door de mens gebruikt
landschap, met een voor vroeg-middeleeuwse
begrippen zeer laag aandeel van boompollen (ca.
15%) en een hoog aandeel van cultuurindicatoren
(cultuurgewassen en antropogene onkruiden).
Verder valt op dat het aandeel van struikhei laag
is (afb. 4.21). Blijkbaar heeft de intensieve exploitatie op deze locatie (nog) niet geleid tot bodemdegradatie. Dit zal te maken hebben met de
goede vruchtbaarheid van de bodem. In de Karolingische tijd lijkt het aandeel van bomen in de
omgeving sterk te zijn toegenomen en het
aandeel van cultuurindicatoren te zijn afgenomen
(afb. 4.22). De belangrijkste oorzaak hiervoor lijkt
echter een verandering van het nederzettingspatroon te zijn. Op grond van archeologische
informatie schijnt de bevolkingsomvang na de
Karolingische tijd flink te zijn afgenomen. Deze
fase van (vermoedelijk) bosherstel missen we in
de pollenregistratie, waarschijnlijk omdat waterputten uit deze tijd (vanwege de terugloop van de
bevolking) zeldzaam zijn. Vanaf het midden van
de tiende eeuw was er weer groei van de bevolking en nam het aantal boerderijen weer toe.

Het landschapsbeeld dat bij deze tijd hoort, lijkt
sterk op dat ten tijde van de Karolingische tijd,
maar het was waarschijnlijk in de tussentijd een
stuk minder open (afb. 4.23). Het aandeel van
cultuurindicatoren tijdens de tiende/elfde eeuw is
wel een stuk groter dan tijdens de Karolingische
tijd. Het aandeel van struikhei in de volle middeleeuwen is laag, waarschijnlijk als gevolg van het
weinig permanente karakter van de bewoning in
de periode vóór de tiende/elfde eeuw.
Ook over het landschap rond Oerle in de veertiende eeuw is palynologische informatie
beschikbaar (afb. 4.24). De boompollenpercentages voor deze periode zijn vergelijkbaar met
die van de tiende-elfde eeuw. Er was sprake van
een relatief open landschap, met waarschijnlijk
hier en daar houtwallen, geriefhoutpercelen en/
of bosrestanten. Ook het aandeel van cultuurindicatoren is ongeveer hetzelfde gebleven ten
opzichte van de tiende/elfde eeuw. Een groot
verschil met de voorgaande perioden was echter
de enorme toename van struikhei. Zonder twijfel
is dit het gevolg van de toegenomen bodemdegradatie in de omgeving van Oerle.

4.4.7 De Roerdalslenk (noordelijk deel)

Uit het noordelijk deel van de Roerdalslenk zijn
drie veenprofielen beschikbaar. Ze zijn alle
afkomstig uit het Dommeldal en wel in de buurt
van Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode. De
profielen zijn afkomstig uit het pre-Malta-tijdperk. Ná Malta zijn alleen in het huidige stadsgebied van ’s-Hertogenbosch nog profielen onderzocht. Deze microregio wordt hieronder echter
apart besproken. De drie veenprofielen uit het
Dommeldal bij Sint-Michielsgestel en SintOedenrode laten globaal dezelfde vegetatieontwikkeling zien als hiervoor bij het zuidelijk deel
van de Roerdalslenk al is beschreven. Er zijn
slechts kleine verschillen. Een duidelijk verschil
lijkt het moment te zijn dat het beekdal
ontgonnen werd. In het zuidelijk deel van de
Roerdalslenk, in het dal van de Keersop bij het
Karolingische Dommelen, is dit moment gedateerd op ca. 800 n.Chr. en op ca. 1000 n.Chr. in
het Dommeldal bij Valkenswaard. Er zijn aanwijzingen dat het dal van de Kleine Beerze tussen
Hoogeloon en Hoogcasteren al in de late ijzertijd
als weidegrond in gebruik werd genomen. Het
Dommeldal bij Sint-Michielsgestel en Sint-

141
—

Oedenrode lijkt pas in de twaalfde eeuw te
worden ontgonnen. Al met al lijkt er dus een
grote variatie te hebben bestaan in de
momenten waarop lager gelegen gronden
werden ontgonnen.

(ca. 30%) en Heeswijk-Dinter (ca. 30%), in de
middeleeuwen alleen rond Berkel-Enschot
(ca. 50%) en Aarle-Rixtel (ca. 30%) worden
teruggevonden.

Van de hoger gelegen gronden in het noordelijk
deel van de Roerdalslenk is ná Malta nog interessante aanvullende informatie over het landschap
beschikbaar gekomen uit waterputten en waterkuilen. Bij Boxtel is een kuil aangetroffen met
vondstlagen die waarschijnlijk in het mesolithicum/neolithicum en de midden-ijzertijd
dateren. De oudste pollenmonsters laten een
beeld zien dat kenmerkend is voor de vroege
prehistorie: zeer hoge boompollenwaarden
(>80%) en nauwelijks tot geen indicatoren voor
bodembewerking door de mens. Wel valt op dat
bij Boxtel al in de vroege prehistorie struikhei
voorkwam, zoals dat ook al te zien was in
sommige pollendiagrammen uit het Dommeldal.
De monsters uit de midden-ijzertijd laten een
heel ander beeld zien: het aandeel van bomen is
fors gedaald (tot ca. 45%) en het aandeel van
struikhei is sterk gestegen (tot ca. 55%). Dit betekent dat al in de midden-ijzertijd sprake was van
verschraling van het landschap rond Boxtel
(afb. 4.34). Ook rond Haaren was in de ijzertijd
sprake van een open landschap met een groot
aandeel van struikhei (afb. 4.35). Rond Best lijken
in de ijzertijd iets meer bomen te hebben gestaan
en was vooral het aandeel van struikhei lager dan
rond Boxtel en Haaren (afb. 4.38).
Op andere locaties op hoger gelegen gronden in
het noordelijk deel van de Roerdalslenk is informatie verkregen over het landschap in de
middeleeuwen, waaruit blijkt dat er duidelijke
landschappelijke verschillen bestonden.
Rond Best was rond 1200 n.Chr. sprake van een
bomenrijk landschap, vergelijkbaar met de
situatie tijdens de ijzertijd. Waarschijnlijk is dit
ook weer het effect van een aan de volle middeleeuwen voorafgaande regeneratiefase. Ook de
hoge boompollenpercentages omstreeks
1200 n.Chr. bij Sint-Oedenrode kunnen hier
waarschijnlijk mee verklaard worden (afb. 4.41).
Rond Haaren (afb. 4.35), Berkel-Enschot
(afb. 4.36), Oisterwijk (afb. 4.37) en Aarle-Rixtel
(afb. 4.42) is echter niets te zien van een
regeneratie-effect tijdens de volle middeleeuwen. Opvallend is dat de hoge struikheipercentages, die kenmerkend waren voor het ijzertijdlandschap rond Boxtel (ca. 40%), Haaren

4.4.8 De Roerdalslenk (microregio
’s-Hertogenbosch)

Uit het huidige stadsgebied van ’s-Hertogenbosch zijn ná 1997 drie waardevolle pollenstudies gepubliceerd die veel gegevens over de
landschaps- en bewoningsgeschiedenis hebben
opgeleverd. Deze vertonen veel overeenkomsten met de pre-Malta-pollendiagrammen uit
het Dommeldal. In de vroege prehistorie was
ook het gebied rond ’s-Hertogenbosch sterk
bebost met een gemengd loofbos. Vanaf de
bronstijd neemt de invloed van de mens op het
landschap zichtbaar toe. Het landschap wordt
duidelijk opener. In de loop van de bronstijd en
ijzertijd verandert er niet veel meer in de openheid van het landschap; wel neemt het aandeel
van cultuurindicatoren (waaronder graanstuifmeel) iets toe. De Romeinse tijd is nauwelijks te
onderscheiden van de voorgaande perioden.
Vanaf de laat-Romeinse tijd tot aan de vroege
middeleeuwen is sprake van een duidelijke
regeneratie van het bos. Vanaf de Karolingische
tijd is een flinke toename te zien van de menselijke activiteit op de hoger gelegen delen in de
nabije omgeving. Een volgende, in intensiteit
grotere ontginningsgolf vond plaats in de elfde/
twaalfde eeuw. Een derde middeleeuwse intensivering vond plaats tussen 1275-1415. Deze fase
kenmerkt zich door een enorme stijging van
cultuurindicatoren, waaronder een flinke
toename van pollen van korensla, een indicator
van continue verbouw van winterrogge.
Uit andere botanische vondsten blijkt dat het
verschijnen van korensla samen gaat met indicatoren voor bemesting van akkers met stalmest.
Blijkbaar wordt omstreeks deze tijd de braakperiode afgeschaft. In deze fase neemt ook het
aandeel van struikhei enorm toe.

4.4.9 Samenvattend: kenniswinst

Het pre-Malta-pollenderzoek van oostelijk
Noord-Brabant heeft belangrijke informatie
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Afb. 4.46 Oostelijk Noord-Brabant met locaties van de vóór en ná Malta onderzochte veenproﬁelen en antropogene
grondsporen (waar palynologisch onderzoek aan is verricht). Voor legenda van bodemkundige/landschappelijke
eenheden zie afb. 3.1.

opgeleverd over de vegetatiegeschiedenis en
agrarische ontwikkelingen. Het was echter niet
altijd mogelijk de ontwikkelingen goed in de tijd
te plaatsen omdat destijds naar verhouding
maar weinig niveaus zijn gedateerd. Ook zijn de
monsters voor datering niet altijd op archeologisch interessante niveaus genomen, maar op
niveaus die uit vegetatiekundig (of klimatologisch) oogpunt interessant werden bevonden.
In de pre-Malta-tijd werd door palynologen
bovendien veel aandacht besteed aan de recon-

structie van de zuiver lokale successie van de
veenvormende vegetatie. Een ander kenmerk
van het pre-Malta palynologisch onderzoek is
het feit dat destijds aanzienlijk meer monsters
per veenprofiel geanalyseerd werden.
Met andere woorden: de resolutie van de
diagrammen uit de pre-Malta-tijd is groot.
Hiermee onderscheidt het pre-Malta palynologisch onderzoek zich in positieve zin van het
meeste post-Malta-onderzoek.
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Hoe waardevol het pre-Maltaonderzoek ook is
– het vormt een stevig fundament voor de vegetatiegeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant
– de geografische dekkingsgraad is relatief laag.
De belangrijkste oorzaak hiervoor is uiteraard het
feit dat de veenpakketten waar de profielen uit
afkomstig zijn, niet egaal over het onderzoeksgebied zijn verdeeld. De gegevens komen daarom
alleen uit het Dommeldal, De Peel en een oude
Maasmeander bij Boxmeer/Heijen. Hierdoor
kenmerkt het pre-Malta palynologisch onderzoek
zich (noodgedwongen) door relatief grote
geografische kennislacunes (zie afb. 4.1).
Uitspraken over de vegetatiegeschiedenis hadden
daarom meestal ook een zeer algemeen karakter.
Door het Malta-onderzoek, en dan met name
het palynologisch onderzoek aan waterkuilen,
waterputten, greppels en grachten, zijn belangrijke geografische kennislacunes gedicht, omdat
nu ook veel gegevens over de vegetatieontwikkelingen op de dekzandruggen beschikbaar zijn
gekomen (zie afb. 4.46).
Ons beeld van het botanische landschap is dus
aanzienlijk verbeterd. Wat duidelijk naar voren
komt is dat er op (meso)regionaal en microregionaal niveau grote verschillen bestaan in de
vegetatieontwikkeling van oostelijk NoordBrabant. Deze verschillen zijn voor een deel te
verklaren door verschillen in oorspronkelijke
bodemvruchtbaarheid. Anderzijds zijn er belangrijke regionale verschillen in (dis)continuïteit,
intensiteit en ontwikkeling van bewoning,
hetgeen zijn weerslag uiteraard heeft gehad op
het botanische landschap. Ook zijn er op (meso)
regionaal en microregionaal niveau (uiteraard)
verschillen geweest in de economische
bestaansbasis van de nederzettingen. Zo kunnen
waarschijnlijk de verschillen verklaard worden in
de tijdstippen waarop de beekdalen ontgonnen
zijn.456 Ook de verschillende ontwikkelingen van
de heidegebieden hebben deels te maken met
verschillen in exploitatievorm van de vroegere
gebruikers ervan. Anderzijds hebben deze
ontwikkelingen te maken met de oorspronkelijke bodemvruchtbaarheid. In het Dommeldal,
op het Peel Blok en bij Boxtel was al vroeg in het
neolithicum sprake van enige bodemdegradatie
en uitbreiding van struikhei. Voor het
Dommeldal, de omgeving van Boxtel en de
Maaskant staat vast dat struikhei al deel
uitmaakte van de natuurlijke vegetatie op open
plekken in het Atlantische bos. Op deze locaties

was dus als het ware een natuurlijke bronvegetatie van struikhei aanwezig, van waaruit de
plant zich sneller kon uitbreiden dan op plaatsen
waar van nature geen bronvegetatie van
struikhei aanwezig was. Maar elke ontwikkeling
op dit gebied is een combinatie van natuurlijke
bodemvruchtbaarheid en de intensiteit
waarmee de bodem door de mens werd geëxploiteerd (waarbij het land al dan niet werd
bemest). Enkele overzichtsgrafieken zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van deze publicatie.
In de meeste gevallen liggen de onderzochte
veenprofielen (zowel vóór als ná Malta) te ver
weg van de nederzettingen om een goed beeld te
krijgen van hoe het landschap zich rond de nederzettingsterreinen en grafvelden ontwikkelde.
Door het vele post-Malta palynologisch onderzoek aan waterkuilen, waterputten, greppels
e.d. is een veel genuanceerder beeld verkregen
van wat er op en rond de nederzettingsterreinen
plaatsvond. Het opener worden van het landschap op het moment dat de eerste boeren het
studiegebied binnen waren gedrongen, is in de
pollendiagrammen uit de beekdalen weliswaar te
herkennen, maar de veranderingen lijken minimaal te zijn. Lokaal, rond de nederzettingen zelf
zijn de veranderingen echter spectaculair.
Dat bleek uit het onderzoek aan de waterkuil bij
Boxtel (afbeelding 4.34).
Uit palynologisch onderzoek aan greppels en
waterkuilen is bovendien gebleken dat er
verschillen hebben bestaan in het beheer van
grafvelden. Zo werden de graven bij WeertLaarveld (midden-ijzertijd) aangelegd op een
heideterrein dat na de begravingen niet meer
onderhouden werd waardoor het dichtgroeide
met grassen en bomen (zie afb. 4.8). Het grafveld bij Someren (Romeinse tijd) werd daarentegen na de aanleg van de graven steeds
intensiever gebruikt, waardoor het heideareaal
juist toenam (zie afb. 4.32).
De pollengegevens uit waterputten, waterkuilen
en greppels hebben ook duidelijk gemaakt dat er
grote verschillen bestaan in bodemdegradatie
en het herstel van de bodemvruchtbaarheid in
tijden van lage bevolkingsdichtheid (zie ook
hoofdstuk 10). Rond Haaren en Someren had
struikhei in de ijzertijd een belangrijker aandeel
in de vegetatie dan tijdens de volle middeleeuwen. Op deze plaatsten had de vruchtbaarheid van de bodem zich blijkbaar weer hersteld
in de periode tussen de ijzertijd en volle middel-

456 Oss: vroege middeleeuwen, Moerkuilen:
ijzertijd, Kleine Beerze: late ijzertijd,
Keersop: ca. 800 n.Chr., Malpidommel:
ca. 1000 n.Chr., Sint-Michielsgestel en
Sint-Oedenrode: twaalfde eeuw, Weert:
volle middeleeuwen.
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eeuwen. Op meerdere plaatsen is te zien dat
vóór de ontginningen tijdens de volle middeleeuwen sprake was van bosherstel.
Locaties waar dit duidelijk zichtbaar is zijn Eersel,
Sterksel, Someren en Best.
Als kenniswinst mag ook genoemd worden dat
de eerste palynologische aanwijzingen voor
menselijke activiteit in oostelijk Noord-Brabant
aanzienlijk vroeger zijn gedateerd. Hernieuwde
kalibratie van een pre-Malta datering uit de
Ospelse Peel voor de vroegste menselijke
activiteit aldaar, leverde een datering op van vele
honderden jaren eerder (3376-2927 v.Chr in
plaats van 2540 jaar v.Chr.). Malta-onderzoek
aan een veenprofiel bij de Boutenslaan in Eindhoven leverde daar een datering op van ca. 4000
v.Chr. Op dit moment is dit het vroegste palynologische bewijs voor menselijke activiteit in het
studiegebied.
Al met al is de conclusie dat in de pre-Malta tijd
een stevige basis is gelegd voor de vegetatiegeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant.
Ná Malta is vooral door het toegenomen aantal
palynologische onderzoeken aan waterputten,
waterkuilen en greppels het inzicht in de vegetatiegeschiedenis aanzienlijk verbeterd, vooral
omdat het grofmazige onderzoekspatroon uit de
pre-Malta-tijd sterk verfijnd kon worden.
Door deze vergroting van de resolutie kan
achterhaald worden of waargenomen vegetatie-

veranderingen als lokale of (micro)regionale
fenomenen beschouwd moeten worden.
Tot besluit
Hoewel de kennis over het botanische landschap
van oostelijk Noord-Brabant sinds Malta duidelijk is verbeterd, zijn er nog steeds kennislacunes
(zie afb. 4.46). Het is daarom belangrijk om ook
in de toekomst pollenonderzoek te blijven
verrichten aan waterputten, waterkuilen en
greppels die op de hogere delen van het landschap worden aangetroffen. In de beekdalen
vormen veenprofielen een belangrijke bron van
infomatie over de landschaps- en bewoningsgeschiedenis. Bij palynologisch onderzoek aan
deze profielen zou de nadruk moeten liggen op
het post-atlantische deel. De resolutie (monsterafstand) zou weer terug moeten naar het niveau
van vóór Malta, toen over het algemeen kleinere
monsterafstanden werden gebruikt. Met name
voor veenpakketten die vanaf de Romeinse tijd
dateren, worden kleine monsterafstanden geadviseerd. In tien centimeter veen bevindt zich
gemiddeld genomen ongeveer honderd jaar
landschaps- en bewoningsgeschiedenis.
Ontwikkelingen die snel gaan kunnen dus bij
monsterafstanden van meer dan tien centimeter
gemist worden. Monsterafstanden van enkele
centimeters verdienen daarom de voorkeur.

5 Archeozoölogie van oostelijk
Noord-Brabant
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Th. de Jong

5.1

Inleiding: archeozoölogie van
oostelijk Noord-Brabant

Bij archeologisch onderzoek vormen dierlijke
resten vaak een wezenlijk deel van het vondstmateriaal. Desondanks is het niet vanzelfsprekend dat deze vondsten als primaire informatiebron worden benut. Uit analyse van de
rapportages van Malta-opgravingen blijkt dat
het vaak vooral sporen, structuren en artefacten
zijn die in rapportages worden verwerkt.457 Een
samenleving is echter niet alleen productief,
maar bestaat ook dankzij een geschikte omgeving om te overleven. Overblijfselen van de
vroegere fauna geven, net zoals botanische
resten, inzicht in de natuurlijke omgeving en
bestaansmogelijkheden.
Archeologische kennisvermeerdering kan niet
los gezien worden van de landschapsontwikkeling. Een synergie van archeologische gegevens
met botanisch en zoölogisch onderzoek, alsook
met historische geografie en geschiedwetenschap zijn van grote meerwaarde.458 Faunaresten dienen daardoor, als vanzelfsprekend,
deel uit te maken van het archeologisch onderzoek.
In oostelijk Noord-Brabant zijn de afgelopen
jaren bij archeologisch onderzoek veel nieuwe
gegevens met betrekking tot vroegere fauna
verzameld. Er is een uitgebreid bronbestand
opgebouwd, maar een recente synthese
ontbreekt vooralsnog. Een belangrijk doel van
deze bijdrage is om op basis van deze data
inzicht te krijgen in de typering en veranderingen
in de dierenwereld gedurende de (late) prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen van
oostelijk Noord-Brabant. De bijdrage omvat de
volgende thema’s:
• wat is de natuurlijke verspreiding van wilde
diersoorten in de regio en wat is de betekenis
van jachtwild voor samenlevingen in de steentijden en de overgangsperiode van jagerverzamelaars naar vroeg-agrarische samenlevingen. Welke soorten spelen een rol in
veehouderij en hoe heeft domesticatie en
introductie van huisdieren plaatsgevonden?
• wat is de betekenis van grootschalige veehouderij in de Romeinse periode, de rol van agrarische nederzettingen met soms grote
(potstal-)boerderijen en bijgebouwen ten
opzichte van rurale centra. Welke verande-

ringen zijn herkenbaar ten opzichte van voorgaande perioden? Welke diersoorten spelen
een rol in voeding en rituelen?
• wat is de relatie tussen de laat middeleeuwse
transitie en daarmee gepaard gaande veranderingen in het landschap met de opkomst
van intensieve schapenhouderij? Waaraan is
dit herkenbaar? Welke diersoorten waren van
belang voor de voedselvoorziening in de
opkomende stedelijke centra? Is er onderscheid tussen voeding (dierlijke proteïnen) en
diverse lagen van bevolking: boeren, burgers,
geestelijken en elite? Zijn status-gebonden
diersoorten herkenbaar in archeozoölogische
records?
In deze bijdrage wordt eerst een overzicht
gepresenteerd van de brongegevens, afkomstig
uit een groot aantal rapportages en publicaties
van archeozoölogisch onderzoek in oostelijk
Noord-Brabant. De verschillende landschappelijke zones en de meest kansrijke contexten met
faunaresten zijn in beeld gebracht. In de
volgende paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de
betekenis van dierenresten die bij opgravingen
zijn aangetroffen: waar komen resten vandaan,
wat betekenen deze en hoe representatief zijn
ze? In paragraaf 5.3 wordt een overzicht gegeven
van de geschiedenis van het archeozoölogisch
onderzoek in oostelijk Noord-Brabant. Paragraaf
5.4. behandelt het projectplan van de Maltaoogst van oostelijk Noord-Brabant.
De resultaten uit archeozoölogische onderzoeken wordt vervolgens in paragraaf 5.5 in
chronologische volgorde en per periode samengevat. Naast recentelijk verschenen rapportages
met specialistische onderzoeksgegevens zijn de
gegevens in het landelijk databestand BoneInfo
geraadpleegd.459 Ook vóór 1997 was in het
onderzoeksgebied al aandacht voor archeozoölogische resten. Om deze synthese zo compleet
mogelijk te maken, zijn ook deze gegevens
betrokken bij deze bijdrage. Na een beknopte
beschrijving van de resultaten volgt bij elke
periode een samenvattende conclusie. Tot slot
worden in paragraaf 5.6 een samenvattende
synthese en in 5.7. een aantal aanbevelingen
gepresenteerd. De bijlagen bevatten de belangrijkste data waarop deze synthese is gebaseerd.
In de bijlagen 5.1 tot en met 5.7 zijn de gegevens
gesorteerd per periode en type contexten. De
bijlagen 5.8 tot en met 5.13 bevatten overzichten
van de diersoorten per periode.

457 Van de Malta-rapportages voor deze
synthese bevat 8% een hoofdstuk over
archeozoölogische resten (850
rapportages, 67 archeozoölogische
hoofdstukken).
458 Plan van aanpak Synthese Oogst voor
Malta: Locatiekeuze en
bewoningsdynamiek in de late
prehistorie, Romeinse tijd en
middeleeuwen in Oostelijk NoordBrabant; RCE-425, 25 juni 2014.
459 www.archeologieinnederland.nl/
bronnen-en-kaarten/boneinfo;
geraadpleegd in februari 2016.
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5.2

Brabantse bodem en dierlijke resten

Dat de natuurlijke bodemgesteldheid in grote
delen van Oost-Brabant ongeschikt is voor de
conservering van organische resten, kan niet
worden ontkend, maar behoeft wel enige nuancering. De kalkarme Brabantse bodem biedt
lokaal wel degelijk mogelijkheden voor het
conserveren van overblijfselen van planten en
dieren. Zo zijn relatief natte contexten, in tegenstelling tot sporen op hoge en relatief droge
zandruggen, kansrijk voor het aantreffen van
organische resten. Humeuze veenpakketten in
oude beekbeddingen, waterlopen, grachten,
greppels, waterputten en grafkuilen zijn geschikt
voor conservering van organische resten, zeker
als deze onder het grondwater liggen of in
gebieden met kwel. In stedelijke contexten
behoeden kalkrijke puinlagen botresten tegen
uitloging en verval. Daarnaast blijven verbrande
en gecalcineerde dierlijke resten goed bewaard in
zandgronden. Deze worden regelmatig aangetroffen in haardplaatsen, afvalkuilen en vooral,
samen met menselijke crematieresten, in grafmonumenten.460 Skeletresten zijn directe
bronnen over de dieren zelf en, door hun ligging
in een archeologische context, informeren ze
over de relatie tussen mens en dier uit het
verleden.

Bij opgravingen in stedelijk gebied blijkt dat
botresten, na keramiekscherven, in aantal vaak
de tweede grootste categorie archeologische
vondsten zijn (afb. 5.1).461 Contexten met het
meeste skeletmateriaal zijn: diergraven, poelen
en vijvers, kasteel- en stadsgrachten en rivierbeddingen. Afgedankte volkuilen, leemkuilen,
greppels, waterputten, waterkuilen en (stads-)
grachten werden vaak gebruikt als stortplaats
en gevuld met huishoudelijk en ambachtelijk
afval.462 Latrines en beerputten komen niet voor
op het platteland en slechts incidenteel in de
kleinere steden Eindhoven, Helmond en
Sint-Oedenrode. In het dichtbebouwde stadscentrum van ’s-Hertogenbosch zijn wel beerputten aangetroffen.463
In het oostelijk deel van Noord-Brabant zijn de
afgelopen jaren veel archeozoölogische gegevens verzameld. Deze vondstgroep dient, net als
de andere archeologische vondsten, behandeld
te worden als een primaire bron uit het verleden
en betrokken te worden bij het verhaal en de
reconstructies. Dierlijke resten uit gesloten en
goed dateerbare contexten zijn, zoals zal blijken,
het meest informatief, mits goed gedocumenteerd en zo volledig mogelijk verzameld
(gezeefd). Dierlijke resten uit ophogingslagen
met een lange tijdspanne of opgravingsstort,
leveren slechts incidenteel een bijdrage.

460 Van Mensch 1980; Lauwerier & Deeben
2011.

461 De Jong 2001a, 368, afb. 1, 383.
462 De Jong 2001a, 387.
463 Treling 2007, 83.

Afb. 5.1 Zowel in aantal als gewicht zijn dierlijke resten dikwijls de tweede grootste vondstgroep, met name in
stedelijk gebied. Hier een voorbeeld uit de stadskern van Eindhoven-Heuvelterrein: aantal en gewicht van
archeologische vondsten, periode 1225-1500 (bron: De Jong 2001, 383).
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5.2.1 Taphonomische processen

Taphonomie bestudeert de processen en
gebeurtenissen met een kadaver. Deze
processen omvatten de transitie van organisch
materiaal uit de biosfeer naar de geologische
omgeving. Het is zinvol om het proces van verval
te reconstrueren om de restanten, en de informatiewaarde daarvan, beter te begrijpen.464
Door allerlei omstandigheden verdwijnen delen
van het kadaver, zoals bij het slachten en
verhandelen van het vlees, door vraat en knagen
van roofdieren en door verwering. Eenmaal in de
bodem raken skeletelementen aangetast en
gaan ze verloren als gevolg van verval door
slechte conservering, graafgangen van dieren en
aantasting door omstandigheden in de bodem.

Door deze gebeurtenissen neemt het aantal
skeletelementen af. Wat bewaard blijft, is
incompleet en selectief. Taphonomische
processen vallen onder pre- en postdepositionele formatieprocessen. Deze zijn niet alleen het
gevolg van menselijk handelen, maar ook van
biostratinomische processen en fysische
factoren in de bodem. Taphonomische
processen worden verdeeld in (a) antropogene
factoren, (b) biotische factoren en (c) fysische
factoren (afb. 5.2). Soms zijn het echter juist de
ontbrekende skeletelementen die het mogelijk
maken om de samenstelling van een botcluster
te begrijpen.465 Het is afhankelijk van een groot
aantal factoren hoe representatief een assemblage skeletelementen is. Uiteraard beïnvloedt
dit het archeologische verhaal en de daarvan
afgeleide reconstructies van het verleden.

464 Lymann 1994, 24, 28; Hof 1995; Millard

Afb. 5.2 Taphonomische processen. Na het overlijden van een dier valt het kadaver door verschillende
omstandigheden en processen uiteen, waardoor skeletresten verspreid raken. De omvang van de taartpunten is
ﬁctief, en verschilt per vindplaats, context en onderzoek (bron: De Jong 2001, 386).

2005; Zie ook Huisman et al. 2006, 2009,
41-46, voor factoren die verwering en
afname van potentieel aan botresten
veroorzaken.
465 Bijvoorbeeld wanneer de beste stukken
met vlees van jachtkamp naar
basiskamp zijn afgevoerd of wanneer bij
leerlooierijen alleen skeletresten van
poten, hoorns en staarten worden
gevonden (Groenman-van Waateringe
1970).
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466 Planteneters, zoals paarden en runderen,

467

468
469
470
471
472

473
474

475

hebben daardoor bijvoorbeeld altijd
scherpe ribbels op hun plooikiezen,
waardoor zij grassen kunnen vermalen.
Huisman (2009, 48, tabel 1) deelt
verwering en degradatie in vier stappen
in het bepalen van de verweringsgraad,
dit is echter een subjectieve methode.
Het bepalen van de tand-bot-index is een
meetbare en controleerbare methode,
eenvoudig te bepalen, maar minder
gedetailleerd.
Tand-bot-index=100/totaal aantal
botresten x aantal losse gebitselementen.
‘Representatief’ is een relatief begrip.
O.a. Slofstra et al. 1982, 54, 124; Van der
Sanden & Van den Broeke 1987, 81;
Lauwerier 2002a, 230.
Van der Vlerk & Florschütz 1950, 135, 171,
243-258. Zie ook: Knippenberg 1956,
1960; Verhagen 1984, 9, 18.
Verschillende particuliere verzamelaars
(o.a. dhr. L. Stolzenbach (St.
Michielsgestel) en dhr. A. Verhagen
(Empel) hebben de afgelopen decennia
een grote collectie (Pleistocene) botten
verzameld bij verschillende
zandwinningen. Deze collecties zijn
slechts gedeeltelijk geïnventariseerd en
incidenteel zijn bijzondere vondsten
daaruit onderzocht en beschreven
(Bosscha-Erdbrink 1982; De Jong 1998a,
2013, 2016a; Ter Schegget 1999; Van
Kolfschoten 2006; Verhagen &
Chambon 1995; Verhagen & Mol 2009).
Verhagen & Chambon 1995, 35; De Jong
1998a, 104; Van Kolfschoten 2006, 77.
De Jong 1998a, 84-85; Particuliere
collecties zoals die van o.a. A. Verhagen
(Empel, vanaf 1958) en L. Stolzenbach
(Sint- Michielsgestel, vanaf 1980). Niet
alleen paleontologische resten maar
ook archeologische vondsten uit
baggergaten van zand- en grindwinning
rond de Maas verdwenen in particuliere
collecties en via antiquairs in de handel
(Verhagen & Chambon 1995, 10, 12-13,
25-29; Verhagen & Mol 2009, 34-35).
Zoals de collecties van o.a. de
Heemkundevereniging in Den Dungen
(vondsten uit 1967), de heemkamer in
Erp, museum Hertogsgemaal (Empel),
museum de vier Quartieren in Oirschot,
het Noord-Brabants Museum
(’s-Hertogenbosch) of Rijksmuseum van
Geologie (Leiden) welke later is
opgenomen in de collectie van Naturalis
Biodiversity Center (Leiden) waar een
belangrijk onderdeel van de Pleistocene
collectie afkomstig is van dhr. De Ridder
uit Hedel (verzameld tussen 1950 en
1965).

5.2.2 Hoe representatief zijn
archeozoölogische resten?

5.3

Archeozoölogie in oostelijk
Noord-Brabant

Gewervelde dieren hebben een inwendig skelet
dat uit botweefsel bestaat, een stevige en elastische structuur bestaande uit calciumfosfaat
(hydroxyapatiet) en een bindmiddel (collageen).
Het gebit is opgebouwd uit een kern van
botweefsel (dentine), met daaromheen of tussendoor geplooid tandglazuur (enamel). Het glazuur
is een sterk en hard weefsel dat minder snel slijt
dan het tandbeen.466 Als botten in een compacte
bodem liggen, onder natte omstandigheden en
afgesloten van zuurstof, dan blijven naar
verhouding veel skeletresten bewaard. In een
loszandige, zuurstofrijke en zure bodem, onder
slechte conserveringscondities, blijven vooral de
meer resistente tanden en kiezen bewaard.
Door het hardere en compacte tandglazuur zijn
gebitselementen immers het meest resistent.467
Wanneer de samenstelling van een botcluster
vooral uit gebitselementen bestaat, dan is dat
meestal het gevolg van slechte conservering in
de bodem. De conservering is goed als er in de
context (ook) veel andere skeletelementen
worden aangetroffen. De procentuele verhouding tussen losse gebitselementen en andere
skeletelementen, levert een getal: de ‘tand-botindex’.468 Het bepalen van deze verhouding is
eenvoudig en toepasbaar bij alle type
complexen. Dit getal, de ‘tand-bot-index’,
maakt conservering en degradatie meetbaar en
inzichtelijk. Rekening houdend met taphonomische processen en formatieprocessen kan de
representatieve waarde van botclusters worden
beoordeeld en met elkaar worden vergeleken.469
De informatiewaarde van een botcluster neemt
toe als het percentage gebitselementen kleiner
wordt. De ‘tand-bot-index’ geeft dus inzicht in
de mate van verwering en degradatie. Over het
algemeen geldt dat met het toenemen van de
ouderdom skeletresten meer verweerd en
uiteengevallen zullen zijn, waarbij tenslotte de
glazuurkapsels en -lamellen het langst overblijven. In de grafiek en bijbehorende tabel
(afb. 5.3, tabel 5.1) is dit herkenbaar.

De aanname dat er bij archeologisch onderzoek
op de zandgronden in Noord-Brabant nauwelijks
organische resten gevonden kunnen worden is
hardnekkig. Het zorgde ervoor dat archeozoölogisch onderzoek tot het midden van de jaren
tachtig van de vorige eeuw nauwelijks een rol
speelde bij archeologisch onderzoek in
Noord-Brabant.470

5.3.1 De situatie tot 1997

Tijdens de werkverschaffing in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog zijn diverse skeletresten
van dieren aangetroffen bij het normaliseren van
de rivier de Aa. Volgens deskundigen waren de
resten van edelherten en oerrunderen afkomstig
uit de prehistorie omdat deze dieren al lang
geleden waren verdwenen uit het huidige landschap. Veel van deze vondsten zijn in de collectie
van de Rijksmuseum van Geologie in Leiden
opgenomen. Hoewel in 1950 al een relatie
tussen deze vondsten en menselijke activiteiten
werd verondersteld, is het archeologisch belang
niet altijd ingezien en lange tijd door archeologen onvoldoende gewaardeerd.471
Ook bij de grootschalige ontgrondingen ten
behoeve van zand- en grindwinning langs de
rivieren Maas en Dommel zijn vanaf 1950 regelmatig resten van Pleistocene dieren als
mammoeten en wolharige neushoorns
gevonden, maar deze baggervondsten bleven
grotendeels buiten de aandacht van archeologen.472 Met het standpunt dat deze dieren geen
archeologische betekenis hadden en de
botresten uit verspoelde contexten zouden
komen, verdwenen veel resten ongezien
opnieuw onder het water in de zandwinningsplas
of tussen de grindhopen.473 Particuliere verzamelaars konden jarenlang een collectie opbouwen
van dierenresten uit zand- en grindwinningen.474
Een aantal van deze ‘paleontologische’ vondsten
werd opgenomen in lokale, regionale of landelijke museumcollecties en heemkamers.475
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Afb. 5.3 Tand-bot-index van diverse vindplaatsen in oostelijk Noord-Brabant. De verhouding tussen gebitselementen
en overige elementen geeft inzicht in de relatieve conservering van het botmateriaal. Daarmee kunnen vindplaatsen
onderling worden vergeleken. De dateringen behoren bij de vindplaatsen in tabel 5.1.
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Tabel 5.1 Het percentage gebitselementen ten opzichte van overige elementen van diverse botclusters uit Noord-Brabant.
Gemeente

Locatie

Periode

Datering

Tand-bot-index

Literatuur

Cuijk

Heeswijkse Kampen

bronstijd-ijzertijd

1200- 400 v.Chr

53

Esser 2009

Eindhoven

Meerhoven

bronstijd-ijzertijd

1000-500 v.Chr

69,7

De Jong in voorbereiding a

Hoogeloon

Kerkakkers

Romeinse tijd

150-175

47.5

Groot 2014

Geldrop-Mierlo

Bethanie

Romeinse tijd

150-275

18,8

De Jong 2010

Veghel

Scheifelaar II

Romeinse tijd

175-275

46,7

Van Dijk 2012, 217

Eindhoven

Strijp

Merovingisch

675-725

96,3

De Jong 2002a

Laarbeek

Strijp

Karolingisch

700-1250

38,6

De Jong 2002c

Eindhoven

Blixembosch

Karolingisch

800-1100

30,6

De Jong 2010

Oisterwijk

Catharinenerg

Karolingisch

800-1100

95,6

Van Dijk 2012, 100

Someren

Waterdael II/Hoge Akkers

vroege en volle middeleeuwen

800-1200

59

De Jong 2005

Eindhoven

Eckart

vroege en volle middeleeuwen

900-1200

59

De Jong 2010

Someren

Waterdael

volle middeleeuwen

1050-1200

69,9

De Jong 2001c

Mierlo

MTV-terrein

volle middeleeuwen

1125-1175

17,4

De Jong 1999

Eindhoven

Ten Hage

volle en late middeleeuwen

1150-1443

2,7

De Jong 2009

St. Oedenrode

Kerkstraat waterput 1

volle middeleeuwen

1175-1232

2,9

De Jong 2009

St. Oedenrode

Kerkstraat gracht 10

volle middeleeuwen

1175-1232

25,4

De Jong 2009

Helmond

Oude Huys

volle en late middeleeuwen

1180-1350

8,6

De Jong 1992

Oss

Waterstraat

volle en late middeleeuwen

1200-1400

23,7

De Jong 1998

St. Oedenrode

Kofferen

volle en late middeleeuwen

1200-1500

34,4

De Jong 2001

Gemert

Hooghuis

late middeleeuwen

1250-1400

30,6

De Jong 2000

Eindhoven

Meerhoven

late middeleeuwen

1250-1500

23,8

De Jong in voorbereiding a

Eindhoven

Gagelbosch

late middeleeuwen

1275-1450

30

St. Oedenrode

Kerkstraat gracht 11

late middeleeuwen en nieuwe tijd

1275-1575

12,5

De Jong 2009

Eindhoven

Admirant

late middeleeuwen

1400-1450

14,1

De Jong 2002a

Helmond

Mater Dei

late middeleeuwen

1400-1500

9,5

De Jong 2002

Eindhoven

Stadhuisplein

late middeleeuwen-nieuwe tijd

1500-1525

3,3

De Jong 2002a

Eindhoven

Gagelbosch

late middeleeuwen-nieuwe en nieuwste tijd

1275-1960

6,2

De Jong 2011

Dongen

Heerlijk Huis

late middeleeuwen-nieuwe tijd

1325-1656

9

De Jong 2005

Heeze-Leende

Sterksel

late middeleeuwen-nieuwe tijd

1350-1725

12,5

Eindhoven

Gagelbosch

late middeleeuwen-nieuwe tijd

1400-1718

1,7

De Jong 2011

Eindhoven

Kasteel

late middeleeuwen-nieuwe tijd

1420-1650

3,4

De Jong 1994

Eindhoven

Ten Hage

nieuwe tijd

1550-1580

1,3

De Jong 2009

Eindhoven

Dommeltuin

nieuwe tijd

1550-1583

3,1

De Jong 2003d

Eindhoven

Tongeren

nieuwe tijd

1600-1650

8,7

Arts 2000

Maarheeze

Cranendonck

nieuwe tijd

1600-1673

4,2

De Jong 1996

Eindhoven

Gagelbosch

nieuwe tijd

1600-1696

16,7

De Jong 1996

Veldhoven

Oude Slot

nieuwe tijd

1600-1800

14,8

De Jong 1990

‘s-Hertogenbosch

Loeffplein

nieuwe tijd

1650-1675

0,4

De Jong 1998

Eindhoven

Beekstraat

nieuwe tijd

1650-1700

15,2

Arts 2000

Tilburg

Moerenburcht

nieuwe tijd

1700-1750

4,5

Helmond

Kasteel, waterput

nieuwe tijd

1750-1800

0

De Jong 1990

Eindhoven

Meerhoven

nieuwe en nieuwste tijd

1800-1960

4

De Jong in voorbereiding a

De Jong 2011

Van Dijk & Van Dijk 2011, 158

De Jong 2006c

De projecten, dateringen en de tand-bot-index laten zien dat bij vindplaatsen die meer dan duizend jaar oud zijn het aandeel gebitselementen groot is.
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Van Kolfschoten beschreef in 2006 de wetenschappelijke waarde van baggervondsten en
waarschuwde voor verlies van ons oudste
erfgoed. Vondsten raken verspreid in privécollecties en dat is een groot verlies van archeologische data over onze vroegste geschiedenis.
De resten van Pleistocene zoogdieren zijn niet
alleen van paleontologische betekenis, maar
vormen, als ‘potentieel’ jachtwild van de oudste
bewoners van ons land, een integraal deel van
het archeologische verhaal.476
In het begin van het laatste kwart van de vorige
eeuw raakten archeologen van de Universiteiten
van Amsterdam en Leiden geïnteresseerd in het
oostelijk deel van Noord-Brabant. Het Instituut
voor Prehistorie (IPL) van de Universiteit Leiden
verrichtte met het ‘Maaskantproject’ jarenlang
onderzoek in het gebied rond Oss. Archeologen
van de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam en
het Instituut voor Pre- en Protohistorie (IPP) van
de Universiteit van Amsterdam richtten met het
‘Kempenproject’ diverse jaren hun aandacht op
de Kempen, het gebied ten zuiden van Eindhoven (zie ook hoofdstuk 1). De archeologische
onderzoeken waren vooral gericht op bewoningssporen en vondstmateriaal uit de steentijden,477 late prehistorie,478 Romeinse tijd479 en
vroege en volle middeleeuwen.480 Aandacht voor
ecologische resten was gering en vooral gericht
op verkoold plantaardig materiaal en incidenteel
verbrand dierlijk bot.481
In juli 1977 werd in ’s-Hertogenbosch een stadsarcheoloog aangesteld. Een jaar later volgde het
eerste archeozoölogische onderzoek van deze
Brabantse stad door W. Prummel van het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI) van de
Universiteit van Groningen.482 Drie jaar later
werden dierlijke resten van de abdij van
Binderen te Helmond beschreven door
R. Lauwerier (BAI).483 Een eerste onderzoek naar
dierlijke resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd
van de zandgronden waren resten van de Heesterakkers in Eindhoven, vooral bestaande uit
fragmenten van gebitselementen van rund,
schaap of geit en varken. Dit onderzoek dateert
uit 1980 en is uitgevoerd door P. van Mensch
(IPL).484
Opgravingen in stadskernen van ’s-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven leverden begin
jaren negentig een uitgebreide dataset aan
archeozoölogisch materiaal.485 In enkele jaren
tijd waren alleen al in Eindhoven meer dan
35.000 dierlijke resten onderzocht. Naast resten

van slachtvee en huisdieren bleek een gevarieerd
aantal diersoorten afkomstig van jachtwild,
gevogelte en visserij, met name van het Eindhovense kasteel en Heuvelterrein. Ook resten van
ongewervelde dieren als insecten (met name
loopkevers) en weekdieren (schelpresten)
werden bestudeerd. Diverse onderzoeksthema’s
kwamen aan bod zoals domesticatie, voeding,
sociale differentiatie, omgang met huisdieren,
pluimvee, vissen en vasten, jacht en valkerij,
natuurlijke omgeving, ambachtelijke activiteiten,
agrarische surplusproductie, gebruik van bot,
gewei en een mosselschelp als grondstof voor
voorwerpen.486
De consumptie van vis door de bewoners van
het kasteel van Eindhoven in relatie tot een
contemporaine aankooplijst voor keuken van
het Eindhovense kasteel was in 1993 één van de
onderzoeksthema’s op het viscongres van het
International Council for Archaeozoölogy (ICAZ) in
Leuven (B).487 Van meer kastelen in Noord-Brabant en Limburg werden dierlijke resten bestudeerd. In 1996 resulteerde dat in een studie naar
voeding op een aantal Limburgse kastelen.488 Het
werd daarbij steeds duidelijker dat ook archeozoölogisch onderzoek op de zandgronden van
oostelijk Noord-Brabant en (midden-)Limburg
een bijdrage kon leveren aan vraagstukken
rondom het gebruik van dieren.

5.3.2 De situatie ná 1997

Vanaf 1997, het begin van het Malta-tijdperk,
zijn enkele overzichten gepresenteerd van paleontologische en archeozoölogische vondsten in
(oostelijk) Noord-Brabant. Een overzicht van de
dierenresten uit Brabantse bodem uit de perioden Mioceen, Plioceen, Pleistoceen en het
Holoceen tot en met de Romeinse tijd verscheen
in 1998 in het tijdschrift Cranium. Hiermee is,
naast een pleidooi voor meer aandacht voor
deze vondstcategorie, een aanzet gemaakt om
de diverse diersoorten te ordenen tot fauna-associaties en de vondsten in te delen in verschillende tijdvakken.489
Een overzicht en synthese van het archeozoölogisch onderzoek uit Brabantse steden, vooral
Eindhoven, Breda en Helmond, werd in 1999 in
Nijvel (B) gepresenteerd tijdens het Colloquium
De Brabantse Stad en verscheen in 2001 in het
tijdschrift Bijdragen tot de Geschiedenis.490

476 Van Kolfschoten 2006, 77, 82, 84.
477 Onder andere Arts & Deeben 1981.
478 Onder andere Van der Sanden & Van der
Broeke 1987; Fokkens 1998.

479 Slofstra et al. 1982, 1985.
480 Verhoeven & Theuws 1989.
481 Bakels 1980; Bakels & Van der Ham 1980;
482
483
484
485
486
487
488
489
490

Van Vilsteren 1985; Van Mensch 1980.
Prummel 1978, 1983; Verhagen 1984.
Lauwerier 1981.
Van Mensch 1980.
Verhagen 1984; De Jong 1986, 1992a,
1992b, 1994b.
De Jong 1992a, 1992b, 1992c, 1994b,
1994c, 1994d; Desender & Ervynck 1994.
De Jong 1994a.
De Jong 1995b; Lauwerier et al. 1996.
De Jong 1998a, 104-105.
De Jong 2001a.
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491
492
493
494
495
496
497

Van Uytven 2003, 224-225.
De Jong 2002b.
Van der Velden 2000.
Desender & Ervynck 1994; Arts 1999.
Lauwerier 2002a, 229.
Lauwerier 2002a, 231.
www.archeologieinnederland.nl/
bronnen-en-kaarten/boneinfo
498 Geraadpleegd in februari 2016.

Hier wordt niet alleen ingegaan op de vleesconsumptie in de laatmiddeleeuwse stad, maar
worden diverse onderzoeksthema’s benoemd
en vergelijkingen gemaakt met contexten en
complexen in andere steden in het Hertogdom
Brabant. Op basis van historische gegevens
publiceerde historicus R. Van Uytven in 2003 de
relatie tussen mens en dier in middeleeuwse
Brabantse steden in het boek De papegaai van de
paus. In dit boek grijpt hij terug op archeozoölogische gegevens uit onder andere Eindhoven en
Helmond.491
De studie naar de resten van paarden en gerelateerde archeologische vondsten uit Eindhoven
en Helmond is één van de thematische benaderingen. Hier wordt duidelijk dat niet alleen
skeletresten, maar ook andere archeologische
vondsten als hoefijzers, bitten, stijgbeugels,
ruitersporen, beslag van paardentuig, prikslétjes en glissen bijdragen aan de kennis van de
relatie tussen mens en dier. In dit geval gaat het
vaak om een status gebonden relatie: zoals
werkpaarden versus rijpaarden.492
Een opmerkelijke archeozoölogische studie dergelijk onderzoek is namelijk nog maar zelden
uitgevoerd - is in 2000 uitgevoerd naar de overblijfselen van kevers uit een Romeinse waterput
bij Brandevoort-Du Pré in Helmond. De chitinepantsers van deze insecten leveren inzicht in de
natuurlijke omgeving ten tijde van de Romeinse
bewoning of korte tijd na het verlaten van de
nederzetting in het midden van de derde eeuw n.
Chr.493 Ook uit laatmiddeleeuwse contexten in
Eindhoven zijn resten van geleedpotigen onderzocht, met name die van loopkevers en mijten.494
Deze faunaresten blijken bijzonder informatief
om het vroegere landschap te reconstrueren: met
een uitgekiende voorkeur voor een biotoop en
een beperkte actieradius geven zij betrouwbare
informatie over het vroegere landschap en
klimaat.
Uit het overzicht van R. Lauwerier in 2002 over De
archeozoölogie van de Middeleeuwen; balans en
perspectief blijkt dat op dat moment, samen met
Noord- en Zuid-Holland, in Noord-Brabant de
meeste archeozoölogische clusters waren onderzocht.495 Uit dit overzicht blijkt echter ook dat de
laatmiddeleeuwse periode (tussen ca. 1350 en
1500) sterk oververtegenwoordigd is. De meeste
archeozoölogische onderzoeksclusters zijn
afkomstig uit stedelijke contexten. Met dit overzicht werd duidelijk dat er grote behoefte was aan
een betere spreiding van het archeozoölogisch

onderzoek. Ook was het wenselijk meer aandacht
te besteden aan materiaal uit andere perioden.
Lauwerier concludeert vijftien jaar geleden:496
• er zijn nog veel vragen van zowel lokaal als
bovenlokaal niveau, de beschikbare kennis is
nog onevenredig verdeeld over thema’s,
regio’s en perioden;
• het produceren van kwalitatief goede gegevens is noodzakelijk, wat betekent dat
contexten met archeozoölogische resten
gezeefd dienen te worden;
• onderzoeksvragen moeten geformuleerd
worden en methoden worden vastgesteld;
• de resultaten dienen beter te worden ingepast
in de overige gegevens van het archeologisch
onderzoek, dus interdisciplinaire aanpak
tussen archeologen en specialisten;
• er is een grote behoefte aan een inventarisatie
van vraagstellingen, kennis en kennislacunes,
de potentie van de beschikbare gegevens is
nodig;
• lokale partijen, zoals gemeenten moeten zorg
dragen voor de basale gegevens en het lokale
beeld. De bovenlokale partijen als universiteiten en bovenlokale overheid zullen het
wetenschappelijk kader moeten leveren,
tevens als input voor de waardering in het
kader van de archeologische monumentenzorg;
• er is veel perspectief te verwachten van de
studie van zoölogisch materiaal.
Met de archeozoölogische studies van de afgelopen jaren zijn zeker nieuwe inzichten
verkregen, zoals zal blijken uit dit hoofdstuk,
maar de aandachtspunten van Lauwerier zijn
nog altijd actueel.

5.3.3 BoneInfo als databank

De data die door middel van archeozoölogisch
onderzoek in Nederland zijn gegenereerd, zijn
vanaf 1997 gebundeld in het, door de voormalige
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) opgezette, landelijke informatiesysteem BoneInfo.497 In BoneInfo zijn inmiddels
2045 clusters opgenomen, bestaande uit diverse
gedateerde contexten uit opgravingen. Uit
Noord-Brabant zijn 133 clusters opgenomen, dat
is 6,5% van het landelijk totaal.498 De constatering
dat dierlijke resten de op een na grootste vondstcategorie is, doet vermoeden dat er nog veel
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onderzoeksmateriaal in de archeologische depots
ligt, mits verzameld en bewaard.499 Daarnaast
bieden particuliere collecties met vondsten uit
bagger- en grindwinningen kansen om archeozoologische kennis te verwerven, met name uit de
pleistocene en vroeg holocene perioden.500 BoneInfo is een zinvolle digitale ontsluiting voor archeozoölogische data, maar het is wel belangrijk dat
het bestand actueel blijft.

5.3.4 Wettelijke regulering

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
(NOaA) vormt vanaf 2006 een inspiratiebron
voor doelgericht onderzoek naar de relatie
tussen mens en dier in het verleden. Met het
vaststellen van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007 is het specialistisch
onderzoek beter geborgd.501 Met de richtlijnen
die door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) in samenwerking
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) zijn opgesteld zijn handreikingen voor het
archeologische veldwerk en de verwerking van
de (kwetsbare) vondsten beschikbaar.502 Ook de
Veldhandleiding omgaan met kwetsbare materialen
geeft advies hoe tijdens veldwerk om te gaan
met deze vondstgroep.503 De meeste archeozoölogisch onderzoekers maken bij de analyses
gebruik van, en verwijzen naar, het Laboratorium
Protocol Archeozoölogie van Lauwerier.504 Daarnaast bevordert het in 2012 opgerichte Biologisch
Archeologisch Platform (BAP) de collegiale
uitwisseling van vakspecialistische kennis,
methoden en technieken tijdens regelmatige
bijeenkomsten, studiedagen en symposia.505

5.4

De Malta-oogst van oostelijk
Noord-Brabant

De inventaris van archeozoölogische bijdragen in
de archeologische (basis)rapportages uit
Oost-Brabant is gemaakt met behulp van de
onderzoekmeldingen van 753 proefsleuvenonderzoeken en 301 opgravingen die tussen 1997 en
vóór eind 2014 zijn verschenen (zie hoofdstuk 2).
Deze gegevens zijn aangevuld met een aantal
interne rapportages die nog op een publicatie
wachten. In navolging van BoneInfo zijn de gegevens geordend op onderzoekmeldingsnummer,
gemeente, plaatsnaam, jaar van onderzoek,
methode van verzamelen, methode van onderzoek, type vindplaats, datering, archeologische
periode, onderzoeksinstantie en onderzoeker, en
publicatie. De aangetroffen diersoorten zijn
verdeeld in categorieën: slachtvee, huisdieren,
jachtwild, pluimvee, gevogelte, vissen, reptielen,
amfibieën, weekdieren en insecten. De samenvattingen van deze gegevens zijn per periode en vindplaats en per diergroep opgenomen in de bijlagen
bij dit hoofdstuk (bijlagen 5.1 tot en met 5.13).
De informatie uit BoneInfo is gebruikt om zicht
te krijgen op de beschikbare gegevens uit
Noord-Brabant. Deze databank blijkt niet
compleet. Onderzoeksgegevens vanaf 2013 zijn
er niet in verwerkt. In BoneInfo zitten (in februari
2016) 133 clusters uit Noord-Brabant, welke
verdeeld zijn in West- en Oost-Brabant. Het
westelijk deel van de provincie blijft wat betreft
archeozoölogische studies achter ten opzichte
van het oostelijk deel. Toch zijn daar de conserveringscondities voor organische resten vergelijkbaar of zelfs beter.506 Voor deze synthese is dit

499 De subsidieregeling Cultureel Erfgoed,

500
501

502

503

504
505

Afb. 5.4 Archeozoölogisch onderzoek (1967-2015) is vooral in oostelijk Noord-Brabant uitgevoerd (naar Bone Info
(februari 2016), aangevuld met data uit de Oogst voor Malta).

506

eco-archeologisch onderzoek, van de
provincie Noord-Brabant, stimuleerde
de afgelopen jaren het verwerken van
diverse archeozoölogische complexen
van oud archeologisch onderzoek:
www.brabant.nl/loket/regelingen/
cvdr412633_1.aspx
Zie bijvoorbeeld: De Jong 1998a, 2013;
Verhagen & Mol 2009.
Cavallo et al. 2006; Lauwerier 2010;
www.archeologieinnederland.nl/sites/
default/ﬁles/10%20Zoologie%20en%20
fys_antrop.pdf
Lauwerier 2011; www.sikb.nl/upload/
documents/archeo/KNA%20
Leidraad%20Archeozoologie%20
versie%201.01%2010-10-2011.pdf
Carmiggelt & Schulten 2002; www.sikb.
nl/upload/documents/archeo/
veldhandleiding_leidraad1.pdf;
Huisman 2006.
Lauwerier 1997.
Het BAP is de formele opvolger van de
sinds 1985 bestaande informele
uitwisselingen en contactdagen tussen
Nederlandse en Belgische ecoarcheologen; www.bioarch.nl.
O.a. De Jong 1993; De Jong et al. 1997;
Nagels, Kerklaan & Van Kaam 2014;
Nagels en Kerklaan 2015.
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Afb. 5.5 Vanaf het begin van dit millennium is het aantal archeologische projecten sterk toegenomen. Met name in
de periode tussen 2007 en 2010 was er een sterke groei. Na 2010 nam het aantal archeologische projecten af,
(waarschijnlijk) mede als gevolg van de economische crisis (gegevens van 2015 zijn nog onvolledig).

Afb. 5.6 Type onderzoek in percentages. Het aantal archeologische begeleidingen is de laatste jaren sterk
toegenomen ten koste van het aantal proefsleuven en opgravingen (gegevens van 2015 zijn onvolledig en derhalve
niet representatief ).
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aantal met zestig (oostelijk) aangevuld,
waarmee het totaal aan Noord-Brabantse
projecten op 193 archeozoölogische clusters
komt (afb. 5.4).507

5.4.1 Veldwerk en archeozoölogische
resten

Het aantal archeologische projecten in oostelijk
Noord-Brabant is met name na 2007 sterk
toegenomen. Dit is een direct gevolg van de in
2007 in werking getreden wet (Wamz) en de
daarop vooruitlopende projecten ‘in de geest
van Malta’. Met name de periode tussen 2008
en 2010 laat een sterke groei zien van het aantal
archeologische projecten. De economische crisis,
en als gevolg daarvan het stagneren van bouwprojecten, is merkbaar door het afnemen van
het aantal projecten vanaf 2010 (afb. 5.5).
Uitgaande van het type onderzoek, blijkt dat in
de periode tussen 2007 en 2011 een belangrijk
deel van het archeologisch onderzoek bestaat uit
bureauonderzoeken. Daarnaast zijn in die
periode veel proefsleuven en een groot aantal
opgravingen uitgevoerd. Deze drie onderzoeksmethoden nemen na 2011 af, ten gunste van
archeologische begeleidingen.508 Wanneer dit
weergegeven wordt in procentuele verhoudingen
zien we een sterke afname van het aantal opgravingen en proefsleuven en een sterke toename
van het aantal archeologische begeleidingen
(afb. 5.6). Dit heeft gevolgen heeft voor de
inhoudelijke waarde van het archeo(zoö)logisch
onderzoek en de daaruit afgeleide kenniswinst.
In principe kunnen bij alle opgravingsprojecten
faunaresten worden aangetroffen. Archeozoölogische onderzoeken zijn ruimtelijk redelijk
verdeeld over oostelijk Noord-Brabant. In drie
gemeenten zijn meer dan 20 clusters met zoölogische resten onderzocht: Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Oss. Zij worden gevolgd door Helmond
en Cuijk waar respectievelijk 13 en 9 clusters zijn
onderzocht. In veel gemeenten is echter slechts
bij één project één archeozoölogisch cluster uit
één periode onderzocht (tabel 5.2).

Ondanks een toename van archeozoölogisch
onderzoek is de informatie nog altijd erg
versnipperd en beperkt. In twaalf gemeenten is
nog nooit een archeozoölogisch cluster archeologisch onderzocht. De vraag rijst dan ook wat
de onderzoeken betekenen voor een reconstructie van het landschap, agrarische bedrijfsvoering en voeding in het verleden en hoe representatief de resultaten en interpretaties zijn.509
Een stip op de kaart, zoals die voorkomt op
afbeelding 5.7, geeft géén informatie over de
kwaliteit of kwantiteit van het onderzoek. De
kenniswinst uit archeozoölogisch onderzoek is,
zo blijkt hieruit, nog altijd beperkt. Slechts incidenteel kunnen meer thematische onderzoeksvragen worden beantwoord. Te denken valt aan
vragen inzake voeding en vasten, ambachten
(slagerij, leerlooierij, beenbewerker, spinner-wever), rituele of specifieke patronen,
domesticatie, jacht en visserij of vroegere
verspreiding van inheemse wilde diersoorten.
Daarentegen bieden sommige gesloten
contexten met faunaresten een objectieve blik
op een gebeurtenis uit een bepaalde tijd.510 Toch
laten de resultaten enkele patronen zien met
betrekking tot lokale en regionale variatie tussen
stad en omliggende platteland en tussen stedelingen, adellijke elite en religieuzen. Met
toekomstig onderzoek zullen de waargenomen
patronen getoetst en beter onderbouwd moeten
worden. Een belangrijke vraag is: gaat het om
een trend of incident?
Verreweg het merendeel van de archeozoölogische informatie is verkregen uit opgravingen
(afb. 5.8). Zoölogische vondsten die verzameld
zijn bij archeologisch proefsleuvenonderzoek,
begeleidingen, waarnemingen, losse vondsten
en vondsten die bij baggerwerken en
zand-grindwinningen zijn verzameld, zijn veel
minder vaak gerapporteerd. Tijdens archeologische begeleidingen en boringen worden het
minst vaak zoölogische resten verzameld. Deze
onderzoeksstrategieën leveren, zoals blijkt uit de
Malta-rapportages, nauwelijks een bijdrage aan
archeozoölogische kennis en faunareconstructies. De geconstateerde afname van het aantal
opgravingen betekent verminderde kennisvorming (afb. 5.6).

507 Enkele kleinere en nog niet
gepubliceerde clusters zijn niet meer
meegenomen in deze analyse.
508 Zie ook Lauwerier & Brinkkemper 2012,
3, 35-36.
509 Zeker als de beperkingen van
taphonomische processen en
representativiteit van de botclusters
(paragraaf 7.2.1 en 7.2.2) in acht worden
genomen.
510 Zoals de hondenresten die gegeten zijn
bij het beleg van Eindhoven in 1583 (De
Jong 2003a), of het bewogen leven van
één hondje (De Jong 1992d).
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Afb. 5.7 Aantallen archeozoölogische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied oostelijk Noord-Brabant.
In Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Oss zijn meer dan 20 projecten met archeozoölogische gegevens bekend.
Helmond en Cuijk volgen daarna met respectievelijk 13 en 9 projecten. In veel gemeenten is slechts incidenteel een
onderzoek naar faunaresten uitgevoerd (gegevens uit BoneInfo en de inventarisatie Oost van Malta oostelijk
Noord-Brabant).
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Tabel 5.2 Het aantal archeozoölogische clusters per gemeente in oostelijk Noord-Brabant.
Gemeente

Clusters

Gemeente

Clusters

Eindhoven

38

Geldrop-Mierlo

1

Oss

24

Maasdonk

1

's-Hertogenbosch

22

Oirschot

1

Helmond

13

Son en Breugel

1

Cuijk

9

Valkenswaard

1

Eersel

6

Weert

1

Laarbeek

5

Asten

0

Sint-Oedenrode

5

Best

0

Veghel

5

Boekel

0

Gemert-Bakel

6

Boxmeer

0

Veldhoven

4

Boxtel

0

Heeze-leende

3

Budel

0

Geldrop-Mierlo

3

Haaren

0

Bergeijk

2

Heusden

0

Mill en Sint Hubert

2

Landerd

0

Oisterwijk

2

Nederweert

0

Sint-Michielsgestel

2

Neunen c.a.

0

Someren

2

Reusel-De Mierden

0

Uden

2

Schijndel

0

Bernheze

1

Sint Anthonis

0

Bladel

1

Vught

0

Cranendonk

1

Waalre

0

Deurne

1

In een klein aantal gemeenten zijn meerdere clusters onderzocht. Van een groot aantal gemeenten zijn nog weinig
of geen archeozoölogische gegevens bekend.

Afb. 5.8 Archeozoölogische resten naar type onderzoek. Opgravingen bieden de beste gelegenheid voor het
verzamelen van zoölogische resten. De archeozoölogische clusters uit opgravingen zijn het meest informatief,
zowel kwantitatief als kwalitatief (naar gegevens uit BoneInfo en inventarisatie Oogst voor Malta oostelijk
Noord-Brabant).
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Afb. 5.9 Archeozoölogische resten naar verzamelwijze. Het grootste aantal archeozoölogische complexen is
handmatig verzameld. Het uitzeven van vondstrijke lagen levert echter een representatiever beeld (gegevens uit
BoneInfo en inventarisatie Oost voor Malta oostelijk Noord-Brabant).

De meeste archeozoölogische resten zijn tijdens
het veldwerk handmatig verzameld (afb. 5.9).
Deze methode heeft tot gevolg dat vooral
grotere skeletresten worden geborgen en dat
kleinere elementen en overblijfselen van kleinere zoogdieren, vogels, vissen en amfibieën
over het hoofd worden gezien. Alleen met het
uitzeven van vondstrijke lagen en vullingen uit
gesloten archeologische contexten worden alle,
dus ook de kleinere botten en fragmenten, goed
verzameld. Zeefresiduen leveren veel details en
gegevens op, en zijn daardoor representatiever.511
In het algemeen geldt: liever enkele contexten
zorgvuldig verzameld en volledig gezeefd, dan
veel contexten met alleen handmatig verzameld
materiaal.

5.5
511 Lauwerier 2011, 14-16. Een zeefmaas512

513
514
515
516
517
518
519

wijdte van twee of vijf millimeter wordt
aanbevolen.
De Jong 2013. Dit project was mogelijk
met een bijdrage van de provincie
Noord-Brabant in het kader van het
inhalen van de achterstand op ecoarcheologisch onderzoek.
De Jong 2012, 2013, 2016.
Een meer gedetailleerd overzicht van
faunaresten uit de vroege prehistorie is
gepubliceerd door De Jong 2016a.
Van Kampen 2013a; Devriendt 2016,
391-393.
Hissel 2010, 166-167; Van den Brink 2013,
2016, 397-399.
Lauwerier et al. 2006, 47-56;
Brinkkemper, Drenth & Zeiler 2011.
Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008,
159-162.
Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008.

Archeozoölogische oogst per
periode

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven
van archeozoölogische onderzoeksresultaten
voor oostelijk Noord-Brabant. De afgelopen
decennia zijn in oostelijk Noord-Brabant ruim
90.000 dierlijke resten uit diverse perioden
verzameld, geïnventariseerd en beschreven in
diverse rapportages en artikelen (tabel 5.3).
Een verdeling en interpretatie per mesoregio is
echter nog niet mogelijk, de data zijn daarvoor
nog ontoereikend. Het studiegebied is benaderd
als macroregio.

De resultaten van het archeozoölogisch onderzoek worden in chronologische volgorde
beschreven, ingedeeld in de archeologische
perioden: neolithicum, brons- en ijzertijd,
Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen,
late middeleeuwen en nieuwe tijd (afb. 5.10).
Gezien de scope van deze studie als geheel,
is van een gedetailleerde beschrijving van de
zoölogie van het paleolithicum en het mesolithicum afgezien.
De bijlagen (bijlagen 5.1 tot en met 5.7) bevatten
gedetailleerde overzichten per periode en per
type context.
Per periode wordt, voor zover de dataset dit
toelaat en het zinvol is, een indeling gehanteerd
naar type context:
• rurale context: nederzetting: kampement,
platteland, gehucht, dorpskern;
• stedelijke context: stadskern, stadsgrachten;
• elitaire/adellijke context: villa (Romeins),
kasteel, moated site;
• rituele/religieuze context: cultusplaats,
grafheuvel, grafveld, kerk, klooster,
r kerkhof;
• diergraven; bijzondere contexten, speciale
contexten;
• off-site activiteiten: beekdal.
De periodebeschrijvingen eindigen met een
beknopte samenvatting en conclusie. Hier wordt
in het kort ook aandacht besteed aan indirecte
archeologische aanwijzingen voor de aanwezigheid van vee, huisdieren en andere diergerelateerde data.
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Paleo-meso-neolithicum

Beekdalen

Bronstijd-ijzertijd

Romeinse tijd

Vroege-volle middeleeuwen

Late middeleeuwen

Nieuwe tijd

Zoogdieren

Totaal

Tabel 5.3 Dierlijke resten uit Oostelijk Noord-Brabant

72243

87

4451

2181

8905

3694

29879

23046

Vogels

5625

1

0

7

140

5

759

4713

Vissen

8344

1

0

3

2

0

744

7594

Reptielen en amfibieën

2250

0

0

0

10

0

2173

67

Weekdieren

3727

0

0

0

14

0

107

3606

Insecten

>1010

0

>10

0

>1000

0

+

+

Totaal aantal dierenresten

92189

89

4451*

2191

9071*

3699

33662

38999

In totaal zijn de afgelopen decennia ruim 90.000 dierlijke resten uit oostelijk Noord-Brabant verzameld en
geïnventariseerd. Het merendeel is afkomstig uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd, wat mede het gevolg zal zijn
van conservering en verzamelwijze.
Legenda: *: exclusief insectenresten; +: aanwezig maar aantal niet bekend.


Afb. 5.10 Overzicht van het aantal archeologische projecten (rood) en archeozoölogische onderzoeken (blauw) in
oostelijk Noord-Brabant vanaf 1997, verdeeld over de verschillende archeologische perioden.
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Absolute datering van botvondsten uit
beekdalen
In oostelijk Noord-Brabant zijn inmiddels bijna
100 skeletelementen uit beekdalen met behulp
van 14C-analyses absoluut gedateerd.512 De dateringen corresponderen veelal met de steentijdperioden: paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Botresten uit beekdalen van Dommel en
Aa dateren vooral uit het vroeg-Holoceen,
botresten uit zandwinningen in de omgeving van
’s-Hertogenbosch dateren vaker uit het Pleistoceen (afb. 5.11). Met een absolute datering van
een bewerkt bot wordt tevens een menselijke
activiteit gedateerd.513
De datering van meerdere botresten van één
vindplaats ligt soms ver uiteen. Tien vondsten
van Beek en Donk-Heijsterbrug dateren tussen
mesolithicum en neolithicum met een tijdspanne van bijna 2500 jaar. Negen vondsten bij
Halder-Essche stroom dateren van het neolithicum tot de late bronstijd, een tijdspanne van
ruim 3000 jaar. Veertien vondsten bij Eindhoven-Heesterakkers dateren uit de periode tussen
het mesolithicum en de vroege midden-ijzertijd,
een tijdspanne van ruim 6000 jaar. Bij deze vindplaatsen zijn bewerkte en gebruikte botresten
gevonden, naast andere artefacten uit de vroege
prehistorie. Dit kan betekenen dat de landschappelijke ligging van de vindplaats voor veel generaties geschikt is voor activiteiten en herhaaldelijk verblijf.

5.5.1 Neolithicum

520 14C-datering: 3970 +/- 45 BP (GrA-59174).
521 De Jong 1995a.
522 Zie ook De Jong 2016.

Hoewel in het kader van locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant de
vroege prehistorie niet tot de opdracht behoort,
is de laatste fase van deze periode, het neolithicum, toegevoegd met als doel een diachroon
overzicht te schetsen. Voor de overgang van
vroege naar late prehistorie komt het onderscheid tussen jager-verzamelaar kampementen
en vroege agrarische gemeenschappen met
domesticatie en introductie van huisdieren in
beeld.514 Het grootste aantal botresten uit het
laat-paleolithicum en mesolithicum is van edelherten, gevolgd door oerrunderen, wild zwijn,
ree en bever. Overzichten van diersoorten per
steentijdvindplaats en beekdalcontexten zijn
opgenomen als bijlagen 5.1 en 5.2.

Nederzettingen
Hoewel de afgelopen jaren in oostelijk
Noord-Brabant enkele gebouwplattegronden uit
de latere fasen van de nieuwe steentijd zijn
opgegraven, zoals in Veldhoven-Habraken515 en
Veldhoven-Oerle-Zuid,516 zijn binnen de nederzettingsterreinen geen zoölogische clusters
aangetroffen. De huisplattegronden zijn echter
groot genoeg om vee te stallen.
Informatie over veeteelt en voeding van de
Vlaardingencultuur of Stein-groep (ca. 34002450 v.Chr.), kennen we uit vondsten uit het
oostelijk rivierengebied bij Ressen en Ewijk, en in
West-Nederland bij onder andere Hazendonk,
Barendrecht en Hekelingen.517 Van deze vindplaatsen is bekend dat vooral runderen en
varkens, en in mindere mate schaap of geit,
worden gehouden. Honden zijn eveneens
aangetroffen in een aantal vindplaatsen.
Jachtwild en pelsdieren, wild gevogelte en vissen
spelen daarnaast nog een belangrijke rol.
Omdat uit deze periode ook in oostelijk
Noord-Brabant sporen en vondsten bekend zijn,
zal jacht op wilde diersoorten ook hier hebben
plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de enkelgrafcultuur (ca. 2850-2450 v.Chr.), waar jacht op
grof wild als oerrund, edelhert, eland, wild zwijn,
bruine beer, pelsdieren, wild gevogelte en vissen
zeker nog een rol speelden.518 Runderen, varkens
en schapen of geiten waren echter al de meest
voorkomende, en daarmee waarschijnlijk
belangrijkste, vleesleveranciers, zoals blijkt uit
nederzettingen in Noord-Holland.519 Gegevens
uit zuidelijk Nederland zijn echter tot nog toe
bijzonder schaars. Behalve een hond uit
Halder-Essche Stroom zijn geen absolute dateringen van gedomesticeerde dieren uit deze
periode voorhanden.520 Wel worden enkele
beekdalvondsten van diverse wilde soorten in
deze periode gedateerd.
Beekdalen
Gedurende het neolithicum komen oerrund en
edelhert voor in het studiegebied. Skeletresten
van edelherten uit deze periode zijn afkomstig
uit Halder-Essche Stroom, Beek en Donk-Heijsterbrug, Helmond-Rietbeemden en Aarle-RixtelGulden Aa. Bij de edelhert-geweiresten uit
Aarle-Rixtel-Peterhof is ook een neolithische
steker met gebruiksretouche gevonden.521
Volgens de absolute dateringen komen edelherten in Brabant langer voor dan oerrunderen
(tabel 5.4, bijlage 5.2).522
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Afb. 5.11 Verdeling van 14C-dateringen van botresten uit beekdalen en zandwinningen in oostelijk Noord-Brabant.
De meeste dateringen vallen in de perioden die tot de steentijden worden gerekend.

Tabel 5.4 Absoluut gedateerde botresten uit het neolithicum van diverse vindplaatsen.
Plaats

Lokatie

Beekdal

Diersoort

Wetensch. Naam

Element

14

Lab.nr.

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

edelhert

Cervus elaphus

geweikroon gezaagd

6120 ± 50

GrA-57974

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

edelhert

Cervus elaphus

gewei met zaagsporen

6120 ± 45

GrA-57972

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

vos

Vulpes vulpes

dijbeen

6115 ± 45

GrA-59173

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

edelhert

Cervus elaphus

gewei met zaagsporen

5935 ± 35

GrA-57943

C-analyse

Aarle-Rixtel

P. Eustachiuslaan

Aa

edelhert

Cervus elaphus

geweifragment

5695 ± 35

GrA-56360

Aarle-Rixtel

nabij Peterhof

Gulden Aa

eland

Alces alces

gewei

5445 ± 40

GrA-62568

Eindhoven

NS Station

Dommel

eland

Alces alces

borstwervel

5425 ± 35

GrA-56353

Eindhoven

NS Station

Dommel

oerrund

Bos primigenius

borstwervel

5405 ± 40

GrA-56380

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

oerrund

Bos primigenius

hoornpit

5355 ± 35

GrA-56377

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

oerrund

Bos primigenius

schouderblad

5345 ± 35

GrA-56363

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

oerrund

Bos primigenius

schouderblad

5310 ± 35

GrA-56364

Aarle-Rixtel

nabij Peterhof

Gulden Aa

edelhert

Cervus elaphus

geweifragment

5235 ± 35

GrA-56361

Nuenen

Kleine Dommel

Kleine Dommel

oerrund

Bos primigenius

kies M2

4835 ± 35

GrA-44674

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

oerrund

Bos primigenius

hoornpit

4810 ± 35

GrA-56382

Helmond

Rietbeemden

Aa

edelhert

Cervus elaphus

gewei, volgtakbijl

4785 ± 35

GrA-56354

Beek en Donk

Heijsterbrug

Aa

edelhert

Cervus elaphus

gewei met zaagsporen

4455 ± 35

GrA-56365

Eindhoven

NS Station

Dommel

oerrund

Bos primigenius

hoornpit

4115 ± 35

GrA-56378

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

wild zwijn

Sus scrofa

ellepijp fragment

4000 ± 45

GrA-59191

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

hond

Canis familiaris

bekken

3970 ± 45

GrA-59174

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

bever

Castor fiber

snijtand bovenkaak

3880 ± 35

GrA-56355

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

bever

Castor fiber

bekken fragment

3810 ± 40

GrA-59188

Veghel

Beatrixsingel

Aa

oerrund

Bos primigenius

Schedelfragment

3760 ± 40

GrA-57975

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

mens

Homo sapiens

spaakbeen

3505 ± 40

GrA-59172

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

edelhert

Cervus elaphus

geweistang

3470 ± 40

GrA-59192
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In het tijdens het Atlanticum volledig ontwikkelde bos leefden elanden. Een onderkaak van
een eland uit Eindhoven-Station en een
geweifragment uit Aarle-Rixtel-Gulden Aa,
dateren beide rond 4300 jaar geleden.523 Een
andere soort die in deze periode voor komt is
het wild zwijn, onder andere aangetroffen bij
Halder-Essche stroom.524
Resten van neolithische oerrunderen zijn
gevonden in Beek en Donk-Heijsterbrug, NuenenKleine Dommel en Eindhoven-NS-station en
Veghel-Beatrixsingel.525 Op een linker- en rechterschouderblad van een oerrund zijn snijsporen
aangetroffen.526 Ook diverse geweifragmenten van
edelherten verraden met snij- en zaagsporen
menselijk gebruik. Een opmerkelijk aantal
geweikronen, waarvan een aantal met
zaagsporen, is mogelijk doelbewust of als afval in
de Aa achtergelaten.527 Van deze vindplaats zijn
ook geweibijlen bekend.528

523 Eland: Aarle-Rixtel-Gulden Aa: 5445
524
525
526
527
528
529

530

531
532
533
534
535
536
537
538
539

+/- 40 BP (GrA-62568) en Eindhoven-NSstation 5425 +/- 35 BP (GrA-56353).
De Jong 2016a, 287.
De Jong 2013, 2016, 287.
Opgenomen in de collectie van
Naturalis Biodiversity Centre (Leiden),
RGM-nrs. 27051 en 27068.
Zie ook Ufkes 1993, 1994 b.
Knippenberg 1960; De Jong 2013.
Oerrund, jongste datering: VeghelBeatrixsingel 3760 +/- 40 BP (GrA57975). De Jong 2013; 2016, 287.
Overigens komen oerrunderen nog tot
in de Romeinse tijd in ons land voor. De
jongste vondsten komen uit het
rivierengebied (Nijmegen en Wijk bij
Duurstede (Clason, Laarman & De Vries
2000).
Een elandbot uit Houten-Tielland toont
aan dat deze soort tot de vroege
middeleeuwen in ons land voorkomt.
Clason, Laarman & De Vries 2000, 15.
Vergelijk het edelhertskelet uit de
Tungelroyse Beek (Roymans 2013).
Vergelijk Wentink 2006; Fontijn 2002,
59.
Lauwerier & IJzereef 1994, 234; De Jong
in voorbereiding; Esser 2009, 175; 2014.
Van Kampen & Van den Brink 2013, 6378.
Norde 2009.
De Leeuwe 2010.
De Jong 2008a.
De Jong 2011; De Jong & Beumer 2011,
2013.
Arts & Bosman in voorbereiding.

Conclusie neolithicum: verdwijnen oerrund en
introductie veeteelt
Dierlijke resten uit (hoger in het landschap
gelegen) nederzettingen ontbreken, vondsten uit
deze periode zijn voornamelijk afkomstig uit
beekdalen. Uit 14C-dateringen blijkt dat gedurende
het laat-neolithicum oerrunderen uit het landschap verdwijnen. Het jongste oerrund, is gedateerd op een ouderdom van ongeveer 4200 jaar
v.Chr.529 Mogelijk had de mens met houtkap voor
huizenbouw en akkers invloed op het landschap
en de biotoop van de oerrunderen. Edelherten
lijken het meest talrijk. Uit de gedateerde resten
blijkt dat ze tot in de ijzertijd in onze omgeving
voorkomen. Eland behoort tot de inheemse diersoorten en is in oostelijk Noord-Brabant aangetoond in het vroeg-neolithicum.530 Naast dit grote
wild zijn in elk geval nog wild zwijn, vos en bever
met skeletresten aangetoond. Deze potentiële
prooi- en pelsdieren geven inzicht in de verspreiding van (wilde) diersoorten in het neolithicum.
Vindplaatsen in beekdalen kenmerken zich door
een grote tijddiepte. De clusters omvatten vaak
enkele duizenden jaren. Sommige vondstcomplexen geven specifieke informatie over activiteiten met betrekking tot dieren. Bijvoorbeeld
het geschoten wild dat ter plaatse, op de ‘killsite’,
wordt gevild, de minst vleesrijke delen zijn als
afval op de locatie achtergebleven.531 Voorwerpen
van gewei zijn niet alleen afkomstig van actief
bejaagde edelherten, afwerpstangen met bewer-

kingssporen tonen aan dat afgeworpen geweien
werden verzameld en benut. De reststukken van
geweibewerking, zoals geweikronen, bleven in
het beekdal achter. Ging het om afval of om een
speciale depositie? Complete geweibijlen, zoals
die onder andere uit Halder-Essche Stroom,
Eindhoven-Heesterakkers, Beek en Donk-Heijsterbrug, kunnen gezien worden als deposities
met een speciale betekenis, vergelijkbaar met
gepolijste bijlen en bronzen voorwerpen uit later
tijden.532 Deze vondsten zijn mogelijk getuigen
van de mentale belevingswereld.

5.5.2 Bronstijd

Uit de bronstijd zijn 11 botclusters bekend.
Zeven zijn er van vóór 1997, vier clusters zijn van
daarna. Zij zijn afkomstig uit nederzettingen,
grafheuvels en beekdalen (tabel 5.5; bijlage 5.3).

Tabel 5.5 Aantal archeozoölogische
clusters per complextype met betrekking
tot de bronstijd, onderzocht vóór en ná
1997.
Bronstijd

Voor 1997

Na 1997

Totaal

Nederzetting

3

2

5

Grafheuvel

3

0

3

Beekdal

1

2

3

Totaal

7

4

11

Nederzettingen
Botclusters uit de bronstijd zijn schaars in het
onderzoeksgebied. Onderzoekers wijten dat aan
de slechte conserveringscondities voor organische resten in de dekzandbodems.533 Hoewel de
afgelopen jaren diverse nederzettingen zijn
opgegraven, zoals in Veldhoven-Habraken,534
Son en Breugel-Hiva terrein,535 Mierlo-Luchen,536
Boekel-Parkweg,537 Son en Breugel-Ekkersrijt538
en Eindhoven-Meerhoven,539 zijn er alleen in
Oss,540 Cuijk-Heeswijkse Kampen,541 Ekkersrijt542
en Meerhoven543 dierlijke resten aangetroffen en
onderzocht. Bij onderzoek in Oss-Mikkeldonk en
Oss-Mettegeupel zijn runderbotten aangetroffen.544
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Tabel 5.6 Absoluut gedateerde botresten uit de bronstijd, diverse vindplaatsen.
Plaats

Lokatie

Beekdal

Diersoort

Wetensch. Naam

Element

14

Lab.nr.

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

edelhert

Cervus elaphus

geweibijl

3355 ± 30

GrA-56358

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

edelhert

Cervus elaphus

geweibijl

2950 ± 35

GrA-49349

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

rund

Bos taurus

middenhandsbeen

2905 ± 40

GrA-59193

Erp

Den Uil

Aa

edelhert

Cervus elaphus

schedel met gewei

2815 ± 40

GrA-57998

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

mens

Homo sapiens

opperarmbeen

2810 ± 40

GrA-49222

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

hond

Canis familiaris

ellepijp

2770 ± 35

GrA-49340

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

rund

Bos taurus

ribbe met snijsporen

2695 ± 40

GrA-44956

De 127 verbrande en zeer gefragmenteerde
botresten van Ekkersrijt konden veelal niet
worden gedetermineerd op enkele fragmenten
van een edelhert, schaap en varken na. Een deel
van deze resten is afkomstig uit absoluut gedateerde bronstijdcontexten.545 Enkele vondsten
komen uit crematiegraven en dateren uit de
ijzertijd.546 Ook de resten van Meerhoven zijn
veelal gefragmenteerd en verbrand en niet
nader gedetermineerd. Wel zijn in een waterput
en een waterkuil in Meerhoven enkele snijtanden en glazuurlamellen van kiezen van
runderen gevonden uit de brons- of ijzertijd.
Graven
Met regelmaat worden dierlijke resten in
verbrande vorm aangetroffen in crematiegraven.
Wanneer determinatie op diersoort mogelijk is,
levert dat specifieke informatie over het grafritueel.
In crematiegraven uit grafheuvels bij VeldhovenToterfout-Halve Mijl zijn enkele resten gevonden.
Het gaat om drie verbrande fragmenten van edelhertgewei en twee teenkootjes van een bruine
beer. De geweiresten kunnen als amulet zijn
gedragen en de teenkootjes van de beer kunnen
aan een pels met klauwen hebben gezeten.
Wanneer deze resten als (onderdeel van een)
gebruiksvoorwerp worden geïnterpreteerd, zijn ze
mogelijk niet van een dier van lokale herkomst.547
Beekdalen
Uit de beekdalen Dommel en Aa zijn runderen
de grootste groep van de in de bronstijd gedateerde botresten. Een middenhandsbeen van
een rund, gevonden bij Halder in het beekdal
van de Essche Stroom, dateert uit de late bronstijd.548 Daarnaast worden in de beekdalen ook
resten gevonden van (meestal gehoornde)
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schapen, varkens en honden. Een hond uit Eindhoven-Heesterakkers dateert uit de late bronstijd.549 Er zijn geen aanwijzingen voor skeletresten van geiten. Van dezelfde vindplaats in het
beekdal van de Dommel is ook een opperarmbeen van een mens in de late bronstijd gedateerd.550
Op veel plaatsen in beekdalen zijn ook resten van
wilde diersoorten gevonden. Hoewel daarvan de
datering niet duidelijk is zonder 14C-analyse,
leverden vindplaatsen in Halder, Eindhoven en
Erp in elk geval vondsten uit de bronstijd (tabel
5.6). Twee geweibijlen en een schedelfragment
met gewei van edelherten dateren uit de vroege,
midden- en late bronstijd en zijn gevonden bij
Halder-Essche Stroom, Eindhoven-Heesterakkers
en Erp-Den Uil-Ter Aa (Aa-bedding).551 Andere
wilde soorten van deze vindplaatsen zijn: bever,
haas, woelrat, otter, vos en bunzing. Vogelresten
zijn van wilde eend, taling en brilduiker.552
Conclusie bronstijd: veehouderij, maar ook
nog jacht
De botclusters uit nederzettingscontexten
bestaan bijna uitsluitend uit glazuurkapsels en
glazuurlamellen van gebitselementen van de
grotere landbouwhuisdieren, rund, gevolgd door
varken. Enkele keren zijn resten van (gedomesticeerde) honden gevonden. Paarden en schapen
komen niet eerder voor dan het einde van de
bronstijd of pas vanaf de vroege ijzertijd.553
Botresten uit grafheuvels zijn schaars en door
hun verbrande en gefragmenteerde toestand
moeilijk te determineren. Het blijkt daarentegen
dat in beekdalen botresten vaak goed geconserveerd zijn en meer informatie leveren over
slachtvee, huisdieren, jachtwild, pelsdieren en
gevogelte. Jacht speelt zeker een rol in de brons-

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

552
553

Van Dijk 2010.
Esser 2009.
De Jong & Beumer 2013.
De Jong in voorbereiding.
Van Dijk 2010.
De Jong 2010b, 73-74.
De Jong & Beumer 2013, 242-245.
Theunissen 1999, 89; Van Ginkel &
Theunissen 2009, 99.
De Jong 2013: 14C-datering: 2905
+/- 40 BP (GrA-59193).
Arts, Berkvens & De Jong 2000; De Jong
2013: 14C-datering: 2770 +/- 35 BP (GrA49340).
De Jong 2013: 14C-datering: 2810
+/- 40 BP (GrA-49222).
De Jong & Beumer 2013, 243; De Jong
2016: 14C-dateringen respectievelijk:
3355+/- 30 BP (GrA-56358); 2950
+/- 35 BP (GrA-49349); 2600 +/- 40 BP
(GrA-58001).
De Jong & Beumer 2013, 242.
Vergelijk IJzereef 1981, 196.
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tijd, maar jachtwild lijkt in latere perioden meer
nadrukkelijk aanwezig. Aangezien de tijdspanne
van botclusters uit beekdalen erg ruim kan zijn,
is een 14C-analyse van een aantal resten noodzakelijk om per soort en per vindplaats beter
inzicht te krijgen (bijlage 5.2).
In beekdalen zijn diverse geweibijlen gevonden,
vaak onbeschadigd en soms intensief gepolijst.
Deze geweibijlen kunnen worden beschouwd als
deposities met een speciale betekenis, vergelijkbaar met depotvondsten van bronzen bijlen en
lanspunten.554
Een indirecte aanwijzing voor het houden van
vee is het formaat van huisplattegronden uit de
bronstijd. De gebouwen zijn dusdanig groot dat
verondersteld wordt dat het woon-stalhuizen
zijn en dat in een deel van het gebouw het vee is
gestald.555 Ook mestschimmels in botanische
monsters uit de late bronstijd wijzen op veehouderij (hoofdstuk 4). Welk vee er dan op stal werd
gehouden, is niet helemaal duidelijk, maar dat
rundvee aanwezig was, is aannemelijk, zoals
blijkt uit bronstijdopgravingen in het rivierengebied en in West–Friesland.556

5.5.3 IJzertijd

Uit de ijzertijd zijn 26 clusters bekend (tabel 5.7).
Veertien complexen zijn van vóór en twaalf van
ná 1997 (bijlage 5.3). De clusters zijn afkomstig
uit nederzettingen, een grafveld, cultusplaatsen
en beekdalen.

Tabel 5.7 Aantal archeozoölogische clusters
per complextype met betrekking tot de
ijzertijd, onderzocht vóór en ná 1997.
554 Vergelijk Fontijn 2002, 241-244.
555 IJzereef 1981, 177; Van Amerongen 2014,
556
557
558
559
560
561
562
563

81; De Jong & Beumer 2013, 68.
Arnoldussen 2008; IJzereef 1981.
Esser 2009, 175-177.
Kodde & Van der Velde 2015, 349-353.
Witte 2012, 70-71.
Witte 2012, 70-71.
Esser 2009, 175-177.
Kodde & Van der Velde 2015, 349-353.
Lauwerier & IJzereef 1994, 235; 1998,
350-352.

IJzertijd

Voor 1997

Na 1997

Totaal

Nederzetting

8

6

14

Grafveld

3

1

4

Cultusplaats

2

3

5

Beekdal

1

2

3

14

12

26

Totaal

Nederzettingen
Bij een aantal locaties met nederzettingssporen
uit de vroege ijzertijd zijn resten van dieren
verzameld: Cuijk-Heeswijkse Kampen,557
Boxmeer-Sterckwijck558 en Deurne-Liessel-Willige Laagt.559 De resten van Willige Laagt zijn
verbrand en aangetroffen in kuilen en paalsporen uit de vroege ijzertijd. Slechts één fragment kon op soort worden gedetermineerd: een
metapodiumfragment van een varken.560 In Cuijk
zijn fragmenten gevonden die dateren uit de
bronstijd-vroege ijzertijd. De onverbrande
botresten zijn zeer slecht geconserveerd, met
name zijn er glazuurlamellen van kiezen. Ze zijn
vooral van rund en paard en minder vaak van
schaap of geit en varken.561 Gedurende de ijzertijd worden in oostelijk Noord-Brabant voor het
eerst in nederzettingscontexten skeletresten van
(gedomesticeerde) paarden gevonden. De
meeste resten uit de ijzertijdnederzetting
Boxmeer-Sterkwijck zijn afkomstig uit waterputten, maar ook uit kuilen en paalsporen van
bijgebouwen en huisplattegronden. In totaal zijn
hier 250 resten aangetroffen van rund, schaap of
geit, varken, paard, hond en van een edelhert.
Glazuurlamellen van paarden vormen de
grootste groep, gevolgd door die van runderen.
Enkele paardenbotten vertonen sporen van
slacht. Van een gehoornd schaap is een schedelfragment aangetoond. Varkens zijn op diverse
leeftijden geslacht. Resten van een lam wijzen
op eigen fokdieren. Een hond is niet alleen met
een onderkaak aangetoond, maar ook met
vraatsporen op een aantal botten van het
slachtvee. De afwerpstang van een edelhert is
mogelijk verzameld uit de natuur of via ruilhandel verkregen, mogelijk als grondstof voor
voorwerpen.562 Ook de dierlijke resten van
Oss-Ussen, die door Lauwerier en IJzereef al in
1994 zijn beschreven, zijn van dezelfde soorten:
rund, schaap of geit, varken, paard, hond en
edelhert.563 Jachtwild is in contexten uit de bronstijd en vroege ijzertijd minder vaak aangetroffen dan die uit de midden- en late ijzertijd en
de overgangsperiode naar de Romeinse tijd
(bijlage 5.3).
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Grafvelden
Voor zover gedetermineerd, zijn in crematiegraven uit de ijzertijd incidenteel resten van
paarden gevonden. Menselijke crematiegraven
bevatten regelmatig verbrande botfragmenten
van een ‘groot zoogdier’ (rund of paard). Eén
keer is in een grafgreppel in Oss-Ussen een
verbrand vogelbot gevonden.564 Opmerkelijk is
dat in grafvelden vooral resten van paarden
worden aangetroffen, in tegenstelling tot cultusplaatsen, waar juist relatief veel resten van
runderen en schapen of geiten worden
gevonden en in mindere mate resten van
varkens. Daarnaast zijn bij grafvelden géén
resten van honden gevonden, in tegenstelling
tot cultusplaatsen. Ondanks de beperkte
hoeveelheid data verdient deze opmerkelijke
verdeling van diersoorten in relatie tot grafveld
en cultusplaats meer aandacht.
Cultusplaatsen
Sommige ‘cultusplaatsen’ uit de late ijzertijd en
Romeinse tijd langs rivieren zijn langdurig in
gebruik. In het onderzoeksgebied zijn cultusplaatsen onderzocht te Empel-Tempel, LithOijensche Hut, Haren-Spaanse Steeg en OssBrabantstraat. Bij Oss-Brabantstraat zijn in een
greppel drie verbrande fragmenten gevonden:
twee menselijk en een niet nader te determineren
fragment dierlijk bot.565 Jaques (2014) komt tot de
conclusie dat bij (rivier)cultusplaatsen voornamelijk resten van jonge dieren worden gevonden,
met een voorkeur voor runderen en kalveren,
gevolgd door schaap of geit, en varken. Ook bij
Empel-Tempel zijn dit de soorten die het meest
talrijk zijn uit de ‘pre-tempelperiode’.566
Daarnaast zijn er aanwijzingen voor selectie: bij
cultusplaatsen zijn met name de minder vleesrijke delen gevonden. Daaruit wordt afgeleid dat
de dieren ter plaatse zijn gedood en geofferd.
Brandsporen op de resten kunnen een aanwijzing zijn voor het bereiden van maaltijden op de
cultusplaats. Het ontbreken van vleesrijke delen
kan betekenen dat deze door de nabestaanden
tijdens of na het ritueel zijn verdeeld en zijn
meegenomen naar de nederzetting. De geofferde delen voldeden als pars-pro-toto . Opmerkelijk is dat ook paardenresten bij deze cultusplaatsen sporen van slacht vertonen. Van
honden zijn vooral schedels aanwezig, maar dat
is nog geen bewijs voor slacht en consumptie.567
Dat er relatief minder vleesrijke delen in een
cultusplaats worden aangetroffen, duidt erop

dat het (in onze ogen) beste vlees is meegenomen naar de nederzetting. Op de cultusplaats
zijn de delen met lage vleeswaarde gegeten en/
of meegegeven met de overledene op de brandstapel.568 In de Romeinse belevingswereld was
orgaanvlees echter verreweg superieur aan
spiervlees volgens Faas (1994). Organen waren
belangrijker dan spieren: een dier kon best doorleven zonder poot, maar niet zonder hart, lever
of hersenen. Romeinen gaven geen ‘slachtafval’
aan de goden, maar offerden juist de meest
bijzondere delen.569
Beekdalen
De botresten die samen met scherven van ijzertijdaardewerk in 1979 in een venige laagte bij de
Hoefgraaf in Nuland naast een zandkopje werden
gevonden zijn goed geconserveerd. Hier werden
resten van rund, rundkalf, schaap of geit, en
varken aangetroffen. Uit het grote aantal resten
van kalveren wordt afgeleid dat rundveeteelt
belangrijk was. Mogelijk wijzen de geslachte
kalfjes op het melken van de (moeder-)koeien.570
Ook de botresten uit het beekdal van de Dommel
bij Eindhoven-Heesterakkers dateren voor een
belangrijk deel uit de vroege ijzertijd. Hier zijn
resten van rund, (gehoornd) schaap en varken
het grootst in aantal, maar maken ook paard en
hond deel uit van het soortenspectrum. Een
aantal botten van rund, schaap, varken, paard en
mens zijn absoluut gedateerd tussen ca. 900 en
400 v.Chr. (tabel 5.8). De menselijke resten die in
het beekdal bij Eindhoven-Heesterakker zijn
gevonden bestaan uit drie middenvoetsbeentjes,
een voetwortelbot (naviculare), een kuitbeen, een
opperarmbeen en een rib. De resten zijn van een
kind en een volwassene. Het naviculare dateert
uit de vroege ijzertijd. Deze menselijke resten
zijn, in tegenstelling tot die van veel tijdgenoten,
onverbrand in plaats van gecremeerd.571
Conclusie ijzertijd: toename belang schaap en
paard; ook nog jacht
Bij de meeste nederzettingen zijn de huisdiersoorten (rund, schaap of geit, varken, paard en
hond) aangetoond. Hoewel het aandeel jachtwild
in de bronstijd gering is, lijkt het gedurende de
ijzertijd wel een rol te spelen, met name edelhert,
ree en wild zwijn zijn nog gevonden in de omgeving van het rivierengebied (Oss, Boxmeer). Bij
grafheuvels en in grafvelden zijn alleen resten
van paarden aangetoond en de wilde diersoort
ree. Daarentegen zijn op cultusplaatsen vrijwel

564 Lauwerier & IJzereef 1994, 338; 1998,

565
566
567
568
569
570
571

352; Tol 1993. Bij een crematiegraf uit de
midden-ijzertijd bij Tilburg-Tradepark
zijn wel enkele dierlijke botfragmenten
aangetroﬀen, maar deze zijn niet nader
beschreven (Tol 2015, 114).
De Leeuwe 2011, 111; Jaques 2014, 349371.
Seijnen 1994.
Jaques 2014, 349, 353-358, 360-365.
Jaques 2014, 365.
Faas 1994, 253-259.
De Jong 1998b, 12-13; 1999a.
Arts, Berkvens & De Jong 2000.
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Tabel 5.8 Absoluut gedateerde botresten uit de ijzertijd, diverse vindplaatsen.
Plaats

Lokatie

Beekdal

Diersoort

Wetensch. Naam

Element

14

Lab.nr.

Erp

Den Uil

Aa

edelhert

Cervus elaphus

gewei met breuk

2600 ± 40

GrA-58001

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

mens

Homo sapiens

naviculare

2530 ± 40

GrA-49221

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

schaap

Ovis aries

schedel

2520 ± 35

GrA-49341

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

varken

Sus scrofa (f. domesticus)

onderkaak

2475 ± 35

GrA-49347

Rosmalen

De Groote Wielen

Maas, zandwinning

edelhert

Cervus elaphus

middenvoetsbeen

2475 ± 30

GrN-30224

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

paard

Equus caballus

bekken

2430 ± 35

GrA-49346

Eindhoven

Heesterakkers

Dommel

rund

Bos taurus

spaakbeen met
knaagsporen

2415 ± 35

GrA-49342

Tabel 5.9 Aantal archeozoölogische clusters
per complextype met betrekking tot de
Romeinse tijd, onderzocht vóór en ná 1997.
Romeinse tijd

2009.

Pigière 2014; Vanderhoeven 2014.

Totaal

Nederzettingen

5

7

12

1

0

1

Grafveld

4

1

5

Cultusplaats

3

1

4

Totaal

573 Kodde & Van der Velden 2015, 337-338.
574 Beckerman 2015, 203-204.
575 Groot 2014; Kooistra & Groot 2014;

Na 1997

Villa

Beekdal

572 De Jong & Beumer 2011, 120; Norde

Voor 1997

2

2

4

15

11

26

alle soorten huisdieren (rund, schaap (of geit),
varken, paard en hond) alsook jachtwild (edelhert
en ree) gevonden, vergelijkbaar met de nederzettingscontexten. Honden komen daarbij vaker
voor op cultusplaatsen dan in nederzettingen.
Gevogelte speelt een geringe rol in nederzettingen en bij cultusplaatsen, maar nauwelijks in
grafheuvels of grafvelden. Vis is alleen op cultusplaatsen aangetroffen, maar dat is mogelijk het
gevolg van de wijze van verzamelen, zoals het
uitzeven van contextvullingen. Gezien de
beperkte data die beschikbaar zijn, verdient deze
opmerkelijke verdeling van diersoorten in relatie
tot grafveld en cultusplaats meer aandacht: gaat
het om een trend of is het een incident?
Schapenhouderij lijkt in de ijzertijd toe te
nemen, botresten van schapen zijn vanaf de
vroege ijzertijd, maar vooral vanaf de midden-

C-analyse

ijzertijd aanwezig. Indirecte aanwijzingen voor
het houden van schapen en verwerken van
schapenwol tot garen en weefsels, zoals spinsteentjes en weefgewichten, komen in de voorgaande perioden sporadisch voor. Bij de bronstijdnederzettingen te Son en Breugel-Ekkersrijt,
Veldhoven-Habraken en Son en Breugel-HIVA
terrein, zijn geen spinsteentjes uit de bronstijd
gevonden.572 Spinsteentjes komen vanaf de late
bronstijd en in de loop van de ijzertijd vaker voor,
zoals onder andere in Boxmeer-Sterckwijck.573
De spinsteentjes wijzen echter niet uitsluitend op
het spinnen van schapenwol en op schapenhouderij; ook plantaardige vezels van vlas, boombast
en grassen werden gesponnen en tot textiel
verwerkt.574

5.5.4 Romeinse tijd

Uit de Romeinse tijd zijn 26 clusters bekend.
Vijftien clusters zijn vóór 1995 verzameld,
elf clusters daarna. Zoölogische resten uit de
Romeinse tijd uit oostelijk Noord-Brabant zijn
aangetroffen in verschillende type vindplaatsen:
zowel bij rurale nederzettingen en een villaterrein, als bij grafvelden en cultusplaatsen,
en in beekdalen (tabel 5.9, bijlage 5.4). In 2014
zijn belangrijke archeozoölogische studies en
syntheses verschenen van de Romeinse villa van
Hoogeloon, de bijbehorende villa-nederzetting
en de relatie met Romeins Tongeren (B).575
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Nederzettingen
Nog altijd behoort het onderzoek naar dierlijke
resten uit Oss-Ussen-Westerveld tot het meest
omvangrijke uit de Romeinse tijd uit oostelijk
Noord-Brabant. Van deze nederzetting zijn meer
dan 1.500 botresten onderzocht.576 In OssWesterveld behoren de resten van rund tot de
grootste groep, gevolgd door paard, varken en
schaap of geit. Tijdens deze periode vinden we
voor het eerst kippenresten in archeologische
contexten. Resten van kip wijzen direct op
Romeinse invloeden.577
Botresten uit de vroeg-Romeinse inheemse
nederzetting Uden-Noord-Bernhove dateren uit
de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr.578
De resten zijn, op twee na, alle verbrand en de
soorten rund en schaap of geit zijn vertegenwoordigd. Ook de inheems-Romeinse nederzetting in Veldhoven-Oerle Zuid bevat fragmenten
van rund en een aantal verbrande resten van
edelhertgewei. Deze nederzetting dateert uit de
midden-Romeinse tijd, met name uit de periode
tussen 175 en 250 n.Chr.579
Bij de midden-Romeinse nederzetting in
Veghel-Scheifelaar II zijn, mede dankzij het
uitzeven van een drietal Romeinse potstallen,
veel botfragmenten verzameld: 851 stuks.580
Slechts zes resten zijn handmatig geborgen uit
een laag, een kuil en een potstal. Het slecht
geconserveerde botmateriaal bestaat voor bijna
de helft uit gebitselementen, waarvan uitsluitend het tandglazuur bewaard is gebleven. De
andere helft bestaat uit verbrande botresten. In
de potstallen is het botmateriaal vooral van
rund. Van schaap of geit en varken zijn beduidend minder resten aangetroffen. De resten zijn
gefragmenteerd en te gering in aantal om representatief te zijn, maar bewijzen wel dat deze
diersoorten aanwezig waren en de nadruk
mogelijk op rundveehouderij lag. De datering
van dit complex ligt tussen ca. 175 en 250 n.Chr.
Bij de inheems-Romeinse nederzetting uit de
eerste tot derde eeuw bij Riethoven-Heesmortel
zijn 333 handmatig verzamelde botfragmenten
onderzocht.581 In twee kuilen zijn de resten
aangetroffen van een begraven rund en een
paard. Een jongvolwassen rund is in de nederzetting begraven. Een groot deel van de niet
gedetermineerde resten is verbrand.582

Hoogeloon (villa en nederzetting)
De conserveringsomstandigheden voor organisch
materiaal bij de Romeinse villa en de daarbij
liggende nederzetting in Hoogeloon waren relatief
goed. Dit is vooral het gevolg van het kalkrijke
bouwpuin dat op het terrein is achtergebleven.
Daardoor zijn grotere en goed determineerbare
botfragmenten bewaard gebleven. Daarnaast
blijkt het zeven zinvol: het botmateriaal is grotendeels afkomstig uit zeefmonsters.
Volgens de ruimtelijke analyse van het villaterrein zijn de meeste resten verzameld rond het
hoofdgebouw. In de daaromheen gelegen
gebouwen zijn kleinere concentraties botmateriaal aangetroffen. De resten laten het toe om
leeftijden te bepalen van de dieren. De slachtleeftijd bij rundvee, schaap of geit, en varken is
vergelijkbaar tussen de vroege en late fase van
de bewoning van villa en nederzetting (tabel
5.10). Onder de resten bevinden zich, naast de
gebruikelijke zoogdieren rund, schaap of geit,
varken en paard, fragmenten van vogels en één
fragment van een paling (Anguilla anguilla). Het
rund is het meest algemeen, gevolgd door
varken. Dertien fragmenten zijn van een onvolgroeide kip, andere vogelresten zijn van gans en
zomer- of wintertaling. Diverse resten vertonen
kap- en snijsporen van slacht.
Van Hoogeloon is ook botmateriaal onderzocht
uit de periode ná het gebruik van de villa gedurende de tweede en begin derde eeuw. Hier zijn
naast de gangbare landbouwhuisdieren rund,
schaap (of geit), varken en paard ook kip, eend
en duif aangetroffen. Van wilde zoogdieren zijn
resten van ree, haas, vos, das, eikelmuis en mol
gevonden. De eikelmuis is een bijzondere
vondst, omdat kleine zoogdiersoorten uit de
Romeinse periode nagenoeg onbekend zijn. Het
huidige verspreidingsgebied van de eikelmuis in
Nederland is, op enkele incidentele recente
waarnemingen na, beperkt tot Zuid-Limburg.583
Ofwel was het verspreidingsgebied van de eikelmuis destijds meer noordelijk, ofwel de muis is
als verstekeling vanuit het zuiden meegekomen
met transporten van graan, hout, stenen of
aardewerk.584 De mol is waarschijnlijk op eigen
gelegenheid beland in een archeologisch spoor,
dat kan ook in later tijden zijn gebeurd.

576
577
578
579
580
581
582
583

Lauwerier & IJzereef 1994.
Lauwerier & IJzereef 1994, 239.
Van Dijk 2013a.
Slopsma 2012, 304-306.
Van Dijk 2012a, 216.
Groot 2013a.
Groot 2013a, 176-178.
Verspreidingsatlas zoogdiervereniging:
www.verspreidingsatlas.nl/8496078.
584 Groot 2013b.
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Tabel 5.10 Leeftijden van slachtvee per structuur bij de Romeinse villa en nederzetting
bij Hoogeloon (bron: De Groot 2014, 470, tabel 31.11).
Structuur

Periode

Datering

Diersoort

Leeftijd

212

nederzetting

100-250 n.Chr.

rund

jong volwassen

207

gebruik villa

100-250 n.Chr.

rund

jong volwassen of ouder

605

gebruik villa

100-250 n.Chr.

rund

volwassen of ouder

605

gebruik villa

100-250 n.Chr.

rund

18-30 mnd

606

gebruik villa

100-250 n.Chr.

rund

18-30 mnd

205

nederzetting

100-250 n.Chr.

rund

18-36 mnd

605

gebruik villa

100-250 n.Chr.

rund

zeer oud

604

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

rund

18-30 mnd

2055

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

rund

18-30 mnd

2055

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

rund

volwassen

2055

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

rund

zeer oud

7004

nederzetting

200-275 n.Chr.

rund

30-36 mnd

46106

nederzetting

200-275 n.Chr.

rund

zeer oud

niet gedateerd

rund

minder dan 30 mnd

208

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

schaap/geit

6-12 mnd

609

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

schaap/geit

2-3 jr

604

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

schaap/geit

2-4 jr

208

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

schaap/geit

4-6 jr

2055

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

schaap/geit

4-6 jr

606

gebruik villa

100-250 n.Chr.

varken

2-7 mnd

606

gebruik villa

100-250 n.Chr.

varken

2-7 mnd

606

gebruik villa

100-250 n.Chr.

varken

2-14 mnd

605

gebruik villa

100-250 n.Chr.

varken

27-36 mnd

3029

603

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

varken

2-7 mnd

609

na gebruik villa

225-250 n.Chr.

varken

7-14 mnd

niet gedateerd

varken

21-27 mnd

3
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Bijzonder zijn de resten van weekdieren, de
wijngaardslak en diverse andere landslaksoorten. De oester, mossel en kokkel zijn de
vroegste bewijzen dat deze zeedieren al in de
Romeinse tijd vanaf de kust naar oostelijk
Noord-Brabant zijn getransporteerd.585
Op basis van het formaat van een veekraal met
een onderverdeling in zes vakken, een als
drinkbak voor het vee geïnterpreteerde houten
waterbak van 16 bij 16,5 m naast een grote poel
kan gesteld worden dat er mogelijkheden waren
voor het stallen van een grote hoeveelheid vee.
De onderzoekers vermoeden dat bij de villa van
Hoogeloon runderen werden verzameld vanuit
omliggende boerderijen om door te voeren naar
Romeinse steden, zoals bijvoorbeeld Tongeren
in België.586 De handel in rundvee verklaart
mogelijk ook de rijkdom van de villa-eigenaar.
Het importaardewerk wijst op een handelsnetwerk met Tongeren en Tienen, maar ook met
Frankrijk, Keulen, de Nederlandse kuststreek en
een relatie met de limes.587
Ook Van Dinter et al. (2014) constateren dat de
vleesvoorziening voor Romeinse legereenheden
aan de limes onmogelijk alleen uit de omgeving
van het rivierengebied kan komen. De lokale
mankracht was, zeker in het voorjaar en tijdens
de slachttijd, te gering voor het houden van grote
kuddes. 588 Het is bovendien mogelijk om levend
vee over lange afstanden van buiten de regio te
halen.589 Mogelijk zijn de diverse nederzettingen
met grote potstalboerderijen uit de Romeinse
tijd, zoals onder andere te Helmond-Du Pré,590
Lieshout-Beekse weg,591 Lieshout-Nieuwenhof,592
Deurne-Groot Bottelsche Akker,593 Someren-Ter
Hofstadlaan594 doelbewust opgericht als productiebedrijven voor de Romeinse legers en was er
een actief handelsnetwerk in landbouwproducten en vee met de limes.595 De relatief hoge
percentages van schaap (of geit) wijzen mogelijk
op het verwerken van wol.596
Grafvelden
Dierlijke resten in menselijke crematiegraven uit
de Romeinse tijd in oostelijk-Noord Brabant zijn
gevonden in Mill-Langenboom,597 Cuijk-Heeswijkse Kampen598 en Empel-Tempel.599 Het grafveld in Mill-Langenboom leverde zes onverbrande
dierlijke resten uit een Romeinse kuil op. Met dit
geringe aantal botresten konden geen uitspraken
over voedseleconomie worden gedaan.600 Ook de
resten van Cuijk-Heeswijkse Kampen zijn met een
totaal van zeven fragmenten te gering voor meer

conclusies dan de aanwezigheid van de soorten
rund, paard, schaap of geit en varken.601
De gecremeerde dierenresten worden over het
algemeen geïnterpreteerd als maaltijden die met
de overledenen op de brandstapel zijn meegegeven. Het zijn skeletelementen van vleesrijke
delen van jonge dieren. Het is nog onduidelijk of
dodenmaaltijden gebonden zijn aan geslacht van
de overledene, man of vrouw. Ook is niet duidelijk
of de diersoort samenhangt met de sociale
status.602 Een andere verklaring kan zijn dat de
skeletresten afkomstig zijn van dieren die ten
behoeve van het begrafenisritueel zijn geofferd
(‘slachtoffer’) en waarvan delen op de brandstapel
zijn terechtgekomen. Ook kunnen het overblijfselen zijn van rituele maaltijden die tijdens de
crematie werden genuttigd door de nabestaanden
en waarvan de restjes in het crematievuur terecht
kwamen. Botfragmenten van consumptie kunnen
ook bij een latere gelegenheid, zoals een herdenkingsbijeenkomst, achtergelaten zijn bij het grafmonument, eventueel samen met vaatwerk.
Cultusplaats
Het grootste botcluster uit de Romeinse tijd uit
oostelijk Noord-Brabant is afkomstig van het
inheems-Romeinse heiligdom bij Empel.603
Seijnen beschrijft een complex met 1.842 resten
uit de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd en
van 1.551 resten uit de tweede helft tweede en
het begin van de derde eeuw. Het organische
materiaal is onder natte omstandigheden op een
donk bij de Maas goed geconserveerd in een
depressie, een kuil en in waterputten. Runderen
zijn gedurende de vroege fase, de ‘pre-tempelperiode’ (tussen ca. 25 v. en 70 n.Chr.) de meest
voorkomende soort, gevolgd door schaap of geit
en varken. Veel dieren zijn ter plaatse geslacht,
maar varkens werden ten tijde van de tempel,
buiten het heiligdom geslacht; elementen van de
achterpoten zijn onevenredig vaak aangetroffen.
De varkens en runderen (kalveren) zijn op jonge
leeftijd geslacht, de schapen werden geslacht op
leeftijd van meer dan vijftien maanden, als
volgroeide dieren. De resten worden gezien als
rituele slachting en consumptie op deze cultusplaats. Daarnaast zijn in Empel resten van een
paard en een hond aangetroffen.
In de latere fase, de tempelperiode (van ca. 150 tot
215 n.Chr.), nemen de resten van varkens toe en
nemen die van runderen af. Deze toename van
varkens wordt verklaard door de Romeinse (militaire) invloed. In militaire nederzettingen is het

585 Kooistra & Groot 2014, 146, 159-161.
586 Kooistra & Groot 2014, 152, 158, 159-161.
587 Kooistra & Groot 2014, 146, 152,159-162;
Pigière 2014.

588 Van Dinter et al. 2014, 27-28. De auteurs
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

suggereren naast Romeinse militairen
ook tijdelijke krachten van elders.
Kooistra et al 2013; Van Dinter et al. 2014,
32.
De Groot 2001.
Hiddink 2005.
Van der Weerden & Brouwer 2015.
Hiddink 2008.
Hiddink & De Boer 2009.
Vergelijkbaar met Hoogeloon.
Groot 2014.
Jans 2013.
Esser 2009.
Seijnen 1994.
Jans 2013, 74.
Esser 2009, 175-177.
Smits & Hiddink 1998, 101.
Seijnen 1994.
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aandeel varkensresten groter dan dat van schapen/
geiten, in tegenstelling tot rurale nederzettingen.604
Uit een waterput komen resten van een haas,
gans, eend, taling, duikeend, aalscholver, zwarte
kraai en kauw. Uit de laatste periode dateert ook
een gedeeltelijk skelet van een oehoe. Een
woelrat, muis en kikker zijn onbedoeld in de
waterput terecht gekomen.
Bij het zogenaamde heiligdom bij de villa van
Hoogeloon bevinden zich ruim honderd
botresten. Slechts drie zijn gedetermineerd: een
onverbrand kiesfragment van een rund en twee
resten van varken. Behalve de kies zijn alle fragmenten verbrand, dit in tegenstelling tot veel
resten die bij de nederzetting en villa zijn aangetroffen.605

604
605
606
607

Seijnen 1994, 168 (tabel 3)-169.
Groot 2014, 743.
De Jong 2003b.
Dit schedelfragment bevindt zich in de
collectie van Verhagen (Empel) in het
museum Hertogsgemaal (Gewande).
608 Van der Velden 2000, 23-27.

Beekdalen
Van de botresten uit de beekdalen van Dommel
en Gender (Eindhoven) zijn enkele botten van een
rund, paard en een bever met 14C-analyses absoluut gedateerd in de Romeinse tijd (tabel 5.11).
Rund en bever dateren uit omstreeks het begin
van de eerste eeuw, het paard dateert uit midden
derde eeuw tot eind vierde eeuw. Opmerkelijk zijn
een aantal vondsten van menselijke resten. Bij
Eindhoven-Orpheuslaan is een menselijk dijbeen
gevonden met aan beide gewrichtsuiteinden
knaagsporen. Kennelijk heeft het dode lichaam of
een deel daarvan nog een tijdlang aan de oppervlakte gelegen, zodat roofdieren of aaseters
(hond of wolf) er aan konden knagen.606 Het
menselijk schedeldak dat bij Gemonde-Hooibrug
is gevonden, dateert uit de eerste eeuw. Deze
persoon is bij leven gewond geraakt met een
perforatie in het voorhoofd. Het botweefsel
vertoont verbeend wondweefsel (callusweefsel)
waaruit blijkt dat de persoon het letsel heeft
overleefd. Of de perforatie door geweld of door
een medische ingreep, trepaneren, is ontstaan, is
niet meer te herleiden.607

Keverresten uit Helmond-Du Pré
Een archeozoölogische vondstgroep van geheel
andere orde zijn de resten van insecten, met
name die van kevers. Terwijl skeletresten van
gewervelde dieren in de droge en zure zandgronden in de loop der tijd door verwering tot
gruis uiteen vallen, blijven chitinepantsers van
kevers uitstekend bewaard. In de vulling van een
Romeinse waterput bij Helmond-Du Pré, zijn
met het zeven van de inhoud, duizenden resten
van kevers verzameld. Deze resten leveren, na
het determineren van de onderdelen tot op diersoort, bijzonder gedetailleerde informatie over
het vroegere landschap (tabel 5.12, afb. 5.12).
Aangezien loopkevers een beperkte actieradius
hebben zijn deze uitermate goed geschikt voor de
reconstructie van het landschap rond de nederzetting. Kevers hebben immers een voorkeur voor
een bepaald biotoop, zoals droge heidegronden,
natte graslanden of donkere bosgebieden. Het
aantreffen van de soorten in de waterput in
Helmond-Du Pré maakte het mogelijk het landschap ten tijde van de Romeinse bewoning te
reconstrueren met keverresten: de omgeving van
de nederzetting bevond zich op een hogere
dekzandrug. Nabij was een loofbos, dat verrijkt
werd met mest. Rond de boerderijen lag een
ruderaal en vaak belopen terrein. In de omgeving
was een drassige plek met een ruigte, bijvoorbeeld langs de oever of naast een pad.
Graaslanden ontbreken in de nabije omgeving
van de nederzetting. Twee keversoorten komen
tegenwoordig (bijna) niet meer in Nederland voor,
maar wel in zuidelijker streken: een aanwijzing
voor een iets warmer klimaat. Diverse soorten
mestkevers uit de Romeinse waterput leggen hun
eieren bij voorkeur in paarden- of koeienmest.
Daarmee vormen ze een indirecte aanwijzing voor
het vee dat in de nederzetting werd gehouden.608
In de Alphen-Ekerenhuizen bij de nederzetting Du
Pré bevinden zich verdiepte delen die als ‘potstal’

Tabel 5.11 Absoluut gedateerde botresten uit de Romeinse tijd, diverse vindplaatsen in het stroomgebied van de
Dommel en Gender.
Plaats

Lokatie

Beekdal

Diersoort

Wetensch. Naam

Element

14

Lab.nr.

Eindhoven

Boutenslaan

Gender

rund

Bos taurus

lendenwervel

1975 ± 35

GrA-49233

Eindhoven

Orpheuslaan

Dommel

mens

Homo sapiens

dijbeen

1975 ± 30

GrA-44675

Gemonde

Hooibrug

Dommel

mens

Homo sapiens

schedeldak os frontale

1945 ± 45

GrA-59184

Eindhoven

Boutenslaan

Gender

bever

Castor fiber

onderkaak

1925 ± 35

GrA-49331

Gemonde

Hooibrug

Dommel

paard

Equus caballus

bovenkaakskies

1710 ± 40

GrA-59168

C-analyse
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Tabel 5.12 Keverresten uit de waterput van Helmond-Du-Pré.
Loopkevers

Familie Carabidae

Glansloopkever

Amara aenea

‘Loopkever’

Minimum
aantal

Biotoop

Biotoopvoorkeur

Bodemvoorkeur

1

algemene soort van open zonnige terreinen
met spaarzame korte vegetatie. Vooral in
heiden, graslanden en cultuurland.

xerofiel en heliofiel

kleiige en zandige
bodems

Amara cf. similata

1

op matig droge bodems, lichte bossen, niet
te schraal graslanden en akkers. Op cultuurland, ruderale plaatsen, akkerranden en
oude beeklopen. Kleiige bodems. Voorkeur
voor grassen en kruisbloemigen.

‘Loopkever’

Amara ovata

2

begroeide terreintypen, op zaden van
kruisbloemigen.

mesofiel

‘Loopkever’

Amara sp.

1

‘Loopkever’

Calathus cinctus

1

in droge schrale graslanden, weinig in
bemeste zandige cultuurterreinen.
Spaarzame vegetatie op zand en hoogveen.

xerofiel

zand en
hoogveen

Roodpotige
breedhalsloopkever

Calathus fuscipes

open terreinen met zandige of enigszins
kleiige bodem, maar ook in lichte bossen.
Kenmerkende soort op lichte
cultuurterreinen op niet te zware goed
drogende bodems. Extreme cultuurvolger.

xero-thermofiel,
zeer eurotoop

zandige,
enigszins kleiige
bodem

klei en
vochtige hoog
en laagveen
gebieden

Gekorrelde
veldloopkever

Carabus granulatus

2

vochtige tot natte graslanden en (graan)
akkers. Algemeen in vochte tot natte
loofbostypen op kleiachtige bodems

hygrofiel en
eurotype

kleiachtig

droge zandige
bodems
(akkers)

Tuinloopkever,
Tuinschalebijter

Carabus nemoralis

1

weinig tot geen voorkeur voor bodemtype,
alemeen op humeuze bodems, lichte
bossen, ruderale terreinen met voldoende
schaduwplaatsen. Overwinteren in
boomstronken en dood hout, of in de
grond onder mos of strooisel

Eurotype

humeuze bodem

veen

Veelkleurige loopkever

Harpalus affinis

1

open gronden met enige begroeiing van
grassen, kruiden. Akkers, tuinen en
braaklanden en ruderale plekken. Bij
voorkeur zandige bodems. Extreme
cultuurvolger, open terreinen, vaak in
cultuurland.

gematigd xerofiel,
zeer eurotoop

zandige bodem

bossen

‘Loopkever’

Laemostenus terricola

1

opeenhopingen van uitwerpselen. In
kelders, stallen en konijnenholen.

epiteisch, subterraan
en guanofiel

mestophopingen

Haarsprietloopkever

Loricera pilicornis

1

voorkeur voor nat-zeer vochtige
terreintypen, vaak in nabijheid van water,
tolerant voor verstoring, eutrofering en
menselijk ingrijpen in de natuur,
cultuurvolger. Larven in dood hout of in
strooisellaag.

hygrofiel

bosbodems

droogste
plaatsen

Oeverloper

Nebria brevicollis

10

leeft vooral in vochtige heiden en bossen,
maar ook vaak in parken en tuinen. allerlei
open terreintypen behalve hoogveen,
extreme cultuurvolger

eurotype

allerlei

hoogveen

‘Loopkever’

Poecilus cupreus

2

leeft met name op kleigronden. Open, niet
te droge graslanden met goed ontwikkelde
vegetatie, cultuurland als graanakkers.
Ontbreekt in droge open terreinen.
Cultuurvolger.

eurotoop, mesofiel
tot hygrofiel

kleiachtig

zandgronden

‘Loopkever’

Poecilus versicolor

3

leeft bij voorkeur voor zan en veengronden,
vooral heideterreinen. Ook in weiland en
vochtige plaaten, extreme cultuurvolger.

mesofiel tot
hygrofiel

zand en veen

kleigronden

Aardbei loopkever

Pseudoophonus
rufipes

24

min of meer open bodem. Vaak in cultuurgronden van vrij intensief bewerkte akkers en
weilanden, tot parken, tuinen en ruderale
plaatsen. Extreme cultuurvolger. Leven van
insectenlarven, bladluizen en mieren, maar
ook van zaden van gandzenvoet, varkensgras,
granen en aardbeien.

xerofiel, eurotoop

warmtepreferent

38

kleiige bodems

Vermijdt
deze bodems

hoogveen
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Tabel 5.12 (vervolg) Keverresten uit de waterput van Helmond-Du-Pré.
Gewone
streeploopkever

Pterostichus
melanarius

14

Zwarte streeploopkever

Pterostichus niger

Waterkevers

Familie
Hydrophilidae

Gewone mestkever

Sphaeridium
scarabaeiodes

Aaskevers

Familie Silphidae

‘Aaskever’

Blitophaga opaca

4

Oeveraaskever

Necrodes littoralis

17

Silpha obscura

9

Silpha tristis

3

3

Minimum
aantal
11

Minimum
aantal

cultuurvolger in vochtige akkers, tuinen en
parken, lichte bossen. Talrijk in cultuurlijke
graslanden, bossen en struwelen, ruderale
terreinen, kruidenrijke graslanden. Recent
verstoord terrein.

eurotoop, mesofielhygrofiel

talrijk in niet te open terreintypen, loofbossen, kapvlakten en hoge kruidenvegetaties, op vrij vochtige bodem.
Extreme cultuurvolger.

eurotoop, mesofielhygrofiel

Biotoop
leven in mest, vooral van runderen en
paarden

Biotoop

leeft op kadavers van grote gewervelde
dieren vooral in bossen, struiken en velden.
De ontleding fase van het lijk varieerde
tussen gevallen met meer dan 50% in de
geavanceerde ontledingstrap, 36% in de
vroege afbraak stadium, en minder dan
10% in de verse, gemummificeerde of
skelet fasen.

Thanatophilus dispar

2

Geribbelde aaskever

Thanatophilus
sinuatus

1

Klopkevers

Familie Anobiidae

Klopkever, houtworm

Anobium sp.

Mestkevers en
bladsprietkevers

Familie
Geotrupidae en
scarabaeidae

Mestkevers en
bladsprietkevers

Geotrupes sp.

Bosmestkever

Anoplotrupes
stercorosus

Eenhoornmestkever

Copris lunaris

x>15

wordt vooral gevonden bij mest van
runderen, soms ook wel die van paarden.
De soort prefereert meer droge omgevingen
als weiden, en komt in Nederland alleen nog
zeldzaam voor in Limburg,

Voorjaarsmestkever

Trypocopris vernalis

x>20

leeft op zanderige gronden zoals heidevelden
en verstuivingen maar ook wel in bossen en
langs bosranden en houdt van drogere mest;
een verse vlaai wordt genegeerd. Zowel de
kever als de larve leeft van mest van runderen
of paarden, hoewel de vraatzuchtige larve
veel meer eet. De eitjes worden ondergronds
gelegd tussen een ingegraven voorraad mest
als voedsel voor de larve.

Minimum
aantal
1

Minimum
aantal

Biotoop
leeft in dood hout, houten voorwerpen en
gebouwen, in het hout van de Romeinse
waterput zijn gaatjes van de houtworm
gevonden.

Biotoop

x>100
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Tabel 5.12 (vervolg) Keverresten uit de waterput van Helmond-Du-Pré.
Bladhoornkever

Onthophagus
nuchicornis

x>30

Hoornmestkever

Onthophagus similis

1

Breedhoornmestkever

Onthophagus
fracticornis

1

Veldmestkever

Aphodius (Volinus)
distinctus

1

Roodpootveldmestkever

Aphodius rufipes

1

Aphodius sordidus

1

Gouden tor

Cetonia aurata

1

Vliegende herten

Familie lucanidae

Klein vliegend hert

Dorcus
parallelipipedus

Bladhaantjes

Familie
Chrysomelidae

Hottentot haantje

Chrysolina
haemoptera

Minimum
aantal
1

Minimum
aantal
1

kan aangetroffen worden zowel op
weilanden en in het bos (eurytop). Ze voeden
zich met mest. In een studie in Zuid-Duitsland
voorbij was koeienmest iets voorkeur, in
Spanje aangetroffen in geitenmest en iets
minder in paardenmest. Leeft vooral in zuid
Europa, komt in N en NO europa niet voor.

algemeen op herbivorenmest, vliegen bij
honderden uit na zonsondergang en
worden onmiddellijk aangetrokken door
mest. Ze leven in de bodem onder de mest,
houden niet van daglicht.

de larven leven in en van vermolmd hout en
kunnen twee tot drie keer overwinteren.
Bosranden, op zonnige plekken op bloemen,
onder andere rozen en schermbloemen. In
Oost- en Zuid-Nederland en België, vrij
zeldzaam. Verder komt de gouden tor in
grote delen van Europa voor, met
uitzondering van het noorden.

Biotoop
het klein vliegend hert leeft in loofbossen
van uittredend sap van bomen, maar eet
ook wel bladeren. In Nederland komt de
kever lang niet overal meer voor, maar is
plaatselijk soms algemeen. De soort is
zowel dag- als nachtactief. Warme delen
hebben de voorkeur, de kevers zijn dan
sneller. De larven leven van vermolmd hout
van diverse loofboomsoorten

Biotoop
niet algemeen, overdag verscholen, in de
schermer en ‘s nachts op Weegbree (Plantago
L.), met name Hertshoornweegbree (P.
coronopus L.). In vrij droog, open grasland op
reliëfrijk zandgrond.
volgens de literatuur experimenteel op
Vlasleeuwenbek (Linaria Miller).

Snuitkevers

Familie
Curculionidae

Groene distelsnuitkever

Chlorophanus viridis

1

Struikheidesnuitkever

Strophosoma laterale

1

Gedetermineerde
keverresten

Minimum
aantal

Biotoop
bij bosranden en vochtige terreinen, onder
andere op brandnetels. Vrij algemeen in
Nederland en België. Eet bladeren van
loofbomen (els en wilg) en woont op
kruidachtige planten (hoefblad).

>328

Het hout van de put is dendrochronologisch gedateerd tussen 189 en 210 n.Chr. Twee keverschildjes zijn 14C-gedateerd, beide dateren 1810 +/- 30 BP; gekalibreerd
tussen 140 en 240 n.Chr. Biotoopvoorkeur van de kevers: 1. Hygroﬁel: voorkeur voor nat (zeer vochting) milieu; 2. Eurotoop: ruime biotoopkeuze; 3.
Eutroﬁering: voedselverrijking, bemesting; 4. Mesoﬁel: voorkeur voor vochtig milieu; 5. Thermoﬁel: warmteminnend; 6. Xeroﬁel: voorkeur voor droog milieu.
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Afb. 5.12 Fragmenten van insectenresten uit de Romeinse waterput van Helmond-Du-Pré. Links opnamen
met een Scanning Electronen Microsoop (SEM XL40). Rechts een modern exemplaar van dezelfde soort.
Datering eerste helft derde eeuw n.Chr. (bron: De Jong, Peters & Vossen 2015, 149).
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zijn geïnterpreteerd, waar het vee op stal werd
gehouden om uitwerpselen te verzamelen en te
composteren tot vruchtbare mest.609
Conclusie Romeinse tijd: sterk belang rund,
introductie kip
Veel botclusters uit de Romeinse tijd komen van
nederzettingscontexten en bestaan voor het
grootste gedeelte uit glazuurkapsels en
-lamellen van grotere landbouwhuisdieren rund,
gevolgd door schaap (of geit) en in mindere
mate varken en paard. Honden zijn in nederzettingen, beekdal, cultusplaats maar ook tussen
crematieresten in het Romeinse grafveld in
Cuijk-Heeswijkse Kampen aangetroffen. In
Romeinse graven worden, in tegenstelling tot de
grafvelden uit de ijzertijd, resten van huisdieren
gevonden, van rund, schaap of geit, varken en
hond, maar niet van paard, terwijl in de ijzertijdgraven juist wél resten van paard zijn gevonden
(bijlage 5.4). Jachtwild (edelhert, ree en wild
zwijn) ontbreekt in grafvelden, maar is wél
aangetroffen in nederzettingen en beekdalen.
Op een cultusplaats is alleen edelhert gevonden.
In de Romeinse tijd zijn kippen geïntroduceerd
in onze streken. Kippenresten komen voor in
nederzettingen, zoals in Oss-Westerveld.
Pluimvee is vooral bij de villa van Hoogeloon
gevonden, waar naast kippen ook ganzen,
eenden, taling en duif zijn gevonden. De enige
andere vindplaats van kippen is de cultusplaats

bij Empel-Tempel, die tevens de grootste variatie aan gevogelte opleverde. In het beekdal van
de Dommel bij Heesterakkers zijn alleen wilde
eend, taling, brilduiker en knobbelzwaan
gevonden, die er van nature zullen hebben
geleefd. In tegenstelling tot de cultusplaatsen
zijn tussen de menselijke crematies bij grafvelden nauwelijks vogelresten aangetroffen.
Zoals reeds opgemerkt blijven, in tegenstelling
tot resten van gewervelde dieren, insectenresten
en dan vooral de chitinepantsers van kevers,
goed bewaard, met name in waterputten. Deze
vondstcategorie levert gedetailleerde informatie
over de landschappelijke omgeving van vindplaats.
Indirecte aanwijzingen voor vee en huisdieren
uit de Romeinse tijd zijn bijvoorbeeld de
Alphen-Ekeren huizen, met verdiepte gedeelten
die als potstal worden geïnterpreteerd. In
Hoogeloon zijn structuren aangetroffen die als
een veekraal, drinkpoel of drinkbak zijn geïnterpreteerd. Spinsteentjes wijzen op schapenhouderij en verwerking van wol. Metalen beslag van
paardentuig en karren, bronzen bellen voor het
vee en smeedijzeren vee-kluisters, zoals
gevonden in Oerle, wijzen op rijpaarden en
veehouderij.610 Indirecte aanwijzingen voor
kleine en grote honden zijn aangetroffen in
Romeinse daktegels. Hun pootindrukken in de
zachte klei van de daktegels wijzen op honden in
de nabijheid van steenovens (afb. 5.13).

Afb. 5.13 Links een afdruk van een poot van een klein type hond in een Romeinse daktegel. Gevonden bij de
Romeinse nederzetting Helmond-Boot (foto: L. Mulkens, Archeofoto). Rechts een pootafdruk van een grote hond in
een Romeinse daktegel in de collectie van Museum de Vier Quartieren Oirschot (vindplaats niet bekend,
foto: Th. de Jong).

609 De Groot 2001.
610 Hiddink 2016.
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5.5.5 Vroege en volle middeleeuwen

Uit de vroege en volle middeleeuwen zijn 25
clusters bekend waarvan zes complexen vóór en
19 complexen ná 1997 zijn verzameld. Zoölogische resten uit de vroege en volle middeleeuwen
zijn vooral aangetroffen in agrarische nederzettingen (tabel 5.13, bijlage 5.5).

Tabel 5.13 Aantal archeozoölogische
clusters per complextype met betrekking
tot vroege- en volle middeleeuwen,
onderzocht vóór en ná 1997.
Vroege- en
Volle middeleeuwen

611
612
613
614

Van Dijk 2015, 508-509.
Van den Bergh 2013, 53-54, 169-170.
Van Kolfschoten 2003, 128-133.
Omdat alleen het botgewicht is bepaald
kon deze vindplaats niet in de
afbeelding 5.14 worden opgenomen.
615 Van Kolfschoten 2002, 202-204.
616 Groot 2011, 210-220, 601-605.
617 Heirbaut 2007, 94.

Voor
1997

Na 1997

Totaal

Nederzetting

4

16

20

Kasteelgracht

1

0

1

Diergraven

1

1

2

Beekdal

0

2

2

Totaal

6

19

25

Nederzettingen
Uit diverse nederzettingsterreinen uit de vroege en
volle middeleeuwen zijn skeletelementen van
landbouwhuisdieren bekend, met name van
slachtvee (rund, schaap of geit en varken) en huisdieren (paard en hond). Skeletresten zijn vooral
onder natte omstandigheden bewaard gebleven in
contexten als diergraven, waterputten en greppels.
Botresten uit deze periode zijn over het algemeen
sterk gefragmenteerd als gevolg van degradatie in
de bodem. Veelal zijn alleen glazuurkapsels en
glazuurlamellen bewaard gebleven.
Dierlijke resten uit de zesde of zevende eeuw zijn
aangetroffen in Boxmeer-Sterckwijck.611 In
verschillende waterputten, twee kuilen, drie
hutkommen en drie huisplattegronden zijn resten
verzameld. Het grootste aandeel vormen kiezen
uit boven- en onderkaken van runderen. Tandkapsels van varkens en glazuurlamellen van
paarden behoren ook tot de vondsten. Vraatsporen op een bot van een groot zoogdier wijzen
op de aanwezigheid van een hond. Een rund was
ouder dan 3,5 jaar en mogelijk gedurende zijn
leven benut voor melk of trekkracht en na een
aantal jaren geslacht voor het vlees. Het varken
was ongeveer twee jaar oud.

Een botcluster van een nederzetting uit de
laatste kwart van de zesde eeuw is afkomstig
van Mill-Sint-Hubert-Zandvoortsestraat.612
Ondanks de, door verwering en degradatie,
zachte en poreuze toestand van de botten zijn
rund, paard en varken herkend. Hak- en
snijsporen en verbrandingssporen bewijzen
slacht- en consumptie. Knaagsporen wijzen op
een hond.
De vroeg middeleeuwse nederzetting BakelAchter de molen leverde ruim zeshonderd
botfragmenten uit diverse contexten, gedateerd
tussen 850 en 1100 n.Chr.613 Van de sterk gefragmenteerde en ontkalkte resten is per soort het
gewicht bepaald. Het grootste gewichtsaandeel
vormen niet gedetermineerde fragmenten. Van
de gedetermineerde resten vormt rund veruit
het grootste gewichtsaandeel, gevolgd door
varken. Paard en schaap zijn in geringe mate
aangetroffen. Een begraven rund met een leeftijd van ongeveer drie jaar dateert uit de periode
900-1100.614
Bij de middeleeuwse nederzetting te
Herpen-Wilgendaal zijn uit de vroege middeleeuwen enkele tandkapsels en kieslamellen van
varken en rund gevonden.615 Uit vroegmiddeleeuwse waterputten zijn runderen het beste
vertegenwoordigd, met name kiesfragmenten.
Van paarden zijn relatief veel fragmenten
gevonden, vooral van volwassen individuen.
Varkens en schaap (of geit) zijn het minst vertegenwoordigd. Opmerkelijk zijn de resten van een
schedel met onderkaken van een ezel uit de
elfde of twaalfde eeuw.
Bij de nederzetting uit de volle middeleeuwen in
Eersel-Kerkebogten zijn een aantal diergraven
uit de volle middeleeuwen aangetroffen.616 De
graven zijn van twaalf runderen en een paard.
Aan de hand van kiezen zijn leeftijden bepaald.
De grafkuilen van deze runderen en het paard
zijn in verband gebracht met huisplattegronden
en zijn mogelijk te associëren met de levenscyclus van het huis. De runderen kunnen ook
zonder rituele betekenis als gevolg van een
epidemische veeziekte overleden zijn en ter
plekke op het erf of in de stal zijn begraven.
In Cuijk-Groot Heiligenberg zijn bij een nederzetting uit de volle middeleeuwen enkele fragmenten van een paardentand verzameld uit een
lemen vloer van een gebouw.617 Andere resten
zijn te gefragmenteerd om te determineren.
In Oisterwijk zijn bij de middeleeuwse nederzetting bij Catharinenberg bewoningssporen
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aangetroffen uit de negende tot eind elfde eeuw.
De dierlijke resten uit deze periode bestaan uit
tanden en kiezen en een onderkaakfragment
van een rund. De resten zijn aangetroffen in een
viertal kuilen en een waterput.618
Bij middeleeuwse nederzetting in Laarbeek-Strijp werden in 2001 verschillende diergraven gedurende de opgraving bestudeerd.
Daardoor kon informatie over de dieren en de
wijze van begraven worden opgetekend. Ook uit
een diepe greppel zijn veel relatief goed geconserveerde botresten uit de elfde en twaalfde
eeuw verzameld. Verder zijn resten uit waterputten, paalkuilen, mestkuilen en overige kuilen
aangetroffen. De bijna 650 gedetermineerde
botresten zijn van runderen, schaap (of geit),
varken en paard. Knaagsporen wijzen op aanwezigheid van honden.619
De nederzetting Eindhoven-Eckart leverde bijna
vijfhonderd dierlijke resten. Door slechte conservering zijn vooral de gebitselementen bewaard
gebleven. Ruim tweederde is afkomstig van
runderen, naast paard, varken, schaap (of geit)
en hond.620
Uit de procentuele verhouding van de meest
gangbare huisdieren in vroegmiddeleeuwse
nederzettingen lijkt tussen ca. 650 en 900 n.Chr.
een tendens waarneembaar dat schapen (of
geiten), varkens en paarden in aantal af nemen,
ten gunste van rundvee. Na 900 n.Chr. lijken

varkens en paarden weer in aantal toe te nemen
(tabel 5.14, afb. 5.14).
Adellijke bewoning
De vroeg aristocratische vindplaats uit SintOedenrode is langere tijd bewoond.622 Enkele
contexten uit de vroegste bewoningsfase
bevatten resten van runderen, schapen, geiten
en varkens. Ook zijn resten van kip en gans
gevonden evenals haas en bever als jachtwild en
pelsdier.623 Bevers zullen in de vroege en volle
middeleeuwen in de nabijgelegen Dommel
hebben geleefd.
Grafvelden en begraafplaatsen
Er zijn uit deze periode geen dierlijke resten
bekend die op een grafveld of begraafplaats zijn
gevonden.
Beekdalen
Twee botresten uit beekdalen zijn absoluut
gedateerd in de vroege middeleeuwen. Het gaat
om een schedelfragment van een rund uit Erp,
gedateerd tussen 653 en 777 n.Chr. en een
onderkaak van een eland, in 1994 gevonden in
Aarle-Rixtel, in het beekdal van de Gulden Aa
nabij Peterhof. Deze laatste is absoluut gedateerd op 424 tot 583 n.Chr. Van dezelfde vindplaats is een schedel met gewei van een eland
gedateerd op 4345 en 4260 v.Chr. Onderkaak en

Tabel 5.14 Verhouding (%) tussen de meest gangbare huisdieren gedurende de vroege en
volle middeleeuwen in diverse nederzettingen in oostelijk Noord-Brabant.621
Gemeente

Locatie

Datering

Rund

Schaap/geit

Varken

Paard

Hond

Eindhoven

Strijp

675-725

3,7

0,0

1,2

91,5

0,0

Mill en St Hubert

Zandvoortsestraat

675-850

17,9

0,0

60,7

21,4

0,0

Laarbeek

Aarle-Rixtel-Strijp

750-1000

23,2

11,2

28,3

0,4

0,0

Laarbeek

Aarle-Rixtel-Strijp

750-1200

47,2

4,5

18,4

11,6

0,0

Eindhoven

Blixembosch

800-1100

26,0

1,2

3,0

5,9

0,0

Boxmeer

Sterckwijck

850-1050

68,3

0,0

10,3

1,6

0,0

Oisterwijk

Klooster Catharinenberg

850-1100

97,1

1,5

0,0

0,0

0,0

Eindhoven

Eckart

900-1200

63,1

1,8

4,0

6,6

0,2

Cuijk

Groot Heiligenberg

900-1200

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Someren

Acasiaweg

900-1250

25

6,1

8,3

1,5

0,0

Eersel

Kerkebogten

950-1200

13,5

0,0

1,1

2,2

0,0

Oss

Herpen-Wilgendaal

1000-1200

34,5

2,6

10,3

10,3

0,0

618
619
620
621

Van Dijk 2012b, 100.
De Jong 2002a.
De Jong 2010c, 37-49.
Wanneer de optelsom van het
percentage in deze en volgende tabellen
niet 100% is, dan zijn er diersoorten
gevonden die niet in de tabel zijn
opgenomen (bijv. vogels) en/of is dit
het aandeel van de categorie ‘niet
gedetermineerd’ (‘nd’).
622 Peters 2010, 10-25.
623 Esser, Kootker & Van der Sluis 2014.
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Afb. 5.14 Verhouding (%) tussen de meest gangbare huisdieren in de vroege en volle middeleeuwen. In de loop van
de vroege middeleeuwen is de tendens zichtbaar dat schapen (of geiten) en varkens in aantal af nemen, ten gunste
van runderen. Vanaf ca. 900 n.Chr. nemen vooral varkens weer in aantal toe. Bij Cuijk-Groot-Heiligenberg gaat het
om één tand van een paard (naar gegevens uit tabel 5.14).

schedel horen dus niet bij elkaar. Opmerkelijk is
wel het grote verschil in ouderdom. De jongst
gedateerde eland uit Nederland dateert op dit
moment uit 1080 BP, tussen 892 en 1016 n.Chr.
en is gevonden in Houten-Tielland (tabel 5.15).624
Daarmee is het aannemelijk dat elanden tot de
volle middeleeuwen tot de inheemse fauna
behoren.

624 Clason, Laarman & De Vries 2000, 15;
Kuitems 2007.

625 Ervynck et al. 2007, 172-173, 177;
Hoppenbrouwers 2011, 115.

626 Hoppenbrouwers 2011, 116.

Conclusie vroege en volle middeleeuwen: van
rund naar varken (en paard); adellijke jacht
Bijna alle botclusters uit de vroege en volle
middeleeuwen zijn afkomstig uit nederzettingscontexten. De contexten met de meeste
dierlijke resten zijn waterputten, greppels, kuilvullingen en diergraven. Een aantal keren zijn
skeletresten van begraven kadavers gevonden,
meestal runderen en paarden, een enkele keer
een varken. De faunaresten uit de vroege
middeleeuwen bestaan vooral uit glazuurkapsels
en glazuurlamellen van tanden en kiezen.
Runderen zijn het meest gevonden, daarnaast
paarden, varkens en in mindere mate schapen of

geiten. Hoewel daarvoor de aanwijzingen nog
gering zijn, kan dit betekenen dat schapenteelt
ondergeschikt was aan rundveehouderij en
varkensteelt.
In de loop van de vroege middeleeuwen is de
tendens zichtbaar dat paarden, schapen (of
geiten) en vooral varkens in aantal afnemen, ten
gunste van runderen. Dat varkens in aantal
afnemen is volgens Ervynck et al. het gevolg van
ontbossing door meer intensieve bewoning,
waardoor veel bomen werden gekapt voor
huizenbouw en brandhout.625 Aangezien varkens
in bossen werden gehoed verschoof varkenshouderij van bosgronden naar huisvesting op
het erf en in de stal. De veehouderij veranderde
in deze periode van Waldviehbauerntum naar
Heideviehbauerntum: in de bossen werden vooral
varkens gehoed, maar door ontbossing en
grootschalige ontginningen ontstonden op
zandvlakten heidevelden waar schapen werden
gehoed. De bedrijfsvoering en samenstelling van
de veestapel verschoof door de veranderende
omgeving.626
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Tabel 5.15 Absoluut gedateerde botresten uit de vroege middeleeuwen uit het beekdal van de Aa bij Erp en Aarle-Rixtel.
Plaats

Lokatie

Beekdal

Diersoort

Wetensch. Naam

Element

14

Aarle-Rixtel

nabij Peterhof

Gulden Aa

eland

Alces alces

onderkaak

1550 ± 40

GrA-59177

Erp

Den Uil

Aa

rund

Bos taurus ad

schedel met hoornpitten

1305 ± 40

GrA-57977

Na 900 n.Chr. nemen vooral varkens weer in
aantal toe. Sporen van slacht, ontvlezen en
verbranden zijn aangetroffen en bewijzen het
slachten en consumeren van rund, schaap (of
geit) en varken. Paarden komen algemeen voor,
de resten daarvan zijn in vrijwel alle nederzettingen teruggevonden. Uitzonderlijk zijn resten
van een ezel in Herpen-Wilgendaal. Incidenteel
zijn vraatsporen van honden aangetroffen, maar
alleen bij Eindhoven-Eckart is daadwerkelijk een
schedelfragment van een hond gevonden.
Pluimvee en jachtwild speelt, op basis van de
opgegraven skeletresten, geen rol binnen rurale
nederzettingen. De enige vogelresten uit deze
periode zijn van een kraai uit SomerenAcaciaweg. Pluimvee is daarentegen wel aangetroffen bij de aristocratische woning van de
heren van Rode in Sint-Oedenrode-Kerkstraat.
Hier zijn resten van pluimvee (kip en gans)
gevonden. De enige twee zoogdiersoorten die
door middel van jacht zullen zijn verworven,
komen eveneens uit Sint-Oedenrode: een bevertand en resten van een haas. Jachtwild is niet
aangetroffen bij de rurale nederzettingen (bijlage
5.5). Er zijn uit deze periode ook geen schelpen
van zee weekdieren als oester, mossel, kokkel of
alikruik aangetroffen. Alleen een wervelfragment
van een walvis, een noordkaper, gevonden in
Sint-Oedenrode, wijst op contact met het kustgebied.
Twee resten uit beekdalen, van een rund en van
een eland zijn met 14C gedateerd in de Merovingische tijd (ca. 550-750 n.Chr.). Nieuwe informatie is dat bever en eland in deze periode nog
inheems lijken in oostelijk Noord-Brabant.

C-analyse

Lab.nr.

5.5.6 Late middeleeuwen

Uit de late middeleeuwen zijn 57 clusters bekend
(tabel 5.16). De meeste archeozoölogische
complexen komen vanaf nu uit stadskernen.
Vóór 1997 zijn dertig botclusters onderzocht,
ná 1997 zijn er 27 botclusters bekend geworden.
Vijf clusters bestaan uit botresten uit een
beekdal, waarvan tenminste één botvondst
absoluut gedateerd is in deze periode. Vanzelfsprekend zijn het de grotere clusters waaruit veel
informatie en details kunnen worden afgeleid.
Vóór 1997 zijn vier clusters met meer dan
duizend botresten onderzocht, ná 1997 vijf clusters: Sterksel-Averbodeweg,627 Sint-OedenrodeKerkstraat,628 Eindhoven-Ten Hage,629 EindhovenVijksteeg630 en Eindhoven-Gagelbosch.631
De gegevens van botclusters uit de late middeleeuwen zijn opgenomen in bijlage 5.6.

Tabel 5.16 Aantal archeozoölogische
clusters per complextype met betrekking
tot de late middeleeuwen, onderzocht
vóór en ná 1997.
Late middeleeuwen
Nederzetting
Stadskern

Voor 1997

Na 1997

Totaal

9

5

14

12

8

20

Kasteel(-gracht),
moated site

5

9

14

Kerk, kerkhof

1

2

3

Diergraf

1

0

1

Beekdal

0

5

5

30

27

57

Totaal

627 Van Dijk & Van Dijk 2011.
628 De Jong 2010a, 112-133, 285-303; Esser,
Kootker & Van der Sluis 2014.

629 De Jong 2009.
630 Kootker 2011, 51-55.
631 De Jong 2011, 47-62.
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Rurale nederzettingen
Bij nederzettingen op het platteland zijn voornamelijk resten van runderen, schapen (of geiten) en
varkens gevonden. Bij de meeste nederzettingen
zijn paarden aangetroffen. Honden zijn echter
niet vaak teruggevonden op het platteland.
Jachtwild lijkt geen rol te spelen, in elk geval zijn
daarvan geen resten terug gevonden. Van kippen
zijn in Heeze-Leende-Sterksel en in Oss-Berghem
enkele resten gevonden. Vissen zijn bij plattelandsnederzettingen nog niet gevonden.
Uit een aantal bijgebouwen, greppels, kuilen en
waterputten in Boxmeer-Sterckwijck zijn dierlijke
resten verzameld uit de periode 1050-1400. De
resten zijn van rund, schaap of geit, varken en paard.
De resten van runderen vertonen slachtsporen. Een
schedel en onderkaak van een paard zijn in een

waterput aangetroffen, inclusief de gebitselementen. Het paard lijkt echter niet gegeten.632
De verdeling van de gangbare huisdiersoorten uit
rurale nederzettingen laat zien dat de verhoudingen per vindplaats nogal verschillen. Zo is
wellicht rundvee van groter belang in SintOedenrode, Mierlo, Oss en Sint-Michielsgestel,
terwijl de hoeve Ten Poel in Sterksel meer gericht
is op varkens en schapenhouderij. De hoeve in
Oss-Berghem lijkt eveneens meer gericht op
varkenshouderij. In plattelandscontexten wisselt
de verhouding tussen het slachtvee nogal eens,
wat het gevolg kan zijn van specialisatie in
veehouderij (tabel 5.17, afb. 5.15).
Bij een laatmiddeleeuws erf in EindhovenCastiliëlaan is een paard uit de twaalfde of
dertiende eeuw opgegraven (afb. 5.16).
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Afb. 5.15 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in rurale contexten uit de late middeleeuwen
(naar gegevens uit tabel 5.17).

Tabel 5.17 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in rurale nederzettingscontexten uit de late middeleeuwen. Mogelijk weerspiegelen de wisselende
verhoudingen de lokale specialisatie van de veehouderij: rundveehouderij in
Sint-Oedenrode, Mierlo, Oss en Sint-Michielsgestel, varkens- en schapenhouderij
in de hoeve Ten Poel in Sterksel en varkenshouderij in Oss-Berghem.

632 Dijkstra 2015, 611-614.

Gemeente

Project

Datering

Rund

Schaap/geit

Sint-Oedenrode

Rooise Zoom

1050-1300

97,6

2,4

Varken
0,0

Paard
0,0

Hond
0,0

Huiskat
0,0

Boxmeer

Sterckwijck

1050-1400

41,4

2,0

2,0

54,5

0,0

0,0

Heeze-Leende

Sterksel, ten Poel

1050-1900

4,3

31,3

55,6

0,5

8,3

0,0

Mierlo

MTV terrein

1125-1175

73,5

7,1

13,3

6,1

0,0

0,0

Oss

Berghem

1200-1400

59,4

4,7

29,7

6,3

0,0

0,0

Oss

Oss

1300-1400

94,5

0,0

1,8

3,7

0,0

0,0

Eindhoven

Vijksteeg

1350-1500

24,6

0,9

38,5

35,7

0,3

0,0

Sint-Michielsgestel

Nijvelaar

1400-1450

72,7

9,1

13,6

4,5

0,0

0,0
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Afb. 5.16 Skelet van een paard uit de twaalfde of dertiende eeuw, gevonden in Eindhoven-Castilliëlaan.
Waarschijnlijk betreft het een merrie met een leeftijd tussen 15 en 20 jaar oud. Het was een slank gebouwd paard
met een schofthoogte van ca. 135 cm. Botwoekeringen aan de linker voorvoet kunnen het gevolg zijn van
overbelasting en ouderdom.
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Het is een relatief licht gebouwd paard, mogelijk
een merrie. Het dier bereikte een leeftijd tussen
15 en 20 jaar oud. Het was een slank gebouwd
paard met een schofthoogte van ongeveer
135 cm. Botwoekeringen (exostosen) aan de linker
voorvoet wijzen op ontstekingen en kunnen een
gevolg zijn van overbelasting en ouderdom.
De pijnlijke gewrichten hadden vermoedelijk tot
gevolg dat het paard kreupel liep. Was deze
kwaal de reden om het paard af te maken?633
Diergraven bevatten veel gedetailleerde informatie over het dier zelf en dikwijls ook over hoe
mensen met dit dier zijn omgegaan.
Steden
De verhouding tussen de huisdieren rund,
schaap of geit, varken, paard, hond en huiskat
kan dankzij een groot aantal botclusters uit de
periode tussen ca. 1200 en 1500 n.Chr. in beeld
worden gebracht voor stedelijke, adellijke en
religieuze contexten (tabel 5.18, afb. 5.17). Over
het algemeen neemt de consumptie van rundvlees in deze periode toe. Een sterke toename
van schapen, is niet herkenbaar in de botclusters
uit de rurale contexten. Wel is er een duidelijk
verschil met stedelijke contexten, zowel stede-

lijke als elitaire contexten bevatten in verhouding meer schapen dan rurale contexten.
Paarden zijn in de meeste stedelijke botclusters
gevonden, iets minder vaak geldt dit voor
honden. Voor het eerst komen resten van
gedomesticeerde katten voor, resten zijn aangetroffen in stedelijke contexten in Eindhoven,
Sint-Oedenrode, ’s-Hertogenbosch en Helmond
(bijlage 5.6).
Bij de stadsgracht bij Eindhoven-Woenselse
poort zijn uit de periode tussen 1200 en 1600
ruim 900 botresten verzameld. Runderen zijn
veruit de grootste groep, gevolgd door schapen
en geiten. Het varken volgt daarna. Paarden,
honden en katten zijn ook vertegenwoordigd,
evenals kip, gans en eend. De resten vertegenwoordigen niet alleen consumptieafval, ook
ambachtelijke activiteiten van een slager en
leerlooier zijn afgeleid uit de vondsten.634
In ’s-Hertogenbosch lijken varkens en schapen
tijdens de vroege stedelijke ontwikkeling belangrijker dan runderen. In de stedelijke contexten
variëren de verhoudingen tussen rund, schaap of
geit, en varkens, wat het gevolg kan zijn van
smaak en welstand bij de verschillende huishoudens. In rijkere huishoudens in ’s-Hertogenbosch

Tabel 5.18 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in stedelijke contexten uit de
volle en late middeleeuwen.

633 De Jong 2008b.
634 Van Dijk 2013b.

Gemeente

Locatie

Datering

‘s-Hertogenbosch

St. Janskerkhof

1175-1250

Rund
36,7

Schaap/geit

Varken

Paard

Hond

8,2

55,1

0,0

0,0

‘s-Hertogenbosch

Postelstraat

1175-1350

59,2

‘s-Hertogenbosch

Postelstraat

1200-1300

45,1

‘s-Hertogenbosch

Gertru

1200-1300

34,8

54,6

Eindhoven

Heuvelterrein

1200-1350

70,3

‘s-Hertogenbosch

St. Janskerkhof

1250-1275

54,5

‘s-Hertogenbosch

Postelstraat, refugiehuis

1250-1300

78,8

Eindhoven

Heuvelterrein,
Ten Hagestraat

1250-1499

68,4

‘s-Hertogenbosch

St. Janskerkhof

1275-1325

‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

1300-1350

Eindhoven

Stratumseind

1300-1500

Sint Oedenrode

Kofferen, stadskern

1300-1500

‘s-Hertogenbosch

St. Janskerkhof

Eindhoven

Heuvelterrein

Eindhoven

Vijksteeg

Helmond

Librije

Helmond

Kerkstraat-Mater Dei

Huiskat

27,1

13,1

0,5

0,1

0,0

36,0

14,7

1,7

2,4

0,0

10,2

0,4

0,0

0,0

12,0

8,7

6,8

1,7

0,4

15,2

27,3

3,0

0,0

0,0

18,2

3,0

0,0

0,0

0,0

11,8

13,7

6,1

0,0

0,0

68,3

4,9

26,8

0,0

0,0

0,0

59,7

25,0

15,1

0,0

0,2

0,0

95,9

1,2

2,9

0,0

0,0

0,0

66,7

6,1

6,1

18,2

0,0

3,0

1325-1425

70,7

9,3

17,3

2,7

0,0

0,0

1325-1499

56,5

7,7

9,3

25,1

1,2

0,1

1350-1500

24,6

0,9

38,5

35,7

0,3

0,0

1350-1600

59,8

3,6

12,0

0,4

22,5

1,8

1450-1500

74,5

10,5

13,3

1,4

0,3

0,0

0,0
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Afb. 5.17 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in stedelijke contexten uit de volle en late middeleeuwen.
In de omgeving van ’s-Hertogenbosch lijken varkens en schapen tijdens de vroege stedelijke ontwikkeling
belangrijker dan runderen. Later worden resten van rundvee het meest gevonden (gegevens gebaseerd op tabel 5.18).

is bijvoorbeeld naar verhouding meer schaap
gegeten dan bij andere stedelijke contexten.
Later worden resten van rundvee het meest
gevonden. In stedelijke contexten zijn wel resten
van ree, haas en konijn gevonden maar het
grotere jachtwild ontbreekt. Kippen, ganzen en
eenden zijn de meest voorkomende vogels in de
stedelijke botclusters. Eveneens is een variatie
aan vissen gevonden, het meest zijn platvissen,
haring, paling, snoek en baars aangetroffen.
Dieren die van nature in de omgeving leefden,
zijn onder andere huismuis, bosmuis en aardmuizen, en de amfibieën (bruine) kikker en pad.
Adellijke bewoning
Grachten en waterputten bij adellijke woonsteden zijn belangrijke vindplaatsen voor archeozoölogische vondsten. Dikwijls zijn ze in deze
contexten goed geconserveerd. Indien zorgvuldig verzameld, bevatten botclusters meestal
een groot aantal resten van een gevarieerd
aantal diersoorten. Een overzicht daarvan is in
bijlage 5.6 weergegeven.
Dankzij de veenrijke en natte omstandigheden
zijn bij de houten burcht ‘het Oude Huys’ in
Helmond organische resten goed geconserveerd.

De skeletresten, die dateren uit de periode tussen
1175 en 1350, zijn van een gevarieerd aantal diersoorten.635 Het grootste deel is afkomstig van
runderen, schapen en varkens en het pluimvee
kippen, ganzen en eenden. Resten van paarden,
verschillende type honden (groot en klein) en een
huiskat behoren tot niet gegeten huisdieren.
Een grote hond is, volgens snijsporen, voor het
vel gevild.
Bij het Oude Huys is ook jachtwild aanwezig:
ree, wild zwijn en haas, en wild gevogelte:
reiger, houtsnip, wulp en waterral. Een bot van
een sperwer vormt een aanwijzing voor valkerij,
een adellijk tijdverdrijf. Knobbelzwaan en pauw
duiden, samen met het jachtwild en gevogelte,
op een aristocratisch milieu. Niet alleen de
Heren van Helmond verbleven op het Oude
Huys, maar ook Maria van Brabant, dochter van
hertog Hendrik I van Brabant.
Bij het Hooghuis van Gemert, de woonplaats van
de heren van Gemert, is naast de gangbare
soorten rund, varken schaap (geit), paard en
hond, ook een bot van een edelhert verzameld.
Van gevogelte is alleen kip en kraai aangetroffen
en visresten ontbreken geheel.636 Door het
ontbreken van meer jachtwild(-soorten) lijkt jacht

635 De Jong 1992a, 2016b.
636 De Jong 2000a; De Jong & Kleij 2001:
72-74.
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bij het Hooghuis in Gemert van minder betekenis
te zijn. Een slechte conservering van organische
resten kan hier van invloed zijn op de vondsten.
In de gracht rond het mottekasteel EindhovenTen Hage zijn bijna 1400 dierlijke resten verzameld uit de periode tussen 1150 en 1443.
De resten zijn van rund, schaap of geit, varkens
en van jachtwild: edelhert, haas, konijn en vos.
Gevogelte is vertegenwoordigd met kip, gans,
eend, knobbelzwaan, blauwe reiger en kievit.637

637 De Jong 2009.
638 De Jong 2010a.
639 Esser, Kootker & Van der Sluis 2014,
33-37.

Afb. 5.18 Onderkaken van varkens van diverse leeftijden,
gevonden in Sint-Oedenrode-Kerkstraat. De kaken zijn
door de slager open gekapt om het merg te benutten
(de pijlen wijzen naar kapsporen). Uit isotopenonderzoek blijkt dat de meeste varkens in de omgeving van
deze vindplaats zijn opgegroeid, maar dat enkele dieren
de eerste levensmaanden elders doorbrachten. De
varkens kregen naast plantaardig voer ook dierlijke
proteïnen te eten, mogelijk uit menselijk maaltijdafval.

Bij het Hertogenhuis in Sint-Oedenrode-Kerkstraat zijn ruim 3400 dierlijke resten onderzocht,
afkomstig uit een waterput en een gracht uit de
periode 1175-1232 en een grachtdeel uit de
periode 1275-1575. Naast rund, schaap of geit,
varken en paard is ook jachtwild aangetroffen:
edelhert, ree, haas en konijn. Ook pluimvee; kip,
gans en eend en gevogelte waaronder patrijs;
smient, taling, blauwe reiger, ooievaar en kraanvogel, zijn gevonden. Een royale variatie aan
vissen waaronder kostbare zeevissen als kabeljauw, schelvis, platvis, haring, trekkende vissen
als steur en paling en zoetwatervissen als snoek,
karperachtigen (witvis), zeelt, brasem, blankvoorn en baars werd eveneens aangetroffen.
Een uitzonderlijke vondst is het wervelfragment
van een noordkaper.638
Bij de fase van bewoning door de graven van
Gelre (1085-1250 n.Chr.) in Sint-Oedenrode zijn
uit varkenskaken monsters genomen voor
isotopenonderzoek om de herkomst van de
dieren vast te stellen (afb. 5.18). Daaruit blijkt
dat de meeste varkens in de directe omgeving
van Sint-Oedenrode zijn opgegroeid. Enkele
dieren hebben naast plantaardig voedsel ook
dierlijke proteïnen gegeten, zoals blijkt uit de
hogere δ (delta) 15N-waarden. Deze varkens zijn
mogelijk bijgevoerd met voedselafval. Enkele
varkens met een afwijkende strontium-isotoopwaarde zijn niet lokaal gefokt, maar hebben de
eerste levensmaanden elders doorgebracht.639
In adellijke contexten zijn tussen 1150 en 1500
naar verhouding meer varkens aanwezig dan in
stedelijke contexten. Hoewel runderen in het
algemeen het grootste aandeel hebben, zijn bij
de vroege burchten nog veel schapen (of geiten)
en varkens in de veestapel. Dit belang lijkt in het
verloop van de late middeleeuwen af te nemen,
in het voordeel van runderen. De meeste adellijke clusters bevatten resten van paarden,
honden en in iets mindere mate huiskatten
(tabel 5.19, afb. 5.19).
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Tabel 5.19. Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in adellijke contexten uit de
volle en late middeleeuwen.
Gemeente

Project

Datering

Schaap/geit

Varken

Eindhoven

Ten Hage

1150-1443

Rund
41,9

40,0

17,7

Paard

Hond

0,0

0,2

Huiskat
0,2

Helmond

Oude Huys

1175-1400

50,0

24,9

20,2

1,5

3,2

0,2

Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode

1175-1232

57,9

8,5

33,6

0,0

0,0

0,0

St. Oedenrode

Kofferen, stadskern

1200-1300

35,5

6,5

16,1

41,9

0,0

0,0

Eindhoven

Stadsgracht,
noordelijke

1200-1400

47,8

28,1

16,8

5,9

1,2

0,2

Gemert-Bakel

Gemert

1250-1450

72,0

15,1

10,3

2,5

0,1

0,0

Sint Oedenrode

Sint-Oedenrode

1275-1575

63,7

18,0

18,0

0,1

0,1

0,2

Eindhoven

Gagelbosch Gestel

1275-1450

73,7

1,8

12,3

12,3

0,0

0,0

Eindhoven

Gagelbosch

1400-1650

76,6

10,6

12,8

0,0

0,0

0,0

Eindhoven

Gagelbosch Gestel

1400-1718

90,0

3,3

5,0

0,0

1,7

0,0

Eindhoven

Ravensdonck

1420-1486

58,6

26,0

15,3

0,1

0,0

0,0
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Afb. 5.19 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in adellijke contexten uit de volle en late middeleeuwen.
Binnen adellijke contexten lijkt meer voorkeur voor varken en schaap of geit te zijn, ten opzichte van stedelijke
contexten (naar gegevens uit tabel 5.19).
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middeleeuwen nog voor kunnen komen in
oostelijk Noord-Brabant, kunnen de twee gedateerde geweifragmenten van edelhert ook als
grondstof voor gebruiksvoorwerpen naar
Eindhoven zijn gebracht en daar zijn verhandeld.

Religieuze contexten en begraafplaatsen
Bij de cisterciënzer abdij in Helmond-Binderen
vormen rund, schaap (of geit) en varken het
grootste aandeel. Enkele resten zijn van een
hond en een kat. Opmerkelijk is dat in deze religieuze context visresten ontbreken, terwijl dat
op basis van de voorschriften voor vastendagen
wel verwacht mag worden.640 Het ontbreken van
visresten is mogelijk het gevolg van handmatig
verzamelen van de skeletresten.
Bij het kerkhof van de Catharinakerk in Eindhoven is een klein aantal botresten van rund,
schaap (of geit) en varken uit deze periode
verzameld. Het gaat daarbij waarschijnlijk om
slacht- en consumptieafval uit de nabijgelegen
stadskern. Daarnaast zijn relatief veel resten van
kleine zoogdieren gevonden (allerlei soorten
muizen) en amfibieën (kikkers en padden).641
Deze resten van muizen werden onder andere
aangetroffen in menselijke schedels en doodskisten. Deze ondergrondse holle ruimten
vormden kennelijk geschikte plaats om te
nestelen of te overwinteren.642
Beekdalen
Uit beekdalen en de natte contexten van
grachten zijn diverse botresten met een absolute
14
C-analyse gedateerd in de late middeleeuwen
(tabel 5.20). Het zijn voornamelijk resten van
paarden, waarvan soms meerdere botfragmenten van hetzelfde dier zijn verzameld. Het is
aannemelijk dat de paarden die in de beemden
naast de beek werden geweid, na overlijden niet
werden versleept, maar ter plekke zijn begraven.
In de natte, humeuze en vaak ijzerhoudende
beekdalbodem blijft het skelet goed geconserveerd. Andere opmerkelijke resten in beekdalen
zijn van het edelhert. Hoewel edelherten in de

640 Lauwerier 1981.
641 Esser 2013, 243-245.
642 Esser 2013, 244.

Conclusies late middeleeuwen: lokale
verschillen platteland en steden; aanvoer over
grotere afstanden; adellijke jacht
Met name in stadsgrachten en kasteelgrachten,
maar ook in waterputten, beerkelders, perceelgreppels, diergraven en kuilen met ambachtelijk
afval, blijven botresten redelijk goed bewaard.
Ook in stedelijke contexten met relatief veel
baksteenpuin en kalkrijke mortel in de bodem,
blijven skeletresten goed bewaard.
In ’s-Hertogenbosch zijn varkens en schapen
tijdens de vroege stedelijke ontwikkeling talrijker
dan runderen. Later worden resten van rundvee
het meest gevonden. Ten opzichte van stedelijke
contexten lijkt bij adellijke contexten iets meer
voorkeur voor schaap te zijn wat het gevolg kan
zijn van smaak en welstand. Mogelijk weerspiegelen de wisselende verhoudingen tussen
rundvee, schaap of geit, en varken de lokale
specialisatie van de veehouderij: rundveehouderij in Sint-Oedenrode, Mierlo, Oss en SintMichielsgestel en varkens- en schapenhouderij
in de hoeve Ten Poel in Sterksel, en varkenshouderij in Oss-Berghem. Bij meer archeozoölogische clusters is het wellicht mogelijk deze
trend op regionaal niveau te herkennen.
Varkens zijn over het algemeen geslacht op
jonge leeftijd waaruit blijkt dat zij vooral voor
het (malse) vlees werden gehouden. De slachtleeftijd van schapen is voornamelijk volwassen
tot oudere individuen, wat betekent dat zij bij
leven een andere functie hadden.

Tabel 5.20 Absoluut gedateerde botresten uit de late middeleeuwen, diverse vindplaatsen.
Plaats

Lokatie

Beekdal

Diersoort

Wetensch. Naam

Element

14

Eindhoven

Stadsgracht/
Gender

opgraving

edelhert

Cervus elaphus

geweifragment

895 ± 40

C-analyse

Lab.nr.
GrA-59132

Eindhoven

Ten Haghe

opgraving

edelhert

Cervus elaphus

geweifragment

655 ± 40

GrA-59131

Erp

Den Uil

Aa

paard

Equus caballus

spaakbeen-ellepijp

390 ± 40

GrA-57997

Erp

Den Uil

Aa

rundkalf

Bos taurus (juveniel)

schedel met kapspoor

385 ± 35

GrA-57976

Aarle-Rixtel

Heuvelse brug

BroekAa

paard

Equus caballus

calcaneus

375 ± 35

GrA-49039

Aarle-Rixtel

Heuvelse brug

BroekAa

paard

Equus caballus

schedel

365 ± 35

GrA-49331

Halder

Essche Stroom

Essche Stroom

schaap

Ovis aries

schouderblad

320 ± 40

GrA-59176
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Aangezien textielnijverheid een belangrijke
economische rol speelde, is het aannemelijk dat
schapen gehouden werden voor de wol waarvan
lakense stoffen werden gemaakt.643 Daarnaast is
(schapen-)mest een kostbare grondstof voor het
behoud van vruchtbaarheid van de akkers.644
Opmerkelijk is dat schapen op het platteland
minder vaak zijn teruggevonden dan in stedelijke en elitaire contexten. Het is mogelijk dat,
gezien de hogere slachtleeftijd volgens de
skeletresten, schapen na een jaar of vijf op het
platteland voor mest en wol gehouden zijn, in de
stad werden verhandeld voor consumptie.
Gedurende deze periode worden voor het eerst
skeletresten van huiskatten gevonden. Ook
konijnen komen vanaf deze periode in afvalputten voor, met name op adellijke sites, maar
nog niet in religieuze contexten. Jachtwild en
wild gevogelte zijn vooral in adellijke contexten
gevonden, incidenteel in stedelijke contexten. In
burgercontexten in de stadskern en in adellijke
contexten komt pluimvee (kip, gans en eend)
voor, maar op het platteland zijn ze hoogst
uitzonderlijk. In religieuze context is tot nog toe
alleen kip aangetroffen. Een ruime variatie aan
vissen, zowel zoetwater, zoutwater als trekkende
vissen, maar ook schelpresten van weekdieren
worden regelmatig gevonden in adellijke
contexten (bijlage 5.6).
Opmerkelijk is dat uit het beperkt aantal religieuze contexten geen visresten zijn verzameld.
Religieuze voorschriften voor vastendagen
waren zeker een aanleiding voor visconsumptie.
Dat blijkt voor de late middeleeuwen echter nog
niet uit de data. Weekdieren, zoals oesters en
mosselen zijn gevonden bij diverse burgercontexten in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, maar
niet op het platteland. Oesters, mosselen,
kokkels en alikruiken zijn aangetroffen bij
kasteelnederzettingen en oesters bij het Cistercienzer klooster voor adellijke vrouwen in de abdij
van Binderen in Helmond. Zeevruchten zijn met
name in trek bij hogere adel en rijkere burgers.
Insectenresten van kevers, mijten, luizen en
parasieten zijn incidenteel onderzocht in Eindhoven: bij het Heuvelterrein, Stadhuisplein en bij
het kerkhof van de Catharinakerk. De vondstcategorie insecten, geleedpotigen en andere ongewervelde dieren levert zeer gedetailleerde informatie over de natuurlijke omgeving van de
vindplaats en de hygiënische omstandigheden.645
Voor een dergelijk specialistisch onderzoek is
een gerichte monstername noodzakelijk.

In laatmiddeleeuwse contexten worden regelmatig vondsten gedaan die indirect wijzen op
een verband tussen mensen en dieren. Algemeen zijn de spinsteentjes van aardewerk, die
onder andere in Elmpt zijn vervaardigd. Deze
wijzen op het verwerken van schapenwol tot
garens en textiel. De benen ‘drietanden’, zoals er
één gevonden is in Bakel-Achter de Molen en
een in Eindhoven-Stadsgracht, zouden gebruikt
zijn bij het twijnen van garens.646 Bij een aantal
vindplaatsen zijn kleine smeedijzeren ‘herdersschepjes’ gevonden, zoals onder andere bij Eindhoven-Riel, of schapenbellen, zoals bekend uit
Eindhoven Meerhoven en Heeze-Sterksel-hoeve
de Poel.
Uit deze periode kennen we ook hoefijzers, die
wijzen op paarden met hoefbeslag. Fragmenten
van bitten en stijgbeugels, ruitersporen, teugelriemen en riemverdelers, beslagplaatjes voor
paardentuig, soms fraai vormgegeven of kostbaar versierd, geven zicht op de betekenis van
het paard als statussymbool voor de mens.
De spreeuwenpotten die bij de kastelen van
Eindhoven en Cranendonk-Maarheeze zijn
gevonden, wijzen op het bieden van nestelgelegenheid aan deze vogelsoort, maar ook de
uitzonderlijke gewoonte om jonge zangvogels te
consumeren.647

5.5.7 Nieuwe tijd en nieuwste tijd

Om het overzicht van archeozoölogisch onderzoek in oostelijk Noord-Brabant compleet te
maken zijn ook de complexen uit de nieuwe tijd
meegenomen. Uit de nieuwe tijd zijn 33 clusters
met dierlijke resten bekend. Met name bij stadskernonderzoeken leveren stadsgrachten en
kasteelgrachten soms grote hoeveelheden
organische resten. Maar ook in waterputten,
afvalkuilen, diergraven, perceelgreppels en
ambachtelijke kuilen is deze vondstcategorie
aangetroffen. In de loop van de middeleeuwen
en nieuwe tijd worden een aantal trends herkenbaar tussen stad en platteland en tussen religieuze en adellijke elite. Vóór 1997 zijn
17 complexen uit deze periode onderzocht,
waarvan drie met meer dan duizend botfragmenten. Ná 1997 zijn er 16 complexen onderzocht waarvan twee met meer dan duizend fragmenten: Heeze-Leende Sterksel-hoeve ten
Poel648 en Eindhoven-Ten Hage (tabel 5.21).

643 Voor de handel in Lakense stoﬀen was in

644
645
646
647
648

1287 een lakenhal opgericht in
’s-Hertogenbosch, waar textiel uit onder
andere Helmond werd verhandeld (Harkx
1967, 2-3; Van Uytven 2011, 121-123).
Jansen1955, 45; Hoppenbrouwers 2011,
116.
Schelvis 1997.
Van Kolfschoten 2011, 128.
De Jong 1992, 1996a, 1996b.
Van Dijk & Van Dijk 2011.
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Tabel 5.21 Aantal archeozoölogische
clusters per complextype met betrekking
tot de nieuwe tijd, onderzocht voor en na
1997.
Nieuwe tijd
Stadskern

649 Van der Jagt 2014, 17, 86-88, 151.
650 De Jong 2005a.
651 De onderzoekers vermoeden dat de

652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

resten van begraven individuen zijn,
maar de skeletresten zijn niet volledig
verzameld (Van Dijk & Van Dijk 2011,
161-165).
Zie voor oud-DNA ook De Jong &
Houwers 2008.
Van der Jagt 2009, 23-24.
Van Dijk 2013b.
Kootker 2011, 54-56.
Kootker 2011, 51-56.
De Jong 1992b, 2002, 78-81.
De Jong 2001b, 2002, 78-81.
De Jong 1992b, 217.
De Jong 2009, 15.
De Jong 2002, 79; 1994b, 266.
Deze gegevens over vroegere graslanden
zijn ook bruikbaar voor moderne
veehouders die met gezondere voeding
(weilanden) gezondere dieren en
producten willen bereiken.

Voor 1997

Na 1997

Totaal

10

1

11

Kerk, klooster, kerkhof

1

3

4

Kasteel, moated site,
kasteelgracht

4

3

7

Plattelandsnederzetting,
dorpskern

0

7

7

Diergraven

2

1

3

Beekdal

0

1

1

Totaal

17

16

33

Agrarische nederzettingen en dorpskernen
Bij opgravingen van enkele erfgreppels en een
poel in Sint-Michielsgestel-Berlicum-Nijvelaar
zijn in totaal vijfentwintig skeletresten van rund,
varken, schaap of geit, en paard gevonden. Leeftijden zijn bepaald voor runderen, schaap of geit,
en paard.649
In de dorpskern van Vessem is het vrijwel
complete skelet opgegraven van een geit.
Kleine botjes in de buikholte van dit dier zijn
van een bijna voldragen foetus. Omdat skeletresten van deze diersoort weinig verschillen van
die van schapen is deze vondst van belang
omdat het contemporaine skelet als referentieskelet zeer nuttig kan zijn.650 Zo konden ook
de skeletten van varkens, biggen, honden, rund
en een schaap die in Sterksel bij de Hoeve Ten
Poel als contemporain referentieskelet van nut
zijn, mits ze zorgvuldig waren verzameld.651 Met
name het skelet van het ongehoornde schaap
kan een individu van het inheemse ras Kempisch
Heideschaap zijn. Dit schapenras was voor de
regio lange tijd van groot belang. Naast informatieve gegevens over de gezondheid van de
dieren zelf, is ook de omgang met gestorven
dieren interessant. Het grote aantal kadavers is
mogelijk het gevolg van een veeziekte of
epidemie. Hoewel dit niet altijd aan het skelet
herkenbaar is, kan met oud-DNA mogelijk nog
wel de doodsoorzaak van de dieren worden
vastgesteld.652
In Oijen-Dorpskern werden gebitselementen,
een onderkaak en botten uit de poten van
runderen gevonden. Een rond gaatje in de
schedel en kapsporen wijzen op slachtafval.

De runderen zijn voor het slachten met een
schietmasker verdoofd.653 Het gebruik van een
schietmasker duidt, evenals zaagsporen op de
botresten op een datering ná 1900.
Stadskernen
Uit de stadsgracht bij de Woenselse Poort in
Eindhoven zijn uit de periode tussen 1600 en
1900 ruim 500 skeletresten verzameld van rund,
schaap en geit, varken, paard, hond, huiskat,
maar ook konijn, bunzing, steenmarter en kip.
De steenmarter heeft snijsporen op de schedel
en is voor het vel gevild, dit kan ook het lot van
de bunzing zijn geweest.654
In de stadskern van Eindhoven-Vijksteeg werden
1.332 botfragmenten aangetroffen en onderzocht. Daarbij zijn skeletten aangetroffen van
twee paarden, twee runderen en twee varkens.
Van een rund is het vel afgestroopt en de linker
voorpoot verwijderd. De vondstomstandigheden van het dier en snijsporen wijzen erop dat
dit plaats vond terwijl het kadaver al in de kuil
lag.655 Van het vel is vermoedelijk nog een lap
leer gemaakt, de poot is wellicht gebruikt als
hondenvoer. Mogelijk is het perceel binnen de
stad een tijdlang specifiek gebruikt voor het
begraven van kadavers.656 Dit zou ook het geval
kunnen zijn voor het perceel aan de Kerkstraat in
Helmond(-Mater Dei).657
Gestorven dieren werden vaak begraven in een
kuil, maar kadavers zijn ook aangetroffen in
sloten, zoals een paard in Helmond-Mater-Dei,658
of in waterputten, zoals huiskatten in Eindhoven
bij het kasteel659 en Ten Haghe.660 Van kadavers
van runderen en paarden in diergraven vertonen
de poten regelmatig kapsporen en liggen ze in
een onlogisch anatomisch verband bij het overige
skelet. Dit zal het gevolg zijn van het afkappen
van lijkstijve poten, om de grafkuil zo klein mogelijk te hoeven uitgraven.661 Uit dergelijke vondstcontexten leren we hoe mensen omgaan met
dieren.
De archeobotanische onderzoeken naar de
inhoud van maag en darmen van drie runderen
en een paard uit de veertiende en zeventiende
eeuw uit de Eindhovense binnenstad zijn van
bijzonder belang. De skeletten van deze dieren
waren zo goed geconserveerd gebleven dat ook
de humeuze inhoud van de buikholte bewaard
was. Uit de laatste maaltijden van deze dieren
kunnen gegevens worden verzameld over de
voedingsgewoonten van de dieren, maar ook
over de exploitatie van graslanden.662
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Tabel 5.22 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in stedelijke contexten uit de
nieuwe en nieuwste tijd.
Gemeente

Project

Datering

Rund

Schaap/geit

Varken

Helmond

Eerste Haagstraat

1450-1550

65,7

2,9

17,1

Paard
7,1

Hond

Huiskat

2,9

4,3

‘s-Hertogenbosch

Postelstraat, refugiehuis

1500-1575

27,4

46,0

24,0

0,4

1,5

0,8

Eindhoven

Heuvelterrein

1500-1700

72,3

12,6

11,3

3,1

0,8

0,0

‘s-Hertogenbosch

Postelstraat, refugiehuis

1575-1649

31,9

60,9

5,8

0,0

0,0

1,4

‘s-Hertogenbosch

Postelstraat, refugiehuis

1650-1849

27,1

49,2

23,7

0,0

0,0

0,0

Eindhoven

Heuvelterrein

1700-1825

68,7

13,5

15,2

1,3

0,9

0,4

Eindhoven

Heuvelterrein

1825-1900

77,3

4,5

4,5

13,6

0,0

0,0

Afb. 5.20 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in stedelijke contexten uit de nieuwe en nieuwste tijd.
Opmerkelijk is het relatief grote aantal resten van schaap of geit bij het refugiehuis aan de Postelstraat in
’s-Hertogenbosch, met meer welgestelde inwoners die zich het relatief kostbaarder schapenvlees konden
veroorloven (naar gegevens uit tabel 5.22)

Graslandbeheer speelde een belangrijke rol in de
veehouderij. In de buikholte en maag-darmstreek van het paard werden 58 verschillende
plantensoorten aangetroffen, bestaande uit
vooral grassen en de cultuurgewassen haver en
gerst. De onkruiden wezen op matig voedselrijke
akkers en moestuinen, maar ook planten van
natte graslanden zoals zegges, beemdgras,
dopheide en waternavel. In het maag-darmstelsel van het rund bevonden zich 115 verschillende plantensoorten van vooral graslanden.
Daarnaast bevonden zich in deze monsters veel
resten van boekweit en dorsafval van rogge,
planten van ruigten, struwelen en bossages.
Het rund heeft de laatste dagen op de stoppels
van een graanakker gegraasd. Beide dieren zijn,
op basis van deze botanische analyse, gestorven
in de (late) zomer.

In ’s-Hertogenbosch is in 1984 uitgebreid onderzoek gedaan naar de zoölogische resten van het
refugiehuis aan de Postelstraat in ’s-Hertogenbosch. Opmerkelijk is het relatief grote aantal
resten van schaap of geit. Dit wordt verklaard
door de kostprijs van schapenvlees in de
zestiende en zeventiende eeuw. De meer welgestelde inwoners konden zich het relatief dure
schapenvlees veroorloven (tabel 5.22, afb. 5.20).663
Het toont aan dat, zeker voor deze periode, dat
het combineren van archeozoölogische gegevens
met historische bronnen nuttig kan zijn.
Kasteel, moated sites en kasteelgrachten
Nog altijd behoren de ruim 15.000 skeletresten
die in Eindhoven bij het kasteel zijn opgegraven
tot het grootste botcluster uit een adellijke
context uit deze periode. Met name de gevari-

663 Verhagen 1984, 30.
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Tabel 5.23 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in adellijke contexten uit de
nieuwe en nieuwste tijd.
Gemeente

Project

Datering

Heeze-Leende

Sterksel, Hoeves Ten Poel
en In de Kan

1250-1900

Rund

Schaap/geit

6,2

1,7

Varken

Paard

79,5

0,7

Hond

Huiskat

11,9

0,0

Eindhoven

Ravensdonck, kasteel

1450-1649

50,7

35,2

13,9

0,0

0,1

0,0

Eindhoven

Ravensdonck, kasteel

1500-1650

69,4

16,5

13,0

0,7

0,3

0,1

Helmond

Kasteeltuin

1500-1575

77,2

12,3

7,0

1,8

0,0

1,8

Eindhoven

Woenselse poort,
Emmasingel

1500-1700

55,6

22,2

13,9

2,8

5,6

0,0

Veldhoven

Zeelst, kasteel

1500-1750

66,6

18,1

13,8

0,3

0,3

0,9

Eindhoven

Ravensdonck, kasteel

1600-1650

30,9

35,4

5,3

14,6

0,0

13,8

Cranendonk

Maarheeze, kasteel

1600-1673

56,4

29,9

12,6

0,2

0,4

0,5

Eindhoven

Woenselse poort,
Emmasingel

1700-1900

61,3

21,0

10,7

2,6

1,0

3,4

Afb. 5.21 Verdeling (%) van de gangbare huisdiersoorten in adellijke contexten uit de nieuwe en nieuwste tijd
(naar gegevens uit tabel 5.23)

664
665
666
667

De Jong 1992b.
De Jong 1996a, 1996b, 1996c.
De Jong 1990.
De Jong 2011, 47-62, 133.

eerde aantallen vogel- en vissoorten, maar ook
de weekdiersoorten van lokale herkomst zijn
opmerkelijk.664 Onder het jachtwild op het Eindhovense kasteel bevinden zich ook resten van
edelhert en wild zwijn, soorten die in stedelijke,
religieuze en andere kasteelcomplexen niet zijn
gevonden. Onder de vogelresten bevinden zich
pauw en kalkoen, die als kostbare exotische
vogels voor menagerieën zijn geïmporteerd.
Met sperwer en boomvalk is mogelijk het
‘weispel’ van valkerij bedreven. Visresten zijn
vooral van kabeljauw, platvissen, stekelrog,
paling, karperachtigen en snoeken. Ook de kostbare steur is vertegenwoordigd in het vondstmateriaal. Weerspiegelt deze gevarieerde
soortenlijst de smaak van de hogere adel ten
opzichte van de lokale (lagere) adel?

Op andere kastelen, zoals CranendonkMaarheeze665 en Veldhoven-Oude Slot,666 zijn
alleen resten van haas gevonden, het grotere
jachtwild ontbreekt. In Cranendonk-Maarheeze
is nog wel een variatie aan gedomesticeerd en
wild gevogelte gevonden, waaronder een jonge
kraanvogel. Hier ontbreken visresten.
Bij het kasteelterrein van Gagelbosch in Eindhoven zijn ruim 2.500 dierlijke resten verzameld,
waarvan het merendeel dateert uit de periode
tussen 1400 en 1718. De resten zijn vooral van
rund, paard, varken, schapen en van drie honden,
twee huiskatten, een mol en vijf kippen.6677 De
variatie aan diersoorten die op de kastelen en
buitenplaatsen uit de nieuwe tijd zijn gevonden,
is veel minder dan de contexten van adellijke
woonplaatsen uit de late middeleeuwen.
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Af en toe komt nog een haas of konijn op tafel,
maar edelherten, wild zwijn of een ruime variatie
aan gevogelte ontbreekt in tegenstelling tot de
adellijke dis uit de periode daarvoor.
Bij de laatmiddeleeuwse moated sites Ten Poel en In
de Kan, in Sterksel-Averbodeweg 2 en 4 zijn naast
losse skeletresten ook diverse dierbegravingen
gevonden, waaronder skeletten van rund, varken,
schaap of geit, en kip. Vissen ontbreken in het
vondstmateriaal, maar haringen worden wel
genoemd in een historische bron. Vier skeletten van
varkens vertekenen de verhouding in het botcluster
ten opzichte van de overige ensembles uit deze
periode (tabel 5.23, afb. 5.21). De resten dateren uit
de nieuwe tijd en nieuwste tijd en zijn, naast de
diergraven, afkomstig van een waterkuil, waterput,
(overige) kuilen, paalsporen en een laag.668
Religieuze contexten
Hoewel in het studiegebied slechts twee putten
van een kloosterterrein in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch zijn onderzocht, is er een opmerkelijke overeenkomst tussen de aangetroffen diersoorten. Van het kloosterterrein Eindhoven-Ten
Hage zijn dierlijke resten verzameld uit een
waterput waarbij een vondstrijke laag uit 1550
tot 1580 volledig is gezeefd. Hieruit zijn ruim
5.600 resten, voornamelijk van vissen, gevogelte
en kleine zoogdieren, verzameld. Haas en konijn
zijn mogelijk als jachtwild aangevoerd op het
kloosterterrein, hoewel het niet ongebruikelijk
was dat kloosters zelf konijnen fokten. Visresten
zijn vooral van haringen, platvissen, palingen en
karperachtigen. De meer dan 700 resten van
haringen laten zien dat deze exemplaren
gekaakt zijn: alle skeletelementen zijn vertegenwoordigd behalve delen van de schoudergordel
en het kieuwskelet.669 De ruime variatie resten
van kleine zoogdieren (ratten en diverse soorten
muizen) geeft een indruk van een aantal dieren
die mogelijk als ‘ongedierte’ in het klooster zijn
gevangen en in de put zijn weggegooid.670
Een vergelijkbare variatie aan diersoorten is ook
aangetroffen in een beerput van het Sint-Elisabeth
Bloemkampklooster in ’s-Hertogenbosch waarbij
rund en schaap of geit favoriet waren. Evenals bij
Ten Hage in Eindhoven zijn ook hier haas en konijn
als enige jachtwildsoorten aanwezig. Naast kippen
zijn veel resten van watersnippen en eenden
gevonden.671 De variatie aan vogelsoorten is op
beide kloosterterreinen beduidend minder dan op
het kasteelterrein in Eindhoven. De visresten zijn
voornamelijk van schelvis en platvis en in

mindere mate van kabeljauw, paling en karperachtigen. Er is bij het Sint-Elisabeth Bloemkampklooster een ruime variatie aan vissoorten
evenals bij het klooster Ten Hage.
Twee andere botclusters uit religieuze contexten
zijn van de begraafplaats bij EindhovenCatharinakerk. Hier zijn, net als bij het klooster
Ten Hage, veel resten van ratten en diverse
muizensoorten gevonden (bijlage 5.7).
Beekdal
Er zijn in beekdalen nog geen vondstcomplexen
uit deze periode aangetroffen.
Conclusie nieuwe en nieuwste tijd: grote
verschillen rurale, stedelijke, adellijke en
religieuze contexten
De meeste complexen zijn verzameld bij stadskernonderzoeken. Daarnaast heeft onderzoek in
agrarische nederzettingen en dorpskernen een
aantal interessante details opgeleverd, onder
andere over de omgang van mensen met
gestorven dieren en het begraven van kadavers.
In adellijke contexten, met name bij het kasteel van
Eindhoven, werden veel oesters en mosselen
aangetroffen, evenals bij het rijke refugiehuis in
’s-Hertogenbosch. Bij het Sint-Elisabeth Bloemkamp klooster in ’s-Hertogenbosch werden vooral
de goedkopere mosselen en kokkels genuttigd. In
stedelijke contexten en op het platteland speelden
deze zeevruchten geen rol, in elk geval zijn daarvan
geen resten gevonden. Ook jachtwild, gevogelte en
vissen zijn op het platteland nog niet gevonden.
Het aantal religieuze contexten is nog altijd
beperkt: één begraafplaats en twee bakstenen
putten van kloosters. Toch is er een opmerkelijke
trend herkenbaar bij religieuze contexten. In
tegenstelling tot de late middeleeuwen worden in
de nieuwe tijd (vanaf 1500) regelmatig hazen en
konijnen en wild gevogelte (eenden, steltlopers
en plevieren) aangetroffen.
Opmerkelijk is het grote aantal visresten in religieuze contexten in deze periode. Een ruime variatie
van zeevissen, trekkende vissen en zoetwatervissen is gevonden bij de kloosters Ten Hage in
Eindhoven en Elisabeth Bloemkamp in ’s-Hertogenbosch. Bij de kloosters ontbreekt echter de
kostbare steur, die (voor deze periode) alleen bij
het kasteel Ravensdonk in Eindhoven is gevonden.
Hier zijn ook veel resten van de relatief kostbare
kabeljauw en stekelrog aangetroffen, terwijl de
beide kloosters de minder dure schelvis, platvissen, haringen en karperachtigen consumeerden

668 Van Dijk & Van Dijk 2011, 156-165.
669 De Jong 2009; Lauwerier & Laarman
2006. Het zijn de ontbrekende
skeletdelen die wijzen op het kaken van
haring (Groenman-van Waateringe
1970).
670 De Jong 2009.
671 De Jong 2000b; Treling 2007, 83-84.
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(bijlage 5.7). Vis werd ook bij de rijkere huishoudens in stedelijke context aangetroffen, zoals bij
het refugiehuis in ’s-Hertogenbosch.

5.6

Synthese archeozoölogie van
oostelijk Noord-Brabant

In totaal zijn uit oostelijk Noord-Brabant
193 archeozoölogische clusters van gesloten en
gedateerde archeologische contexten bekend.
Daarbij zijn meer dan 90.000 dierlijke resten
geïnventariseerd. De clusters omvatten alle
archeologische perioden. De data vormen de
basis voor het huidige inzicht in de samenstelling van de veestapel, het pluimvee en huisdieren gedurende de late prehistorie, Romeinse
tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. Met name de
projecten met grotere aantallen resten leveren
daarbij gedetailleerde informatie op (afb. 5.22).
Het archeozoölogisch onderzoek in het oostelijk
deel van Noord-Brabant heeft kennis opgeleverd
over de verspreiding van diersoorten in het
verleden, consumptie in diverse type nederzettingen, introductie en domesticatie van huisdiersoorten, omgang van mensen met dieren, veeteelt
en pluimveeteelt, jacht, wild gevogelte en visserij.
In veel studies is gedetailleerde informatie weergegeven over slachtmethoden, postuur en schofthoogten van het vee en de huisdieren, slachtleeftijden, vleesopbrengst, ambachtelijke activiteiten
en gebruik van dierlijke producten.

Een belangrijk thema is welke soorten in welke
periode een rol spelen in de veehouderij en hoe
domesticatie en introductie van huisdieren heeft
plaatsgevonden. Vondsten uit beekdalen geven
inzicht in de wilde diersoorten in de vroege en late
prehistorie in oostelijk Noord-Brabant. Snijsporen
en sporen van bewerking en gebruik op botten en
geweien tonen het belang aan van oerrunderen en
edelherten in deze perioden. Het oerrund en eland
kwamen in het neolithicum nog voor, maar zijn
afwezig vanaf de bronstijd. In de brons- en ijzertijdcontexten zijn nog wel edelherten aangetroffen. Runderen, schapen, geiten, varkens,
paarden en honden ontbreken in de hier
genoemde neolithische contexten, maar komen
vanaf de (midden-) bronstijd voor en zijn vanaf die
periode steeds aanwezig, waarbij het belang van
de verschillende soorten wel lijkt te wisselen door
de tijd heen. Het relatief grote aantal resten van
runderen en paarden zal voornamelijk het gevolg
zijn van conservering in de bodem. Toch laat het
totaal zien dat bij cultusplaatsen meer schapen of
geiten worden aangetroffen dan varkens en in
beekdalen meer varkens dan schapen of geiten.
Op cultusplaatsen en in beekdalen zijn relatief veel
resten van honden gevonden, paarden meer in
nederzettingscontexten (afb. 5.23).
Grootschalige veehouderij in de Romeinse periode
is aannemelijk. Niet alleen doordat runderen het
grootste aandeel in de botclusters hebben, maar
ook door de diverse rurale nederzettingen met
grote (potstal-)boerderijen en bijgebouwen, die
wijzen op grootschalige akkerbouw en veeteelt.

Afb. 5.22 Het aantal archeozoölogische studies in het oosten van Noord-Brabant is vanaf het midden van de
zeventiger jaren toegenomen. De omvang van de onderzochte clusters is toegenomen tot het jaar 2010. De gegevens
vanaf 2011 zijn nog onvolledig (gegevens naar BoneInfo 2016).
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Afb. 5.23. Verhouding (%) tussen de huisdieren in de late prehistorie, voornamelijk late bronstijd en ijzertijd en de
Romeinse tijd. Paarden worden vooral in nederzettingen gevonden. Schapen komen relatief vaker bij cultusplaatsen
voor gedurende de ijzertijd. De rundveeteelt in Romeinse nederzettingen is opmerkelijk. Bij cultusplaatsen zijn
voornamelijk schapen of geiten en runderen aangetroﬀen. In beekdalen vormen paardenresten het grootste aandeel.


Afb. 5.24 Verhouding (%) tussen de huisdieren vanaf de vroege middeleeuwen tot de nieuwe tijd. Het aantal schapen
neemt toe vanaf de vroege middeleeuwen, het aantal runderen neemt na de late middeleeuwen af. In stedelijk
gebied en bij de adel worden in de nieuwe tijd meer schapen of geiten aangetroﬀen dan op het platteland.

Het grote aantal rundresten in nederzettingen
wijst op gerichte rundveehouderij; in geen enkele
andere periode overstijgt het relatieve aantal 70%.
Het rundvee kon in proto-stedelijke centra, zoals
Tongeren worden verhandeld. In tegenstelling tot
de voorgaande perioden verschuift de agrarische
bedrijfsvoering van zelfvoorzienend naar marktgerichte overschotproductie. Opmerkelijk is het
grote aantal resten van schapen of geiten bij
cultusplaatsen, samen met runderen nemen zij
daar een belangrijke plaats in. Paarden en honden
ontbreken bij cultusplaatsen, maar worden daar-

entegen het meest in beekdalen terug gevonden
(zie afb. 5.23). Vanaf de Romeinse tijd komen
resten van kippen voor in archeologische
contexten. Opmerkelijk zijn oesters, mosselen,
kokkel en de wijngaardslak bij de Romeinse villa in
Hoogeloon. De zeevruchten zijn vanaf de kuststreek naar de Kempen gebracht, wat wijst op een
lange afstand handelsnetwerk.
De landschappelijke veranderingen gedurende
de laatmiddeleeuwse transitie en de daaraan
gerelateerde opkomst van intensieve schapenhouderij is herkenbaar in de data (afb. 5.24).
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Vanaf de vroege middeleeuwen neemt het
aandeel van schapen toe. Schapen en varkens
worden vaker gevonden in stedelijke en adellijke
contexten, wat doet vermoeden dat deze dieren,
nadat ze enkele jaren voor wol en mest op het
platteland zijn gehouden, in de steden werden
verhandeld. Een lichte toename van het aantal
runderen gedurende de late middeleeuwen gaat
ten koste van het aandeel van varkens, die in
aantal afnemen. Huiskatten zijn voor het eerst in
de late middeleeuwen aangetroffen, evenals
pauwen.
Gedurende de nieuwe tijd neemt het aantal
runderen af, met name in stedelijke en adellijke
contexten. In de steden worden meer schapen
aangetroffen dan bij de adel waar meer varkens
worden gevonden.
Paarden zijn vooral in een rurale omgeving
aangetroffen. Honden zijn in de late middeleeuwen en nieuwe tijd in alle type nederzettingen gevonden, maar vooral bij adellijke
contexten in de nieuwe tijd.
Op basis van de beschikbare gegevens lijkt er
onderscheid te zijn tussen voeding (dierlijke
proteïnen) in de diverse lagen van de bevolking:
boeren, burgers, adel en religieuzen. Statusgebonden diersoorten zijn herkenbaar in archeozoölogische data. Bij kastelen zijn kostbare vissen
als steur, kabeljauw en stekelrog gevonden, bij
religieuze objecten vooral haringen, platvissen en
karperachtigen. Over het algemeen ontbreken
visresten in stedelijke en rurale contexten.
Hoewel de resultaten per periode, zoals
beschreven in hoofdstuk 5.5, interessante
patronen laten zien, moeten we ons realiseren
dat deze gebaseerd zijn op een gering aantal
waarnemingen per periode en per type context
(bijlagen 5.1 tot en met 5.13). Als gevolg van de
gespreide ligging van de onderzochte botclusters
binnen het onderzoeksgebied oostelijk
Noord-Brabant is het nog niet mogelijk om een
ruimtelijke differentiatie op meso- of macroniveau te herkennen. Meer onderzoek is wenselijk om de waargenomen patronen te kunnen
verklaren naar een trend of een incident. De
resultaten kunnen bovendien sterk beïnvloed
zijn door conserverings-omstandigheden in de
bodem en verzamelmethode en -strategie
tijdens het opgraven. De resultaten zijn daarom
van meerdere factoren afhankelijk en nuancering is gewenst.

Potentie van zoölogie als informatiebron voor
het natuurlijke landschap
Wilde diersoorten leven bij voorkeur in een
bepaald biotoop en resten daarvan informeren
over de vroegere natuurlijke omgeving. Veranderingen in het landschap, door overbejaging of
overbevissing, kunnen in het vondstmateriaal
herkenbaar zijn. Botvondsten uit beekdalen en
zandwinningsputten dateren vaak uit de vroege
en late prehistorie, en Romeinse tijd, zoals blijkt
uit 14C-analyses. Bij nederzettingen uit deze perioden, gelegen op hogere zandruggen, zijn organische resten gewoonlijk schaars en fragiel. De
absolute dateringen geven inzicht in de aanwezigheid en het verdwijnen van soorten in de
regio. Ook de introductie van landbouwhuisdieren kan met absolute dateringen inzichtelijk
worden gemaakt. Voor het onderzoeksgebied
oostelijk Noord-Brabant zijn inmiddels bijna
honderd 14C-dateringen van botresten bekend,
maar om het beeld te verfijnen, is het raadzaam
om aanvullende analyses uit te voeren.
Voor de middeleeuwse perioden zijn zoölogische
complexen van kasteelterreinen van belang, niet
alleen omdat deze over het algemeen goed gedateerd kunnen worden, maar ook omdat het vaak
gesloten contexten zijn met resten van wilde diersoorten. Niet alleen jachtwild, gevogelte en
vissen, maar ook resten van ‘schadelijk wild’
(zoals kraaien, vos en das) en ‘ongedierte’ (zoals
ratten en muizen) geven inzicht in welke soorten
waar en wanneer voor komen. Ze leveren informatie over het landschap en de natuurlijke fauna
rond het erf (bijlagen 5.8 tot en met 5.13).
Uitheemse diersoorten die door mensen in het
verleden in onze omgeving zijn geïntroduceerd,
zoals konijn, damhert, fazant en bruine rat
kunnen zich aanpassen en in het wild overleven.
Daar hebben zij invloed op de natuurlijke omgeving en verdringen zij soms inheemse soorten,
zoals het terugdringen van de zwarte rat door de
bruine rat. Een seizoengebonden activiteit of
verblijf is herkenbaar aan skeletresten van zomergasten, wintergasten of doortrekkende vogels.
Verder kunnen zoölogische resten bestaan uit
andere diergroepen zoals weekdieren en insecten.
Met name resten van loopkevers zijn, met hun
voorkeursbiotoop en beperkte actieradius,
bijzonder geschikt om de biotoop rond de context
te reconstrueren. Indirect geven geconserveerde
maag- en darminhouden bij dierskeletten inzicht
in de voeding en kwaliteit van het voedsel van de
dieren en de kwaliteit van mest.
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Een onderzoeksmethode die nog niet vaak is
uitgevoerd, maar die wel een bijdrage kan
leveren aan voedseleconomie en invloed van
uitheemse soorten, is onderzoek aan isotopen.
Met dit onderzoek kunnen specifieke vragen
omtrent herkomst worden beantwoord. Onderzoek aan oud-DNA is slechts incidenteel uitgevoerd en de resultaten zijn nog beperkt. Met
oud-DNA is de laatmiddeleeuwse kalverensterfte in Breda aannemelijk gemaakt.672 Enkele
pogingen aan oerrundtanden hebben nog geen
bruikbaar oud-DNA opgeleverd, maar het
behoort, ook op zandgronden, wel degelijk tot
de mogelijkheden.673

5.7

Aanbevelingen

De economische betekenis van veehouderij en
pluimveeteelt is nog maar beperkt herkenbaar in
de archeozoölogische data. Waar werden landbouwoverschotten geproduceerd, en hoe is de
productie en het transport van slachtvee georganiseerd? Wat is de betekenis van veehandel voor
platteland en stad? Er zijn nog altijd gemeenten in
oostelijk Noord-Brabant waar geen enkel opgegraven botcluster is onderzocht. Meer onderzoek
naar de verschillen in rurale, stedelijke-, adellijke
en religieuze contexten is nodig om meer grip te
krijgen op het verschil tussen stad en platteland.
Ditzelfde geldt voor het verschil tussen smaak en
vermogen, wat al enigszins herkenbaar is in adellijke en religieuze contexten. In dit geval kan
verwezen worden naar stelling 7 uit de dissertatie
van M. Groothedde674 die ook (nog steeds) geldt
voor oostelijk Noord-Brabant: ‘in het algemeen
geven zoölogische resten in gesloten vondstcomplexen een bruikbaarder en betrouwbaarder
beeld van de status en leefgewoonten van de
consumenten dan de vondstgroep keramiek’ (zie
ook 7.2.1).
Aandachtspunten specialistisch onderzoek
Wanneer botmateriaal zorgvuldig verzameld en
gedateerd is, blijft het waardevol om het te
deponeren. Het Provinciaal Depot Bodemvondsten van Noord-Brabant neemt echter
alleen in bijzondere omstandigheden onuitgewerkte monsters aan: potentieel onderzoeksmateriaal dreigt daardoor verloren te gaan.675
Met name als voor de basisrapportage slechts
een (‘representatief’) deel is uitgewerkt, kan de

rest later nog gedetailleerd worden geanalyseerd. Niet verzamelen of niet deponeren betekent verlies van informatie, gebrekkige interpretaties en beperkte kenniswinst.
Archeozoölogische complexen zijn nog niet
uitputtend onderzocht: de thema’s en onderzoeksvragen die in 2006 in de Nationale Onderzoeksagenda aan de orde komen, kunnen dan
ook gehandhaafd blijven.676 Langzamerhand
leveren de onderzoeksresultaten wel patronen
en trends op, maar die moeten op basis van
meer en gericht onderzoek nog beter worden
onderbouwd.
Zorgvuldig verzamelen bij veldwerk
Fragiele tandkapsels en glazuurlamellen,
verbrande resten, gruis en poreuze botresten
zijn een primaire informatiebron en als zodanig
waardevol voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Tijdens het veldwerk moet de
informatiewaarde van deze informatiebron goed
worden ingeschat, zodat de verzamelmethode
en -strategie daarop kan worden aanpast.
Wanneer dierskeletten worden aangetroffen dan
kan tijdens het veldwerk al veel informatie
worden verzameld, zoals de ligging van het dier
in een kuil, sporen van villen, uitbenen, bijgaven,
hoefijzers, maten van ledematen en complete
botten. Zeker als de resten sterk gedegradeerd
en fragiel zijn, is een nauwkeurige documentatie
tijdens het veldwerk belangrijk. Aanbevolen
wordt om van complete skeletten alle resten te
verzamelen, niet alleen een selectie. Slechts
zelden kan een compleet dierskelet uit een
bepaalde tijd worden verzameld. Ook kleine
skeletelementen leveren informatie: staartwervels (kenmerkend voor het Kempisch Heideschaap), teenkoten (met kenmerken voor
ontstekingen en slijtage door overbelasting),
penisbeen (geslachtsbepaling bij honden: reu of
teef) en alle andere kleine skeletelementen zoals
hand- en voetwortelbeentjes, sesambeentjes,
ribben en wervels (o.a. bruikbaar als contemporain referentiemateriaal). Contexten met goed
geconserveerde zoölogische resten, zoals vis- of
vogelbotten, dienen zorgvuldig en zo mogelijk
volledig gezeefd te worden. Aandacht voor
kleine zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en
amfibieën is gewenst. Als tijdens de opgraving
vanwege tijd of kosten keuzes worden genomen
die ten koste gaan van de verzamelmethode en
-strategie, betekent dat onherroepelijk verlies
van informatie.

672 De Jong & Houwers 2008.
673 De Jong 2008a. Het uitvoerige oud-DNA
onderzoek aan menselijke skeletresten
bij de Catharinakerk in Eindhoven is wel
succesvol (Altena, Smeding & Knijﬀ
2012, 222-226).
674 Groothedde 2013.
675 www.brabant.nl/dossiers/dossiers-opthema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/
archeologie/-/media/9DD5EC5F875048AC
97AD0A34FD3888D1.pdf
676 Cavallo et al. 2006.
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Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor vondstcomplexen
met zoölogische resten (zoals dierbegravingen,
afvalkuilen, vullingen van waterputten en beerputten, goed dateerbare stortlagen) moet goed
geborgd worden. Door het huidige ‘verstoorder
betaalt’ principe lopen belangrijke contexten
met een bijzondere of gevarieerde archeozoölogische vulling gevaar. De initiatiefnemer is
verantwoordelijk voor een basisrapportage,
maar waar houdt deze op en wie neemt een
wetenschappelijke analyse voor rekening? Bij
het opstellen van een Programma van Eisen
(PvE) is het vrijwel onmogelijk om in te schatten
wat ‘speciale contexten’ zijn en wat de kans is op
het aantreffen daarvan. Het PvE leent zich echter
wel om initiatiefnemer en archeologisch
uitvoerder te wijzen op bijzondere vondsten en
rekening te houden met extra onderzoek en
analyse. Wanneer tijdens een opgraving een
kansrijke context wordt aangetroffen, die met
wetenschappelijk onderzoek en aanvullende
onderzoeksvragen kenniswinst kan leveren, kan
een situatie ontstaan waarbij onduidelijk is wie
daarvoor verantwoordelijk is. De initiatiefnemer
of verstoorder kan (en wil) daar niet (meer)
verantwoordelijk voor worden gehouden.
677 Onder andere Armkreutz & Van Ginkel
2014.

678 Voor Breda: Nagels, Kerklaan & Van
Kaam 2014. Sint-Oedenrode: Esser,
Kootker & Van der Sluis 2014.
Eindhoven: Verbruggen & Kooistra 2012.
Dommel en Aa: De Jong 2013. Helmond:
Wijnen-Jackson & De Jong in
voorbereiding.

Borgen van kwaliteit en behoud van kennis
Aangezien archeozoölogische resten een
substantieel onderdeel zijn van vondstcomplexen uit archeologisch onderzoek, dienen deze
als primaire bron beschouwd en behandeld te
worden. Daarvoor is het nodig dat voldoende

specialistische capaciteit beschikbaar blijft en
voldoende studenten als archeozoölogisch
specialist worden opgeleid. Om kennis en ervaring te verwerven is toegang tot een archeozoölogische referentiecollectie van groot belang.
Bestaande collecties verdienen een zorgvuldig
beheer en verdere aanvulling met ontbrekende
soorten en specimen. Referentiecollecties
dienen voor specialistisch onderzoek openbaar
en toegankelijk te zijn. Extra aandacht is nodig
voor opleiding van specialisten op het gebied
van archeologische vissen- en insectenresten.
Uitwerken van oude projecten
Het initiatief van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen en NWO om met het Odyssee
programma in 2010 een aantal oude archeologische projecten (‘het topje van de ijsberg’) alsnog
uit te werken en de gegevens te ontsluiten, was
succesvol.677 Ook de subsidieregeling Cultureel
Erfgoed van de Provincie Noord Brabant heeft
het (vanaf 2009) voor een aantal projecten
mogelijk gemaakt achterstallig eco-archeologisch onderzoek uit te werken.678 Dit initiatief
heeft bijgedragen aan kenniswinst die is geboekt
op het eco-archeologische vlak. Mits de dierlijke
resten tijdens de opgravingen zorgvuldig zijn
verzameld (bijvoorbeeld gezeefd) en afkomstig
zijn uit goed dateerbare en gesloten contexten,
kunnen zij, ook jaren later nog, een waardevolle
bijdrage leveren aan wetenschappelijke kennis,
het archeologische verhaal en de reconstructies
van het verleden.

6 Zwerven erven?
Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk NoordBrabant tussen 1500 v.Chr. en circa 0
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R. Jansen

6.1

Inleiding

De laat-prehistorische bewoningsdynamiek in
oostelijk Noord-Brabant tussen 1500 v.Chr. en
het begin van onze jaartelling wordt doorgaans
gekarakteriseerd als ‘dynamisch’. Erven zwerven
door het landschap en de locatiekeuze voor
bewoning zou sterk worden bepaald door landschappelijke kenmerken met een sterke nadruk
op het leemgehalte van de ondergrond.678 In
grote lijnen is dat ons beeld voor wat betreft
laat-prehistorische locatiekeuze en bewoningsdynamiek op de oostelijk Noord-Brabantse
zandgronden. Pas in de loop van de late ijzertijd
komt geleidelijk een eind aan deze dynamiek. In

de Romeinse tijd ontstaat een meer hiërarchisch
nederzettingssysteem, mede onder invloed van
Romeins bestuur (zie hoofdstuk 7). In grote
lijnen is er sprake van laat-prehistorische
unsettled settlements versus settled settlements vanaf
de Romeinse tijd.679 De - letterlijk vertaald - niet
gesettelde nederzettingen van voor het begin
van de jaartelling bestaan dus uit, of zijn het
gevolg van erven die zwerven. De aanname van
zwervende erven ‘te’ midden van uitgestrekte
akkercomplexen komt in veel syntheses in
rapporten terug, ook als de data van de betreffende opgraving daar geen enkele aanwijzing
voor geven. Vrijwel iedere (ook een enkele) huisplattegrond wordt per definitie geïnterpreteerd
als ‘zwervend erf’ waardoor het model in stand
wordt gehouden.

678 Zie Programma Kenniskaart Archeologie

Afb. 6.1 Grootschalig onderzoek in oostelijk Noord-Brabant met laat-prehistorische nederzettingssporen in het preMalta ‘tijdperk’ met de universitaire onderzoeksclusters in Noord- en Zuidoost-Brabant (bron: Roymans & Gerritsen
2002, ﬁguur 1).

‘Kenniskansen’ voor AMZ-relevant
synthetiserend onderzoek op basis van
Malta-rapportages; o.a. Schinkel 1998;
Roymans & Gerritsen 2002; Gerritsen
2003.
679 Schinkel 1998; Wesselingh 2000; zie ook
Fokkens 1998.
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Tabel 6.1 Grootschalige opgravingsprojecten681 in oostelijk Noord-Brabant met laat-prehistorische
nederzettingssporen, uitgevoerd voorafgaand aan de hier gehanteerde onderzoeksperiode 1997-2014.
Vindplaats

MBT

LBT-VIJT

MIJT-LIJT

Jaartal onderzoek

Oppervlakte (ha.)

Literatuur

Kempisch Hoog
Hoogeloon-Kerkakkers

1980-1987

Dommelen

1986

4,5
5

Hiddink 2014b
ongepubliceerd

Geldrop-‘t Zand

1995-1997

6

Wesdorp 1997

Eindhoven-Meerhoven

2000

6

Arts & Van Wijdeven 2002

Mierlo-Hout

1992-1993

7

Roymans & Tol 1993; Tol 1999

Den Dungen-Kloosterstraat

1984

Sint-Oedenrode-Everse Akkers

1969-1975

4

Van Bodegraven 1991

Lieshout-Beekseweg

1999

6

Hiddink 2005a

Someren-Waterdael I

1990-1999

20

Kortlang 1999

Oss-Ussen/-Noord

1976-1995

55

Schinkel 1998; Fokkens et al. in voorb.

Haps-Kamps Veld

1972

Roerdalslenk

2,5

Verwers 1991

Maaskant-Maasdal

3

Verwers 1972

Hiddink 2010

Dekzandeiland van Weert
Weert-Molenakker/-Molenakkerdreef/-Klein
Leuken/-Raak/-Kampershoek-Zuid

1994-1996

15

Beegden

1986-1987

3

Roymans 1999

Venray-Hoogriebroek

1990-1991

2

Stoepker 2000

De vindplaatsen zijn geordend per mesoregio (zie ook hoofdstuk 3) (gegevens grotendeels uit Roymans & Gerritsen 2002, tabel 1).

680 Mesoregio Maaskant: Fokkens 1996;
Mesoregio Kempisch Hoog: Roymans
1996.
681 Onder grootschalig onderzoek wordt
hier een opgraving van minimaal één ha
verstaan.
682 Zie bijvoorbeeld Ball & Van Heeringen
2016; Van der Linde 2016.

Maar waar zijn deze modellen op gebaseerd?
En worden de modellen bevestigd door de resultaten van recent (Malta-)onderzoek? Is er daadwerkelijk sprake van zwervende erven die zich in
de loop van de ijzertijd concentreren op de leemrijke(re) gronden? Deze vraagstukken vormen het
belangrijkste onderwerp van dit hoofdstuk.
Oostelijk Noord-Brabant maakt grotendeels
deel uit van een dekzandlandschap dat ruwweg
tussen de rivieren Maas, Demer en Schelde ligt,
het zogenaamde Maas-Demer-Scheldegebied
(zie afb. 1.2). Dit gebied vormde in de afgelopen
decennia, met name in de periode voor de
invoering van het ‘Malta-bestel’, het werkterrein
van verschillende universitaire, archeologische
instituten in Nederland: Universiteit Leiden,
Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van
Amsterdam (zie hoofdstuk 1). Oostelijk
Noord-Brabant neemt daarbinnen een bijzondere positie in omdat het veldwerk van
genoemde universiteiten zich concentreerde in
respectievelijk Noordoost-Brabant (Leiden) en

Zuidoost-Brabant (Amsterdam).680 In beide
regio’s heeft op grote schaal archeologisch
onderzoek plaatsgevonden waarbij bewoningssporen vanaf de (vroege) bronstijd tot en met de
late middeleeuwen aan het licht zijn gekomen
(tabel 6.1; afb. 6.1). Tegelijkertijd was er over
andere delen van oostelijk Noord-Brabant,
bijvoorbeeld de hier gehanteerde mesoregio’s
Peel Blok en Maasdal, nauwelijks iets bekend.
Deze gebieden leken niet of nauwelijks bewoond
in de late prehistorie.

6.1.1 Onderzoekgeschiedenis

Met een lange historie van onderzoek, zowel op
het gebied van grafheuvel- als nederzettingsonderzoek, onderscheiden de Oost-Brabantse
zandgronden zich van de West-Brabantse en
Noord-Limburgse zandgronden waar de onderzoekintensiteit en -duur veel bescheidener is.682
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Tabel 6.2 Grootschalige opgravingsprojecten in oostelijk Noord-Brabant met laat-prehistorische nederzettingssporen,
uitgevoerd in de hier gehanteerde onderzoeksperiode 1997-2014.
Vindplaats

MBT

LBT-VIJT

MIJT-LIJT

Jaartal onderzoek

Oppervlakte (ha.)

Literatuur

Kempisch Hoog
Eersel-Kerkebogten

2005-2006; 2009

7

Lascaris 2011

Veldhoven-Zilverackers (WOR)

2011-2012

3

Van der Veken 2014

Someren-Waterdael II-III*

2007-2008

3,5

Hiddink 2011

Best-Dijkstraten

2010

4,2

Moesker & Dijkstra 2015

Best-Aarle

2011-2012

12,3

Tol in voorb.

Veghel-De Scheifelaar II

2010

Roerdalslenk

2,5

Van der Veken & Blom 2012

Peel Blok
Nistelrode-Zwarte Molen

2004; 2012

5

Jansen 2007; Hensen & Janssens 2015

Boekel-Parkweg

2003-2004

0,5

Uden-Bernhoven

2009-2011

6

Cuijk-Heeswijkse Kampen/-Beijerd/
-Groot Heiligenberg

2002-2009

6,5

Roessingh & Vanneste 2009; Janssens
2010

Boxmeer-Sterckwijk

2008; 2009; 2010

22

Blom & Van der Velde 2015

Oss-Horzak

1998-2008

15

Jansen & Van As in voorb.

Oss-De Geer

2002-2003

2,2

Jansen & Van Hoof 2003

Rosmalen-Noord

2001

4,2

De Koning & Vaars 2003

Hiddink 2010; Tol 2008

De Jong 2008a
Goossens & Meurkens 2013

Maasdal

Maaskant

Dekzandeiland van Weert
Weert-Kampershoek/-Laarveld/
-Molenakker-Noord

2002-2006

15

Nederweert-Rosveld

2001-2003

8,3

Dit heeft niet alleen geleid tot een uitgestrekt
opgegraven areaal, ruim voor het Malta-tijdperk,
maar ook tot enkele synthetiserende publicaties.683
Met de invoering van een nieuw bestel naar
aanleiding van het door Nederland geratificeerde
Verdrag van Valletta is langzaam een eind
gekomen aan met name het gravende universitaire onderzoek. Opgravingen werden steeds
vaker door archeologische bedrijven uitgevoerd.684 Een belangrijk verschil daarbij is de inkadering van het onderzoek. Het universitaire
onderzoek werd uitgevoerd vanuit een wetenschappelijke inbedding en het onderzoek naar
met name brons- en ijzertijd(nederzettingen)
vond vaak langdurig in één specifieke regio
plaats. De introductie van de Malta-wetgeving en
de daarmee gepaard gaande veranderingen in het

bestel zorgden voor een omslag.685 Een belangrijk
gevolg is enerzijds een toename van aantallen
onderzoek en anderzijds een grotere en representatievere verspreiding over, in dit geval, oostelijk
Noord-Brabant (tabel 6.2; afb. 6.2). Regio’s die
leeg leken te zijn, blijken (ook) intensief en langdurig bewoond te zijn. Ook de bias van de universitaire archeologie aangaande welke periode interessant is en welke niet, is verlaten. Wel raakt de
opgedane kennis sterk versnipperd door het
toenemende aantal gravende partijen op de
markt. Onderzoek is steeds vaker vindplaatsgericht. Voor meer beschouwend en synthetiserende onderzoek van bijvoorbeeld een specifieke
regio is steeds minder ruimte. Dit is echter een
cruciale schakel tussen het Malta-onderzoek en
ons beeld van het verleden.686

Hiddink 2005b

683 Schinkel 1998; Roymans & Theuws 1999;
Roymans & Kortlang 1999; Roymans &
Gerritsen 2002; Fokkens & Jansen 2002;
Gerritsen 2003.
684 Willems 2007, 46, afb. 1.
685 Zie ook Fokkens & Jansen 2002, 1-5.
686 Zie Programma Kenniskaart
Archeologie ‘Kenniskansen’ voor AMZrelevant synthetiserend onderzoek op
basis van Malta-rapportages, 4.
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Afb. 6.2 Verspreiding van het gravend onderzoek in oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert met laatprehistorische sporen uit de Malta-periode. De bijzondere en langdurige onderzoeksgeschiedenis van het gebied en
haar rijke bodemarchief zorgen voor een unieke dataset die inzicht biedt in de lange-termijn ontwikkelingen in
bewoningsdynamiek.
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Een belangrijk uitgangspunt van de Malta-wetgeving is de publicatieplicht. Hierdoor is een groot
aantal substantiële basisrapportages verschenen
die zich goed lenen voor synthetiserende studies
op het gebied van bewoningsdynamiek en
locatiekeuze door de tijd heen. De hieronder te
schetsen modellen aangaande locatiekeuze en
bewoningsdynamiek in de late prehistorie
kunnen daarmee getoetst worden. De modellen
zijn vanuit de institutionele microregio’s (onbedoeld) uitgerold over het Maas-Demer-Scheldegebied en zelfs over grote delen van Pleistoceen
Nederland. De nieuwe ‘Malta-archeologie’-data
biedt de mogelijkheid deze paradigma’s kritisch
te bekijken. Onderschrijven de nieuwe data de
bestaande modellen? Of zijn er aanpassingen
noodzakelijk en zo ja, welke?

6.1.2 Doel- en vraagstellingen

De belangrijkste doelstelling van het Oogst voor
Malta-project oostelijk Noord-Brabant is het
verifiëren van een aantal modellen die het
wetenschappelijke debat, maar ook het verhaal
dat we vertellen aan het publiek, domineren. In
vrijwel alle syntheses over laat-prehistorische
bewoningsporen wordt gesproken over ‘zwervende erven’ versus grafheuvelgroepen en/of
urnenvelden als vaste elementen (dynamisch
versus statisch).687 Daarnaast wordt het beeld
bepaald door de aanname dat er in de loop van
de midden-ijzertijd sprake is van een demografische terugval als gevolg van uitputting van de
leemarme zandgronden.688 De overgebleven
bewoning concentreert zich volgens het meest
gangbare model in toenemende mate op de
leemrijke zandgronden in oostelijk Noord-Brabant.689 Volgens dezelfde modellen komen meerdere gelijktijdige erven kort bij elkaar, begrenzing van erf en nederzetting en een duidelijke
- meer permanente - landschapsinrichting in de
ijzertijd nog weinig voor. Plaatsvaste erven en
kleine nederzettingen van enkele geclusterde
erven komen pas voor vanaf het eind van de late
ijzertijd/begin van de Romeinse tijd.690 Dergelijke
fenomenen kennen we vooral uit de Romeinse
tijd, de periode waarin nederzettingspatroon en
-systeem sterk veranderen.691
Mede door de toetsing van bovenstaande
aannames wil het Oogst voor Malta-onderzoek
oostelijk Noord-Brabant een (nieuw) langeter-

mijnperspectief schetsen voor bewoning, begraving, economie, rituele praktijken en locatiekeuze van nederzettingen en landbouwgronden,
grafvelden, sacrale plaatsen en infrastructurele
werken.
De doelstelling aangaande de verifiëring van
bestaande modellen is vertaald in een aantal
onderzoeksvragen die specifiek voor de late
prehistorie van belang zijn en die in dit hoofdstuk leidend zijn.692 In de uitvraag zijn deze als
volgt verwoord:693
1. er is op verschillende manieren behoefte aan
verfijning van het ‘zwervende erven’-model.
Het is niet duidelijk in hoeverre er sprake is
van intraregionale en diachrone variatie in de
afstand waarover en de frequentie waarmee
erven verplaatst werden. Wat is het karakter
van laat-prehistorische erven? Waar ligt het
begin en eind van de ontwikkeling van het
zwervende erven-systeem? Zijn er verschillen
in het systeem van huisverplaatsingen tussen
de midden-bronstijd en urnenveldentijd?
2. is het model dat in de loop van de ijzertijd
sprake was van een contractie van de bewoning op de meer leemhoudende bodems
houdbaar? Is secundaire podzolering van
invloed op de locatiekeuze?
3. wanneer, op welke bodems en in welke mate
leidden antropogene en natuurlijke factoren
tot secundaire podzolering en veranderende
vegetaties?
4. in welke mate trad regeneratie van bodems
en vegetatie op in perioden met een demografische teruggang, op lokale of microregionale schaal?
Bovenstaande onderzoeksvragen zijn in het plan
van aanpak ‘vertaald’ naar een aantal concrete
vraagstellingen:
1. voordat we uitspraken kunnen doen over de
dynamiek van erven (afstand tussen erven en
frequentie van verplaatsing inclusief intraregionale en diachrone variatie) is het essentieel het karakter van een erf in de late
prehistorie vast te stellen. Kunnen we erven
in het archeologisch databestand überhaupt
herkennen? Zo ja, wat zijn de (belangrijkste)
erf-elementen? Is er sprake van een ‘vaste’
inrichting en begrenzing van het erf? Wat is
de omvang en gebruiksduur van een erf?
Hoeveel ‘erven’ zijn er opgegraven en op
basis waarvan zijn ze als zodanig betiteld?

687 Fokkens & Roymans 1991; Schinkel 1998;
688
689
690

691
692
693

Roymans & Gerritsen 2002; Arnoldussen
2009.
Zie ook hoofdstukken 1 en 3.
Roymans & Gerritsen 2002, 378-384.
Onder andere Roymans & Gerritsen
2002, 384-387; Gerritsen 2003. Zie ook
Arnoldussen 2009; Arnoldussen &
Jansen 2010.
Onder andere Slofstra 1991.
Zie ook NOaA 1.0 hoofdstuk 17:
Gerritsen et al. 2005.
Opgesteld in het kader van Programma
Kenniskaart Archeologie;
‘Kenniskansen’ voor AMZ-relevant
synthetiserend onderzoek op basis van
Malta-rapportages (RCE).
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2. hoe herken je het ‘zwerven’ van erven?
Wanneer is een opgegraven erf een ‘zwervend’
erf? Dit hangt sterk samen met de dateringen
van erfstructuren. Hoe worden individuele
(huis)plattegronden gedateerd?
3. waar ligt het begin en eind van de ontwikkeling van het zwervende erven-systeem?
Welke ontwikkelingen vinden plaats in het
laatste deel van de ijzertijd: zien we een
toename van herbouw op het erf? Zijn er
aanwijzingen voor clustering van bewoning
en/of begrenzing van (clusters) erven? Is
daarbij sprake van regionale ontwikkelingen?
Wanneer beginnen deze ontwikkelingen?
Neemt de dynamiek van het ‘zwerven van
erven’ langzaam af?
4. wat is de relatie met de omringende/nabijgelegen akkers? Hoeveel concrete aanwijzingen
hebben we in oostelijk Noord-Brabant voor
akkers uit de ijzertijd? Waar liggen die? Noodzaakt het buiten gebruik raken van akkers tot
verplaatsing van het erf?
5. en als we uitgaan van het bestaan van zwervende erven, wanneer kwam er dan een eind
aan dit dynamische nederzettingssysteem,
wanneer is er sprake van een meer stabiele
bewoning? En wat zijn de sociale implicaties
van deze veranderingen, hoe verliep deze
verandering?

6.1.3 Methodiek

Belangrijk voor een toetsing is de vertaling van
beide modellen naar het archeologische databestand.694 Uitgaande van Schinkels’ definitie moet
het model resulteren in verschillende erven uit
eenzelfde fase in een beperkt gebied.695 De plattegronden liggen op afstand van elkaar en volgen
elkaar op. Een dergelijk cluster is het resultaat van
een patroon waarin men na een paar verplaatsingen terugkeert naar een eerder bewoond erf:
een nederzettingscyclus.696 Een nederzetting kan
uit een of meerdere van dergelijke clusters
bestaan.
Maar hoe identificeren we zwervende erven,
waarbij men een huis na een generatie
verplaatste om elders nieuwe akker(s) binnen een
verondersteld Celtic fields te gaan bebouwen, en
contractie vanaf de midden-ijzertijd concreet in
het archeologische bodemarchief? Met andere
woorden, waar moeten we naar kijken als we
uitspraken willen doen over locatiekeuze en
bewoningsdynamiek in de late prehistorie
(tabel 6.3 en 6.4)?
Kenmerkende patronen en/of karakteristieken
zijn dus moeilijk te concretiseren en beperken
zich tot erf en nederzetting zelf.

Tabel 6.3 De te verwachten archeologische karakteristieken van zwervende versus niet
zwervende erven.

694 Zie paragraaf 7.2.
695 Een periode is bijvoorbeeld middenbronstijd, midden- of late ijzertijd. Een
dergelijke periode beslaat vaak
honderden jaren waarbinnen we kortere
(bewonings)fasen onderscheiden.
696 Schinkel 2005, 524; Kerkhof 2008, 9.

Welke patronen/kenmerken verwachten we als we uitgaan
van het zwervende erven-model?

Welke patronen/kenmerken verwachten we als we uitgaan
van een plaatsvast(er) model?

Een uitgesproken patroon van enkelfasige
boerderijplattegronden en bijbehorende erven

Een patroon van meerfasige boerderijplattegronden en
bijbehorende erven; verlengingen en/of uitbreidingen en/of
reparaties van boerderijen

Solitair liggende boerderijplattegronden

(Direct) opvolgende boerderijplattegronden relatief dicht bij
elkaar; herbouw (op of bij hetzelfde erf)

(Gelijk georiënteerde) plattegronden uit dezelfde
bewoningsfase op ruime afstand van elkaar

(Gelijk georiënteerde) plattegronden uit dezelfde
bewoningsfase dicht bij elkaar

Arealen met vrij intensieve bewoning doordat met na een
aantal eeuwen/generaties (mogelijk bewust) terugkeerde in
de omgeving van voormalige erven; plattegronden uit
verschillende bewoningsfasen dicht bij elkaar

Arealen met vrij intensieve bewoning als gevolg van
clustering van gelijktijdige boerderijen/erven

Opeenvolgende huisplattegronden verschillend van
uitvoering

(Sterke) overeenkomsten in uitvoering van plattegronden

Datering van oversnijdende plattegronden ligt ruim uit elkaar

Herbouw van spiekers op dezelfde plaats; indirecte
aanwijzing voor langdurig(er) gebruik van erf

Verlatingsdeposities

Verlatingsdeposities
Omgreppeling van een erf, omgreppeling van meerdere erven
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Tabel 6.4 De te verwachten archeologische karakteristieken van contractie op
leemrijke(re) gronden in de midden- en late ijzertijd.
Welke patronen/kenmerken verwachten we in het archeologische databestand uitgaande van contractie op leemrijke gronden vanaf de midden-ijzertijd?

Welke patronen/kenmerken verwachten we niet of
nauwelijks bij contractie op leemrijke gronden vanaf de
midden-ijzertijd?

Het tot een einde komen van bewoning uit late bronstijdvroege ijzertijd op leemarme gronden; geen voortzetting van
bewoning

Bewoning uit midden- en late ijzertijd op leemarme gronden

Een continuering van vroege ijzertijdbewoning op leemrijke
gronden
Een toenemende bewoning uit midden- en late ijzertijd op
leemrijke gronden, inclusief grafvelden

De laatst genoemde kenmerken zijn niet per se
karakteristiek voor zwervende erven, al worden
ze in de modellen wel als zodanig beschouwd.
Celtic fields zijn echter niet meer dan een archeologisch ‘beeld’ van een specifiek landbouwsysteem. Het zegt als zodanig niet zozeer
iets over de vorm en duur van een (bijbehorende) nederzetting. Dat geldt ook voor verlatingsdeposities. Zij zeggen iets over het verlaten
van een gebouw binnen een nederzetting.
Maar in feite niets over de duur en/of dynamiek
van een nederzetting of erf.
De huidige inductieve modellen voor bewoningsdynamiek en locatiekeuze zijn opgesteld op basis
van waarnemingen uit enkele goed onderzochte
(micro)regio’s: Oss-Ussen, Bladel-Hoogeloon en
Someren.697 Op basis hiervan wordt bijvoorbeeld
gesteld dat midden- en met name late ijzertijdbewoning vooral op de leemrijke(re) zandgronden is te verwachten. Dergelijke generalisatie zullen worden geëvalueerd op basis van de
‘nieuwe’ data uit Malta-onderzoek uit de periode
1997-2014.
Voor het onderzoek is (opnieuw) gekozen voor
een inductieve aanpak. Op basis van de ‘nieuwe’
waarnemingen, in een enkel geval aangevuld
met de oudere data, is gekeken naar de ligging
van vindplaatsen in het landschap en de
verspreiding en het karakter van plattegronden,
huisplaatsen en/of erven. Op basis van deze
analyse worden uitspraken gedaan over bewoningsdynamiek en locatiekeuze in de late prehistorie, gescheiden over de perioden
midden-bronstijd, late bronstijd - vroege ijzertijd en midden- en late ijzertijd.
In de 850 rapporten over archeologisch onderzoek in oostelijk Noord-Brabant worden 1599
vindplaatsen besproken (zie hoofdstuk 2). In

totaal zijn op 314 vindplaatsen (20%) sporen uit
de late prehistorie (na 1500 v.Chr.) gedocumenteerd. Dit is te verdelen over opgravingen (OOK:
39%) en proefsleuvenonderzoeken (APP: 61%).
Grofweg is dat te spreiden over midden-bronstijd(-B) (19%), late bronstijd-vroege ijzertijd
(10%) en midden- en late ijzertijd (71%) (afb. 6.3).
Uiteraard is er sprake van overlappingen. Op
vindplaatsen met bijvoorbeeld bewoningssporen uit de midden-bronstijd-B komen soms
ook sporen uit late bronstijd en/of vroege ijzertijd voor.
Voor alle perioden zijn als eerste de opgravingen
bestudeerd. De proefsleuvenonderzoeken zijn
alleen gescreend op opvallende sporen(clusters)
en/of vondsten, omdat zij betrekkelijk weinig
informatie kunnen verschaffen met betrekking
tot de beantwoording van de hoofdvraagstukken.
Vervolgens zijn de rapporten bestudeerd, waarbij
nog een aantal vindplaatsen is afgevallen, en is de
belangrijkste data verzameld in een overzicht.
In bijlagen 6.1-6.3 worden de resultaten van de
belangrijkste vindplaatsen kort weergegeven.
Een belangrijke constatering is het feit dat onze
kennis over het karakter van laat-prehistorische
bewoning en de dynamiek daarvan sterk is gebaseerd op de verspreiding van huisplattegronden.
Die zijn bepalend voor de archeologische identificatie van erf en nederzetting en hun dynamiek.
Huisplattegronden worden in vrijwel alle
rapporten als uitgangspunt genomen voor de
analyse van erf en nederzetting. Het is dus van
belang om te zorgen voor een gedegen basis door
uit te gaan van goed gedefinieerde en ondiscutabele huisplattegronden. Dit is, zover mogelijk,
gedaan volgens een kwalificering waarbij de wijze
van onderzoek (herkend in het veld, integraal
opgegraven) belangrijke criteria zijn:698

697 Ussen: Schinkel 1998; Bladel-Hoogeloon
en Someren: Roymans & Gerritsen 2002,
5, ﬁg. 4.
698 Fokkens & Jansen 2002, later
aangescherpt door Arnoldussen 2008.
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1054
Onderzoeksmeldingen: 850
rapporten
Opgraving en
Proefsleuven
1599 vindplaatsen
alle perioden

Opgraving en
Proefsleuven
60 vindplaatsen
midden-bronstijd

Opgraving 32
Proefsleuven 28

Begraving 9
Nederzetting 29
O ff-site 13
Losse vondsten 9

Opgraving en
Proefsleuven
31 vindplaatsen
late bronstijd-vroege ijzertijd

Opgraving 13
Proefsleuven 18

Begraving 6
Nederzetting 22
O ff-site 2
Losse vondsten 1

Opgraving en
Proefsleuven
223 vindplaatsen
ijzertijd

Opgraving 80
Proefsleuven 143

Begraving 27
Nederzetting 133
O ff-site 45
Losse vondsten 1 1
Infrastructuur 4
Cultusplaats 3

Afb. 6.3 Voor het Oogst voor Malta-project oostelijk Noord-Brabant zijn 850 rapporten bijeengebracht (van 1054
onderzoeksmeldingen; zie hoofdstuk 2). Dat heeft geleid tot 1599 vindplaatsen waarvan 314 vindplaatsen in de
(midden-)bronstijd tot en met de ijzertijd dateren (zie ook bijlage 6.1, waarin de belangrijkste gegevens worden
weergegeven).

1. A1: duidelijke plattegrond, in het veld herkend
en beschreven (onder meer in dagrapporten).
Paalgaten gecoupeerd en gecontroleerd op
vergelijkbaarheid (ook met de omringende
sporen) van opvulling en gedocumenteerd als
onderdeel van de structuur. Een plattegrond
wordt bij voorkeur in zijn totaliteit vrij gelegd
en niet in verschillende opgravingsputten;
2. A2: minder duidelijke plattegrond, in het veld
herkend en beschreven (onder meer in
dagrapporten). Paalgaten gecoupeerd en
gedocumenteerd als onderdeel van de structuur. Er ontbreken echter elementen aan de
structuur, of ze is niet regelmatig genoeg, of
de paalkuilen zijn erg verschillend van elkaar
in kleur en vulling. De opgraver heeft zelf zijn
twijfels over de juistheid van de constructie,
maar wil de mogelijkheid dat het een plattegrond betreft toch niet onbesproken laten;
3. B: plattegrond die pas herkend is na afloop
van het veldonderzoek. Vorm en structuur
vertonen voldoende regelmaat om te vergelijken met de in het veld herkende duidelijke
plattegronden (A1). Omdat doorgaans overwegingen van kleur, vulling, etc. hierbij een
minder grote rol spelen (het valt immers niet
meer in situ te controleren) is deze klasse per
definitie minder betrouwbaar dan klasse A.
Bovendien worden deze plattegronden vaak
herkend in sporenclusters en op verkleinde
versies van de opgravingsplattegronden. Dat
vergemakkelijkt het ‘herkennen’ van structuren, maar vergroot ook de mogelijkheid

van het creëren van constructies die in
werkelijkheid nooit hebben bestaan;
4. C: plattegrond die pas herkend is na afloop
van het veldonderzoek. Vorm en structuur
vertonen eigenlijk onvoldoende regelmaat te
kunnen vergelijken met de duidelijker plattegronden van het type (A1 en B). Er bestaan
gerede twijfels over de juistheid van de
constructie.

6.2

Bestaande modellen: het zwerven
van erven en contractie op leemrijke
gronden

Om eventuele nieuwe inzichten - beelden van
het verleden - vast te kunnen stellen, zal eerst
beknopt worden ingegaan op de stand van
kennis vóór 1997. Wat zijn de gangbare ideeën
over locatiekeuze en bewoningsdynamiek voor
de late prehistorie? Deze worden hieronder
toegelicht inclusief (eerder gepubliceerde) nuanceringen.

6.2.1 Het ‘zwervende-erven’-model

Sinds het midden van de jaren ’90 van de vorige
eeuw wordt de nederzettingsstructuur voor de
(latere) bronstijd maar met name de ijzertijd
gekarakteriseerd door het zogenaamde
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‘zwervende-erven’-model: een dynamisch nederzettingssysteem dat sterk contrasteerde met de
bijbehorende grafvelden. Het grafveld vormde
een statisch element dat generaties lang op
dezelfde plaats lag en daardoor een ankerpunt
vormde voor de ‘rondzwervende’ erven.
Bewoningsmobiliteit versus begravingsstabiliteit is
het uitgangspunt in het model.699 Ook veldsystemen zijn in het model geïncorporeerd.
Met name voor de ‘zwervende’ ijzertijderven
wordt de dislocatie van huizen verbonden aan
de verplaatsing van akkers binnen een Celtic
fieldsysteem.700 Het ‘zwervende-erven’-model
als het dominante model voor het beschrijven
van brons- en ijzertijd nederzettingsvindplaatsen in Pleistoceen Nederland heeft met
name na het verschijnen van het proefschrift van
Schinkel een vlucht genomen.701
Het begrip zwervende erven is afgeleid van de
Duitse term Wandersiedlungen, een beschrijvend
model voor inheems-Romeinse nederzettingsdata dat gebaseerd was op twee specifieke
patronen:702
1. de afwezigheid van huisplattegronden uit een
bepaalde periode terwijl plattegronden uit
voorafgaande en opvolgende periode wel
aanwezig zijn;
2. oversnijdende plattegronden uit verschillende perioden wat wijst op de terugkeer naar
een specifieke locatie (erf).
Ondanks het beschrijvende karakter wordt het
inmiddels wijdverspreid gebruikt als verklaringsmodel voor nederzettingspatronen uit verschillende perioden en in verschillende landschappen.703
Het model van ‘zwervende erven’ gaat uit van
erven die na een gebruiksduur van één generatie
werden verlaten en herbouwd op een andere
locatie, binnen hetzelfde nederzettingsareaal en/
of territorium. De gelijktijdige erven liggen op
ruime afstand van elkaar en worden over ruime
afstand(en) verplaatst (afb. 6.4). De nederzettingsstructuur bestaat derhalve bestaat uit los
verspreide boerderijen. Als we uitzoomen en naar
het patroon van nederzettingen kijken is er sprake
van ongedefinieerde nederzettingsarealen waarbinnen een of meerdere erven ‘rondzwerven’. Dit
contrasteert sterk met het veronderstelde bewoningspatroon uit de Romeinse tijd. In de eerste
eeuwen na Chr. ontstaan kleine en grotere nederzettingen met een aantal gelijktijdige (meerfasige)
erven.704 Er ontstaat een hiërarchisch nederzet-

tingssysteem dat sterk lijkt te contrasteren met
voorafgaande ijzertijdtradities.
In het algemeen wordt geassumeerd dat bronsen ijzertijderven een enkele gebruiksfase
kennen. De sterke mobiliteit van en de periode
tussen een verplaatsing - dus de gebruiksduur
van een erf - is daarbij gebaseerd op verschillende aannames:
1. huiscyclus: een belangrijke verklaring voor
het verplaatsen van een erf is de beperkte
duurzaamheid van het gebruikte hout. De
maximale levensduur van een houten boerderij zou worden bepaald door de voortdurende verrotting van de houten palen (verrottingsmodel). Schinkel (1998) schat de
levensduur op 20-30 jaar;
2. agrarische cyclus: erven zouden worden
verplaatst vanwege het feit dat akkergronden
hun vruchtbaarheid verliezen na een
bepaalde periode van gebruik, oftewel overexploitatie. Er wordt daarbij vanuit gegaan
dat erf en akker met elkaar verbonden waren,
en dichtbij elkaar (moesten) liggen;705
3. generatiecyclus: het verlaten van het huis was
het resultaat van sociale en culturele praktijken (Gerritsen 1999). Veranderingen in het
huishouden - trouwen en/of dood - worden
daarbij als een belangrijke factor beschouwd
voor het verlaten en dus verplaatsen van een
boerderij, generatiegebonden (verlatingsdeposities als archeologisch zichtbaar fenomeen voor deze aanname). De gebruiksduur
van een boerderij werd dus bepaald door
culturele waarden die (toevalligerwijs)
overeen komt met de levensduur bepaald
door het verrottingsmodel.
In deze aannames schuilen gelijk ook de belangrijkste tekortkomingen van het model, vooral
omdat de veronderstellingen nog nauwelijks zijn
getoetst, uitgezonderd een enkele aanzet
daartoe.706

699 Roymans & Fokkens 1991, later
700

6.2.2 Contractie op de leemrijke gronden
701

In 2002 presenteerden Roymans en Gerritsen
een invloedrijk model voor wat betreft de
laat-prehistorische locatiekeuze (en bewoningspatronen) op de Zuid-Nederlandse zandgronden,
in het bijzonder de Kempen. Hieraan is in hoofdstuk 3 vanuit bodemkundig perspectief al uitge-

702
703
704
705
706

aangescherpt door Roymans & Kortlang
1999.
Harsema 2005, 543; Schinkel 2005, 519;
Gerritsen 2003, 173; Arnoldussen &
Jansen 2010.
Schinkel 1998; zie ook Arnoldussen 2009,
148-149.
Arnoldussen 2009, 148-149.
O.a. Roymans & Fokkens 1991;
Theunissen 1999; Schinkel 1998.
Slofstra 1991. Zie ook hoofdstuk 7.
Een agrarische systeem van shifting
cultivation. Theunissen 1999, 114;
Gerritsen 1999, 140.
Zie bijvoorbeeld Wolthuis &
Arnoldussen 2015.
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a.

b.

d.

c.
Afb. 6.4 Het ‘zwerven van erven’ is door verschillende auteurs gemodelleerd.
a. Model voor de midden-bronstijd (links) en late bronstijd-vroege ijzertijd (bron: Roymans & Fokkens 1991, ﬁg. 7);
b. Model voor de midden-bronstijd (b.) en late bronstijd-vroege ijzertijd (bron: Roymans & Kortlang 1999, ﬁg. 10)
1: zwervend erf; 2: verlaten erf; 3: (oudere) grafheuvel; 4: urnenveld);
c. Model voor late bronstijd-vroege ijzertijd (links) en midden- en late ijzertijd (bron: Van den Broeke 2005,
ﬁg. 30.1);
d. Modellering van de archeologische data in Oss-Ussen voor bronstijd, vroege-, midden- en late ijzertijd
(bron: Schinkel 2005, ﬁg. 23.23).

207
—

breid aandacht besteed, maar gezien het specifieke belang voor dit hoofdstuk komt het hier
vanuit meer archeologisch perspectief nogmaals
aan de orde.
Het belangrijkste uitgangspunt van het model is
de kwetsbaarheid van het pleistocene zandlandschap wat een structurele beperking tot gevolg
had voor de akkerbouw in Maas-Demer-Scheldegebied.707 Twee factoren worden daarbij aangehaald:
1. de relatieve armoede van de dekzandgronden als gevolg van de relatief leemarme
en nutriëntarme dekzanden en de beperkte
capaciteit daarvan om water en mineralen
vast te houden;
2. de kwetsbaarheid van de zandgronden voor
degradatie van de bodem.
Vanaf het einde van het neolithicum, maar met
name vanaf het tweede deel van de
midden-bronstijd, worden in toenemende mate
zowel de leemarme als leemrijke dekzandgronden in oostelijk Noord-Brabant in gebruik
genomen voor bewoning en beakkering.708 De
diffuus verspreide, enkelfasige erven lagen op
enige afstand van elkaar, op open plekken in het
bos waar heide groeide.709 Hetzelfde geldt voor
de gelijktijdige akkers en grafheuvel(s)(groepen).
Ook in de late bronstijd en vroege ijzertijd
werden zowel de leemarme als leemrijke
gronden bewoond.710 Op basis van een sterke
toename van het aantal urnenvelden wordt een
sterke demografische groei verondersteld. De
gemeenschappen bewoonden verspreid
gelegen, zwervende boerderijen die verbonden
waren aan het agrarische systeem van een Celtic
field. Dit werd beschouwd als een innovatieve
manier van de ijzertijdboeren om bodemdegradatie te voorkomen.711 Uitgaande van de structurele beperkingen van de zandgronden vormden
de Celtic fields echter alleen op korte termijn een
oplossing om beperkte bodemvruchtbaarheid
tegen te gaan. Op lange termijn had het bodemdegradatie tot gevolg waarbij in de loop van de
ijzertijd de bodems op de minder leemrijke
zandgronden degradeerden tot haar- en veldpodzolen.712
De premoderne heideveldzones worden vanaf
dan vrijwel niet meer bewoond. Bewoningssporen uit de midden- maar met name late ijzertijd en Romeinse tijd worden voornamelijk
aangetroffen bij de grootschalige opgravingen
onder de essen. Midden-ijzertijd sporen zijn

echter ook hier schaars waardoor Roymans en
Gerritsen niet alleen de conclusie trekken dat
nederzettingsterritoria op grote schaal worden
verlaten maar dat tevens de bevolkingsomvang
daalt.713 Waar men wel blijft wonen, verandert
het bewoningspatroon. Aan het eind van de
midden-ijzertijd, maar met name het begin van
de late ijzertijd is er een langzame ontwikkeling
waar te nemen naar plaatsvaste erven. Daarbij
vermindert de afstand waarover erven verplaatst
worden en vindt regelmatig herbouw plaats op
het erf.714 Veel van de bekende urnenvelden
worden opgegeven. Het aantal grafvelden
neemt sterk af. Tegelijkertijd lijken ze op andere
locaties te liggen en zijn kleiner in omvang.715
Tegen het einde van de late ijzertijd en zeker in
de Romeinse tijd bestaat het bewoningspatroon
in toenemende mate uit plaatsvaste erven en
kleine nederzettingen van enkele geclusterde
erven, die doorgaans enkele eeuwen op dezelfde
plaats liggen.716 Daarnaast ontwikkelden zich in
de Romeinse tijd opnieuw langdurig gebruikte
en gemeenschappelijke begraafplaatsen.717 Er is
sprake van demografische groei met dien
verstande dat de bewoning zich bijna volledig
concentreerde tot de lemige en niet-gedegradeerde bodems in het landschap.718 Zones van
premoderne heidevelden blijken nauwelijks
meer voor bewoning gebruikt te zijn, de nederzettingen en grafvelden liggen met name onder
de essen. De ontwikkelingen in bewoningspatroon corresponderen met veranderingen in
het agrarische systeem: plaatsvaste akkersystemen die met een braaksysteem verbouwd
werden.

6.2.3 Kritische kanttekeningen
707 Roymans & Gerritsen 2002, 373-374.
708 Roymans & Gerritsen 2002; Fokkens

Beide modellen hebben echter een generaliserend karakter, zowel in tijd als ruimte. Daarnaast
worden ze sterk bepaald door één of meerdere
aannames. In het verleden zijn dan ook al meerdere malen kritische kanttekeningen geplaatst
bij respectievelijk het ‘zwervende-erven’-model
alsook het zogenoemde contractie-model:719
1. in de discussie omtrent het ‘zwervende
erven’-model worden verschillende termen
gebruikt: zwervende boerderijen, zwervende
erven en/of zwervende nederzettingen. Dit is
het gevolg van het feit dat we het hebben
over de dynamiek van een samengesteld

2002.

709 Roymans & Gerritsen 2002, 378.
710 Roymans & Gerritsen 2002, 379.
711 De Hingh 2000; zie ook discussie in
712

713
714
715
716
717
718
719

Roymans en Gerritsen 2002, 378-384
(noot 11).
Roymans & Gerritsen 2002. Dit is echter
nauwelijks met data onderbouwd of
aannemelijk gemaakt, zie ook
hoofdstukken 3 en 7.
Roymans & Gerritsen 2002, 382-384.
Onder andere Gerritsen 2003.
Roymans & Gerritsen 2002, 383; zie ook
Hiddink 2003.
Roymans & Gerritsen 2002, 384.
Roymans & Gerritsen 2002, 384. Zie ook
hoofdstuk 7.
Roymans & Gerritsen 2002, 384.
Arnoldussen 2008, 76-84; Arnoldussen
2009.
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720 O.a. Arnoldussen 2008, 67, table 3.2;
Roberts 1996, 16-19; Harding 2000, 22.

721 Een betere dateerbaarheid ten opzichte

722
723
724
725
726
727
728
729

van andere structuren als spiekers,
schuren en bijgebouwen. Ook de
dateerbaarheid van huisplattegronden
is echter in veel gevallen zeer beperkt en
limiterend voor uitspraken over
dynamiek van erf en nederzetting.
Voor discussie zie o.a. Schinkel 1998,
27-28. Aannames lopen uiteen tussen 12
en 80 jaar.
Zie voor referenties Arnoldussen 2009,
149.
Arnoldussen 2009, 154.
Zie hoofdstuk 3.
Arnoldussen 2008, 95; zie ook
Arnoldussen 2009, 155.
Arnoldussen 2009.
Arnoldussen 2009, 154-155, tabel 1; zie
ook Arnoldussen 2008, 65-96.
Zie Roymans & Gerritsen 2002, 383. Hier
wordt kort verwezen naar de mogelijke
uitzondering op hun model in de regio
Oss.

‘object’ zonder dat we de structuur, omvang
en duur van het betreffende object kennen.
Voordat we uitspraken doen over bewoningsdynamiek is het dan ook belangrijk om te
definiëren wat een erf is. In de literatuur
wordt onderscheid gemaakt tussen 1) boerderij, 2) huisplaats (boerderij en bijvoorbeeld
spiekers) en 3) erf (een vast en/of terugkerend
patroon van spiekers, kuilen en hekwerken/
greppels in relatie met boerderij).720 In de
praktijk blijkt dat de discussie(s) over mobiliteit/zwervende erven vrijwel altijd is gebaseerd op huisplattegronden of hooguit huisplaatsen, simpelweg omdat deze structuren
goed herkenbaar en ‘dateerbaar’ zijn;721
2. vanwege de gelimiteerde levensduur van het
houten skelet wordt vaak een periode van
25-30 jaar aangehouden waarna het huis
(gedwongen) is verlaten.722 De levensduur van
palen wordt echter door een groot aantal
kenmerken bepaald: houtsoort, breedte van
de paal, bewerking van het hout, bodemtype
en ondergrond, klimaat, onderhoud van
(constructie)palen en plaatsing van buitenpalen (onder dak(voet)).723 Recent houtonderzoek van midden-bronstijdplattegronden in
het rivierengebied suggereert een levensduur
tussen 50 en zelfs 100 jaar.724 Het is dus zeker
niet uit te sluiten dat een boerderij en het
bijbehorende erf meerdere, opeenvolgende
generaties functioneerde in plaats van slechts
één generatie;
3. ondanks dat zandgronden ontegenzeggelijk
gevoelig zijn voor bodemdegradatie is het
nooit aangetoond dat de verplaatsing van
erven daadwerkelijk correleert met de
verplaatsing van akkers (binnen een ‘Celtic
fields systeem’). Daarnaast is bodemdegradatie sterk afhankelijk van lokale eigenschappen van de bodem.725 De aanwijzingen
voor akkers zijn überhaupt beperkt waardoor
een ruimtelijke relatie tussen akker en erf tot
op heden nooit is vastgesteld. Het blijft dan
ook ongegrond of agrarische cycli (met
braakliggende periodes en/of gewasrotatie)
samenvallen met die van het huis (huishouden). Het is ook moeilijk voor te stellen
dat na enkele decennia alle agrarische
gronden in de omgeving van een erf tegelijkertijd onbruikbaar zijn.726 Overigens is ook de
aanwezigheid van akkers op veel plaatsen een
aanname, zelden worden sporen van akkers
teruggevonden;

4. het verband tussen het huis- en huishoudencyclus is een aanname. Trouwen en overlijden
kunnen redenen zijn voor het beginnen en
verlaten van een huis. Er is echter geen overtuigende onderbouwing voor deze gelijktijdigheid. Het percentage van bouw- en
verlatingsoffers is te laag om als de onderbouwing te dienen.727 Daarnaast komen
verlengingen, aanbouw en reparaties regelmatig voor.728 Die pleiten voor een langere
levens- en gebruiksduur in plaats van dat een
huis wordt verlaten. Het is dus niet ondenkbaar dat een huis twee of zelfs drie generaties
bewoond is geweest waarbij de huishoudencyclus wordt herhaald (afb. 6.5);
5. zoals aangegeven heeft het ‘zwervendeerven’-model een descriptief karakter.
Het beschrijft de ruimtelijke verspreiding van
huisplattegronden waarin geen rekening
word gehouden met eventuele sociale implicaties. Waarom zouden gemeenschappen
waarvan de bestaanseconomie gebaseerd
was op gemengde landbouw hun erven
iedere generatie verplaatsen? En hoe moeten
we ons dat voorstellen, en wat zijn de sociale
implicaties van een voortdurende verplaatsing van erven en het moeten claimen van
een nieuw gebied?
6. het zwervende erven-model is geponeerd als
verklaringsmodel voor de verspreiding van
ijzertijdplattegronden in de regio Ussen. Dit
regionale model is uiteindelijk (onbedoeld)
uitgerold over pleistoceen Nederland als het
model voor het dynamische, laat-prehistorische nederzettingsstructuur. Mogelijk is het
niet meer dan een regionaal model, ongeschikt voor een uitrol over de gehele
Zuid-Nederlandse zandgronden?
7. Oostelijk Noord-Brabant bestaat niet alleen
uit een pleistoceen dekzandlandschap waarin
grotere en kleinere dekzandplateau’s van
elkaar worden ‘gescheiden’ door beekdalen.
Het fysieke landschap is veel gevarieerder
waardoor een generalisatie van regionale
modellen voorzichtig moet worden toegepast;729
8. bewoningspatronen worden niet alleen
bepaald door de fysieke omgevingsfactoren.
Er is sprake van een samenspel waarin ook
sociale en culturele factoren een rol spelen;
9. de zogenaamde ‘heidevelden-archeologie’
concentreerde zich op zichtbare elementen
als grafheuvels en urnenvelden. Niet-zicht-
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Afb. 6.5 De cyclus van het huishouden is volgens Gerritsen direct verbonden met de cyclus van het huis (bron:
Gerritsen 2003, ﬁg. 3.1).

bare elementen, bijvoorbeeld nederzettingen, zijn (mogelijk) op grote schaal ongezien verdwenen, of liggen er mogelijk nog.
Bij een vergelijk met de latere ‘essenarcheologie’ moet dat worden meegewogen
om te voorkomen dat de veronderstelde
verschillen in bewoningspatronen mede
worden bepaald door onderzoekfactoren;
10. de bewoning van de leemarme(re) gronden
– de submoderne heidevelden - vindt volgens
Roymans en Gerritsen met name plaats in de
periode bronstijd tot midden-ijzertijd.730
Dat beeld is echter vooral gebaseerd op de
aanwezigheid van urnenvelden, terwijl de
latere bewoning op de leemrijke(re) gronden
is vastgesteld op de daadwerkelijke aanwezigheid van bewoningssporen;
11. het veranderende grafritueel vanaf de
midden-ijzertijd, met name voor wat betreft
locatie en de bescheidenere omvang en
monumentaliteit van het grafveld heeft zijn
weerslag op de trefkans ten opzichte van
urnenvelden.

Met bovenstaande kanttekeningen voor wat
betreft het zwerven van erven en contractie op
de leemrijke(re) gronden, in het achterhoofd is
de data die in de afgelopen vijftien jaar aan het
licht is gekomen gesynthetiseerd. Deze Oogst
voor Malta betreft vele honderden kleine en
grote onderzoeksprojecten, variërend van proefsleuvenonderzoeken, kleine opgravingen tot
grootschalig onderzoek dat zich uitstrekt over
tientallen hectaren. In de volgende paragrafen
wordt op basis van de resultaten van die onderzoeken, waarbij af en toe ook wordt gerefereerd
aan data uit pre-Malta onderzoek, een lange
termijn-geschiedenis geschetst waarin bewoningsdynamiek en locatiekeuze(s) centraal staan.
Oostelijk Noord-Brabant, in al haar landschappelijke verscheidenheid, vormt daarbij het
onderzoeksgebied. Per periode wordt achtereenvolgens gekeken naar boerderij, erf en
nederzetting, in het eerste geval een in tijd en
ruimte samenhangende groep sporen, in de
laatste twee gevallen een in tijd en ruimte
samenhangende groep structuren en sporen.

730 Roymans & Gerritsen 2002, 378-384.
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Belangrijk daarbij is het besef dat we deze
eenheden vanuit ‘ons’ perspectief analyseren.
Het is zeer waarschijnlijk dat ze voor de bronsen ijzertijdbewoners een andere betekenis
hadden en op andere wijze werden ervaren.
De gebruikte data zijn vrijwel zonder uitzondering
afkomstig uit de ‘grootschalige’ opgravingen, met
name voor het niveau van erf en nederzetting
vormen zij de meest bruikbare categorie. Proefsleuvenonderzoeken geven enkel een (eerste)
indruk van de verspreiding van sporen, de resultaten bieden weinig inzicht in de thematiek van
bijvoorbeeld bewoningsdynamiek.731 Vervolgens
wordt per periode een algemeen beeld geschetst
waarin dynamiek van erf en nederzetting bijeen
worden gebracht met andere elementen in het
landschap. Die beelden komen ten slotte samen
in de conclusie waarin een lange termijndynamiek
wordt geschetst.

6.3

731 Bureau- en booronderzoeken zijn
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

buiten beschouwing gebleven. Deze zijn
niet relevant voor dit onderzoek.
O.a. Arnoldussen & Fontijn 2006, 306308; Louwe Kooijmans 1993.
Arnoldussen & Fontijn 2006.
Arnoldussen 2008; zie ook Fokkens et al.
in voorbereiding.
Arnoldussen 2008; Arnoldussen &
Fokkens 2008; Fokkens & Fontijn 2013.
Fokkens et al. in voorbereiding;
Arnoldussen 2008; Arnoldussen &
Fontijn 2006.
De Jong & Beumer 2011; Van den Brink &
Van Kampen 2013; Opbroek et al. 2015.
Son en Breugel-HIVA-terrein: Norde
2009; Boxmeer-Maasbroeksche
Blokken: Hiddink 2000.
Jansen & Van Hoof 2003; Fokkens et al.
2009; De Leeuwe 2011.
Arnoldussen & Fontijn 2006; Fokkens
2002, 128-134.
Arnoldussen & Fontijn 2006, 306.
Theunissen 1999, 196-197.
Theunissen 1999, 193-194; Arnoldussen
2008.

Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de midden-bronstijd-B
(1500-1100 v.Chr.)

De midden-bronstijd-B wordt in het algemeen
beschouwd als de periode waarin voor het eerst
een volledig ontwikkeld (gemengd-)landbouwsysteem functioneert.732 Er lijkt voor het
eerst sprake van ‘geordende’ landschappen
waarin seculiere en rituele activiteiten een vaste
plaats hebben, soms voor een lange periode.733
Een voorbeeld van het laatste zijn regelmatig
geordende grafheuvelgroepen. Dat betekent
overigens niet dat er in de voorafgaande perioden geen sprake is van landschapsinrichting.
Vanaf circa 1500 v.Chr. is er met name sprake van
een toenemende fysieke inrichting van het landschap. Vanaf de tweede helft van het tweede
millennium v.Chr. krijgen we (voor het eerst) dus
langzaam grip op thema’s als bewoning en
economie én op de relaties daartussen. Tezamen
met begravingen én rituele praktijken bieden ze
zicht op landschappelijke ontwikkelingen, waaronder locatiekeuze en bewoningsdynamiek.
Een belangrijke factor is het feit dat vanaf de
vijftiende eeuw v.Chr. de eerste goed herkenbare, ondiscutabele huisplattegronden en
nederzettingen voorkomen.734 Het aantal (goed
herkenbare) huisplattegronden/huisplaatsen en
nederzettingen neemt zelfs exponentieel toe.735
Uit de voorafgaande perioden beperkt het data-

bestand zich tot grafheuvels en/of grafvelden en
deposities. Ontegenzeggelijke huisplattegronden uit midden-bronstijd A of ouder zijn
bijvoorbeeld nog steeds zeer zeldzaam.736
De belangrijkste onderzoeken in oostelijk
Noord-Brabant in de afgelopen 15 jaar voor wat
betreft onze kennis over de midden-bronstijd-B,
met name voor wat betreft het aspect bewoning, zijn zonder twijfel de opgravingen van
minimaal een tiental midden-bronstijd huisplattegronden bij Son en Breugel, de opgraving van
een midden-bronstijd nederzetting in Veldhoven
en het grootschalig onderzoek bij BoxmeerSterckwijk waar een negental bronstijdplattegronden is blootgelegd, inclusief een
aantal grafmonumenten.737 Naast deze grotere
onderzoeken verschaften ook een aantal kleinere opgravingen, om verschillende redenen,
een duidelijke kenniswinst (tabel 6.5). In het
algemeen geldt dat een belangrijk meerwaarde
van individuele onderzoeken bestaat uit de
ensemblewaarde. Rondom de genoemde onderzoeken in Boxmeer en Son en Breugel zijn meer
sporen uit deze periode opgegraven.738 Ook de
kleinschaligere opgravingen Oss-De Geer,
Oss-Zevenbergen en Geldrop-Luchen liggen in
een (micro)regio waar eerder sporen uit dezelfde
periode zijn aangetroffen.739

6.3.1 Huisplattegronden

Hét karakteristieke element van midden-bronstijdnederzettingen blijft, zoals ook elders in de
Lage Landen en aangrenzende gebieden, de langgerekte woon-stalboerderij waarin mens en dier
onder een en hetzelfde dak woonden (afb. 6.6).740
De opkomst van het ‘langhuis’ moet worden
gezien als de oorsprong van een architecturale
traditie waarin monumentaliteit en vooral regelmatigheid belangrijk zijn.741 Tegelijkertijd zien we
ook een tendens ontstaan in het structureren en
afbakenen van de omringende ruimte: het erf.
In het algemeen gaat het in onze regio om drieschepige gebouwen met een brede(re) middenbeuk en smalle zijbeuken, een bouwtraditie die
zich uitstrekt tot in Denemarken en Noord-Frankrijk.742 Op basis van bijvoorbeeld de verhouding
van aantal binnen- en buitenstijlen en/of indeling
van het gebouw worden verschillende huistypen
onderscheiden.743 De midden-bronstijdgebouwen
op de pleistocene zandgronden van oostelijk
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Onderzoek

Begraving

Tabel 6.5 Grootschalige* ‘Malta’-opgravingen met midden-bronstijdnederzettingen en
grafvelden in oostelijk Noord-Brabant per mesoregio.

Jaar

Oppervlakte (ha.)

Literatuur

Kempisch Hoog
Eersel-Kerkebogten

2007

7

Lascaris 2011

Son en Breugel-Ekkersrijt

2007-2008

4

De Jong & Breumer 2011; 2013

Geldrop-Genoenhuis

2004

1,6

Hissel et al. 2007

Geldrop-Luchen

2008-2009

2,1

De Leeuwe 2010

Veldhoven-Habraken

2013

1,8

Van den Brink & Van Kampen 2013

Veldhoven-Zilverackers

2011-2012

3

Van der Veken 2014

2004; 2007

2

Fokkens et al. 2009; Fontijn et al. 2013

Roerdalslenk

Peel Blok
Oss-Zevenbergen
Maasdal
Boxmeer-Sterckwijk

2008; 2009; 2010

22

Blom & Van der Velde 2015

Boxmeer-Maasbroeksche
Blokken

1998; 2000

1,5

Van der Velde 1998; Hiddink 2000

Oss-De Geer

2002-2003

2,2

Jansen & Van Hoof 2003

Oss-Horzak

1998-2008

Rosmalen-Noord

2001

Maaskant

15
4,2

Jansen & Van As 2012; in voorb.
De Koning & Vaars 2003

Voor een korte beschrijving van de vindplaatsen zie bijlage 6.1 (* groter dan één ha).

Afb. 6.6 Gecoupeerde sporen van twee plattegronden van midden-bronstijd-B boerderijen (H 6 en H7) uit
Veldhoven-Habraken, deelgebied B (bron: Van der Brink & Van Kampen 2013, ﬁg. 6.10).
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Afb. 6.7 Voorbeelden van huisplattegronden uit de midden-bronstijd-B uit Geldrop-Luchen (boven) en BoxmeerMaasbroekse Blokken (onder) (bron: De Leeuwe 2010, ﬁg. 5.4 aangepast; Opbroek et al. 2015, afb. 3.6 MbB huis 3
aangepast).

744 Vasbinder & Fokkens 1987, 131-133;
Fokkens 1991; Hiddink 2014a, 173-177.

745 Arnoldussen & Theunissen 2014; Van der
Velde 2000.

746 Arnoldussen 2008, 192-194.
747 De Leeuwe 2009.
748 Jansen & Van Hoof 2003; zie ook OssMikkeldonk: Fokkens 1991.

749 Weekers-Hendrikx & Van der Veeken
2014, 75-77.

750 Janssens 2012, 27-33. De gepubliceerde
plattegronden zijn problematisch en
passen niet in de bekende typologie.
751 Jansen & Van Hoof 2003, 42-43. De
haard in de boerderij uit NijnselHazeputten ligt ook in het westelijke
deel (Beex & Hulst 1968).
752 De Leeuwe 2010, 28-34.

Noord-Brabant worden in het algemeen tot het
Oss-type 1(A) gerekend, vernoemd naar de eerste
opgegraven plattegronden in Oss-Ussen.744 De
belangrijkste kenmerken zijn een ‘halve-portalen’
constructie en rechte en/of afgeronde uiteinden.
Daarnaast wordt het type Zijderveld onderscheiden.745 Belangrijkste kenmerken bij deze
plattegronden is dat de (dubbele) buitenstijlen in
het algemeen ondieper zijn gefundeerd en daardoor vaak ontbreken (afb. 6.7). De typologie van
Arnoldussen gaat uit van een classificatie van
plattegronden op basis van meerdere
kenmerken.746
Een belangrijk deel van de recent opgegraven
plattegronden voldoet aan de algemene
kenmerken van midden-bronstijd plattegronden
(tabel 6.6). Exemplarisch is de midden-bronstijd
plattegrond uit Geldrop-Luchen.747 De langgerekte boerderijplattegrond (min. 13 m; max. 30
m) bestaat uit gebinten van twee buiten- en
twee binnenstijlen met een gemiddelde overspanning van 6 m. Rondom de boerderij liggen
twaalf kuilen die op basis van aardewerk ook uit
de midden-bronstijd dateren. Daarnaast is er
sprake van een micro-regionale variatie. De relatief kleine plattegrond die gevonden is bij het
onderzoek in Oss-De Geer verschilt sterk van
andere plattegronden uit de regio.748 Dit staat
niet op zichzelf, want in Veldhoven-Zilverackers
is een vergelijkbare, relatief kleine plattegrond
gevonden, terwijl in het nabijgelegen Habraken
de lengte van de plattegronden varieert tussen 9
en ruim 17 m.749
In het algemeen is het lastig om plattegronden
typologisch toe te wijzen. De conservering speelt

daarbij een grote rol. Veel plattegronden zijn
incompleet waardoor het inpassen in bestaande,
op basis van een beperkte dataset opgestelde
typologieën, vaak niet of nauwelijks mogelijk is.
Met de toename van het databestand blijkt
steeds vaker dat typologieën niet toereikend
zijn. Een gebrek aan variatiebreedte en een
gebrek aan solide dateringen dragen daar aan
bij. Daarbij is er sprake van een sterke (micro-)
regionale variëteit (afb. 6.8). De vraag is dan ook
of het toekennen van plattegronden aan typen
relevant is voor ons beeld van het verleden? In
feite is het niet meer dan een ordening van de
archeologische resten (plattegronden) van boerderijen gebaseerd op hedendaagse waarnemingen. Een belangrijke vraag is ook of we alle
typen (her)kennen. Clusters van paalsporen en
kuilen doen soms een erf vermoeden maar dan
is er geen boerderijplattegrond te distilleren uit
de verspreiding sporen. Een voorbeeld is een
cluster sporen, gedateerd in de midden-bronstijd B op basis van aardewerk en een 14C-datering, op de vindplaats Hapert-De Pan. Het
vermoeden van een erf kan hier niet worden
bevestigd door een of meerdere huisplattegronden.750
Aanwijzingen voor de indeling en het gebruik
van gebouwen zijn schaars. In het westelijke
(woon?)deel van de boerderijplattegrond uit
Oss-De Geer is een duidelijke haardkuil aangetroffen.751 Verdere aanwijzingen voor een interne
indeling zijn schaars: het huis uit Geldrop–
Luchen wordt door (wand)greppels opgedeeld in
minimaal drie vertrekken waarbij de functie van
de vertrekken onduidelijk blijft.752
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Tabel 6.6 14C-gedateerde huisplattegronden uit de midden-bronstijd B uit de periode 1997-2014.
Plaats

Vindplaats

Huisnr.

Type

Afmetingen

Indeling

Bijzonderheden

Datering

Oss

De Geer

huis 1

driebeukig

lengte 11,6-15,3 m
breedte 3,0 m

onbekend

haardkuil decentraal op
lengteas

14

Geldrop

Luchen

str.16

driebeukig
Oss-type 1

min. 13 m;
max. 30 m

driedeling door
middel van
greppels

rond het huis 7 kuilen;
2 haard-kuilen met MBT
(-B) aardewerk

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H1

driebeukig

lengte 25 m
breedte 6,5 m

drie kuilen in huis

uitbreiding; reparatie

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H3/4

driebeukig

lengte 13,5 m
lengte 11 m
breedte 5,75 m

onbekend

H4 is aanbouw H3

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H9

driebeukig

lengte 11,15 m
breedte 3,5 m

onbekend

geen

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H12

driebeukig

lengte 26,5 m
breedte 5 m

kuilen in westdeel
huis

reparatie (?)

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H15

driebeukig

lengte 25 m
breedte 6 m

onbekend

reparatie (?)

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H16

driebeukig

lengte 13,5 m
breedte 6,5 m

onbekend

geen

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H23

driebeukig

lengte 19,5 m
breedte 6 m

onbekend

reparatie

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H24

driebeukig

lengte 20,5 m
breedte 6,5 m

onbekend

geen

14

Son en Breugel

IKEA-terrein

H27

driebeukig

lengte 23 m
breedte 5 m

onbekend

geen

14

Boxmeer

Maasbroekse
Blokken

MbBH2

driebeukig

lengte 9,75 m
breedte 3,5 m

onbekend

geen

14

C: 1425-1055 cal BC

Boxmeer

Maasbroekse
Blokken

MbBH3

driebeukig

lengte 12 m
breedte 3,5 m

onbekend

geen

14

C: 1387-1261 cal BC

Veldhoven

Habraken

huis 8

driebeukig

lengte 13,5 m
breedte 3,6 m

ingangsportaal

deel buitenstijlen
aanwezig

14

Veldhoven

Habraken

huis 9/10

driebeukig

lengte 10,5 m
breedte 3,0/3,5 m

onbekend

geen

14

Veldhoven

Habraken

huis 11

driebeukig

lengte 17,2 m
breedte 3,9 m

paalkuilen op de
lengteas; vier
paalkuilen: zolder?

deel buitenstijlen
aanwezig; twee kuilen
op lengteas

14

Veldhoven

Habraken

huis 12

driebeukig

lengte 11,6 m
breedte 3,4 m

vier paalkuilen:
zolder?

geen

14

Veldhoven

Habraken

huis 13

driebeukig

lengte 14,1 m
breedte 3,7 m

paalkuilen op de
lengteas: zolder?;
ingangspartij

drie kuilen in de zijbeuk

14

Veldhoven

Habraken

huis 14

driebeukig

lengte 12,7 m
breedte 3,6 m

onbekend

geen

14

Veldhoven

Habraken

huis 15

driebeukig

lengte 8,9 m
breedte 3,2 m

onbekend

geen

14

C-datering houtskool uit
haardkuil: 2σ 1601-1265 cal BC
C-datering uit nabijgelegen
haardkuil: 2σ 1386 - 1123 cal BC
C-datering: 3175 ± 30 BP; 2σ 1498
tot 1409 en 1428
tot 1305 cal BC
C-datering: 3175 ± 45 BP; 2σ 1527
tot 1321 cal BC
C-datering: 3055 ± 45 BP; 2σ 1410
tot 1217 cal BC
C-datering: 3215 ± 35 BP; 2σ (1606)
1517 tot 1436 (1412) cal BC
C-datering: 3115 ± 35 BP; 2σ (1503)
1490 tot 1320 (1293) cal BC
C-datering: 3135 ± 50 BP; 2σ (1503)
1490 tot 1320 (1293) cal BC
C-datering: 3070 ± 30 BP; 2σ (1410)
1392 tot 1312 (1267) cal BC
C-datering: 3030 ± 35 BP; 2σ (1375)
1330 tot 1221 (1132) cal BC
C-datering: 3130 ± 35 BP; 2σ (1492)
1441 tot 1324 (1314) cal BC

C-datering: 1679-1497 cal BC (post
quem)

C-datering: 1521-1417 cal BC;
1521-1411 cal BC; 1518-1401 cal BC
C-datering: 1681-1503 cal BC (post
quem); 1525-1407 cal BC; 1522-1438
cal BC
C-datering: 1602-1411 cal BC

C-datering: 1609-1436 cal BC;
1607-1425 cal BC; 1605-1401 cal BC
C-datering: 1496-1322 cal BC

C-datering: 1607-1434 cal BC (post
quem); 1499-1318 cal BC (ante quem)

Op basis van betrouwbaarheidsaanduiding conform Fokkens & Jansen 2002, tabel 2 zijn enkel type A1 en A2 opgenomen (voor referenties zie tabel 6.1).
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Afb. 6.8 Verschillende typen midden-bronstijd-B huisplattegronden uit de microregio Oss (schaal 1:200). Boven:
Oss-Mikkeldonk huis 125; midden: Oss-Mikkeldonk huis 128; onder: Oss-De Geer (bron: Fokkens 1991, ﬁg. 6 en ﬁg. 6
aangepast; Jansen & Van Hoof 2003, ﬁguur 6.2 aangepast).

Tabel 6.7 De karakteristieken van twee mogelijke erfreconstructies uit de midden-bronstijd-B uit Oss-De Geer en
Geldrop-Luchen.
Plaats

Vindplaats

Huis

Erfstructuren

Erfomvang

Datering(en)

Literatuur

Geldrop

Luchen

driebeukig
Oss-type 1

Zeven (haard)kuilen binnen 30 m; ook enkele
(haard)kuilen op grotere afstand. Westkant
beperkt opgegraven.

straal van 30 m?

MBT-aardewerk; zaadjes eik uit
haardkuil: 2σ 1386-1123 cal BC.

De Leeuwe 2010

Oss

De Geer

driebeukig

ten noorden van huis 3 kuilen en 4 paalkuilen,
tot 95 m afstand. Crematievlakgraf op ca. 70 m
afstand. Zuidkant beperkt opgegraven.

niet te bepalen

MBT-aardewerk; hout uit kuil:
2σ 1871-1533 cal BC.
Crematie: 2σ 1395-1049 cal BC

Jansen & Van
Hoof 2003

6.3.2 Erven en kuilclusters

753 Zie o.a. Arnoldussen 2008, 275-363.
Hier betreft het speciﬁek de deﬁnitie en
reconstructie van midden-bronstijd-B
erven in het rivierengebied.

In het algemeen wordt het erf gedefinieerd als
de ‘ruimte’ rondom de boerderij die dagelijks
wordt gebruikt door de bewoners en als zodanig
deel uitmaakt van de dagelijkse leefomgeving
van de bewoners. Een erf is ook een ruimtelijke
entiteit. Op het erf komen waterputten en/of
-kuilen, (afval)kuilen en gebouwen voor opslag
(bijvoorbeeld spiekers) voor. Ook andere bijgebouwen (gebouwen waarvan de functie niet
bekend is) komen voor. Ten slotte kan het erf
begrensd zijn, mogelijk in de vorm van een

hekwerk en/of greppel(systeem). Het is niet uit
te sluiten dat erf en de ruimte daarbuiten in
elkaar overliepen en niet van elkaar gescheiden
waren. Het is in de praktijk in ieder geval een
lastige opgave om het (midden-)bronstijderf te
definiëren en reconstrueren, zeker in die
gevallen waar nederzettingsplaatsen lange tijd
en/of steeds opnieuw bewoond zijn.753
Ondiscutabele, fysiek begrensde erven uit de
midden-bronstijd-B erf waarvan de afzonderlijke
elementen ruimtelijk gerelateerd én gelijk gedateerd zijn, zijn ook de laatste decennia niet aan
het licht gekomen. Een aantal onderzoeken biedt
wel enkele handvatten (tabel 6.7). Rondom de
huisplattegrond van Oss-De Geer ligt, binnen een
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N

waterput

crematiegraf
kuil

kuil

kuil
waterput
haardkuil
huisplattegrond

0

Niet opgegraven

200 m

Bronstijdsporen

Afb. 6.9 Bij de opgraving Oss-De Geer, op de rand van zand en klei, is een kortstondige bewoning in de middenbronstijd vastgesteld (één erf?). In de omgeving van een kleine huisplattegrond ligt een aantal kuilen, twee
waterputten en een crematiegraf (bron: Jansen & Van Hoof 2003, ﬁguur 6.1 aangepast).
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408000

408500

409000

Activiteitenzone
Bewoningszone eind vroege bronstijd/begin midden-bronstijd
Bewoningszone midden-bronstijd
Bewoningszone late bronstijd
Grafheuvels midden-bronstijd

N
N
N
N
N
N

N
0

192500

100 m

193000

193500

Afb. 6.10 De midden-bronstijd-B nederzetting Boxmeer-Sterckwijk bestaat uit meerdere, dicht bij elkaar gelegen
erven (?). In de directe omgeving van de bewoning ligt ook een aantal grafmonumenten uit dezelfde periode
(bron: Opbroek et al. 2015, afb. 3.1 aangepast).
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straal van 100 m, een zevental (water)kuilen uit de
midden-bronstijd-B. De ruimtelijke relatie wordt
ondersteund door meerdere 14C-dateringen in de
midden-bronstijd-B (afb. 6.9). De sporen lijken
dus één bewoningsfase te representeren, maar
maken ze ook deel uit van één erf? Door het
ontbreken van erfbegrenzingen is dat moeilijk te
zeggen. Een vergelijkbaar patroon zien we bij de
midden-bronstijd-B plattegrond in GeldropLuchen. Rondom de boerderijplattegrond ligt een
zestiental kuilen die op basis van vondstmateriaal
in de midden-bronstijd(-B) worden gedateerd.
De kuilen liggen binnen een straal van 70 m met
daarbinnen ook een vierpalige spieker.754 Ook hier
ontbreken erfbegrenzingen waardoor de vraag
ook hier geldt wat wel en niet bij het erf hoort.
Bij het onderzoek Boxmeer-Sterckwijck worden
rondom de huisplattegronden erven verondersteld waarvan de grens op maximaal 25 m
afstand van de boerderij ligt. Binnen deze
afstand komen de meeste ‘erfgebonden’ structuren voor zoals spiekers en bijgebouwen, silo’s
en opslagkuilen.755 Op de (gereconstrueerde)
midden-bronstijd-B erven van Boxmeer komen
spiekers en kuilen voor, echter in zeer wisselende
aantallen (afb. 6.10). Eén erf kent een tweefasig
gebruik gezien de aanwezigheid van twee overlappende, vrijwel identieke huisplattegronden.756
Meerfasige erven zijn ook vastgesteld in Son en
Breugel en Engelen-Hoogveld. Ook hier is sprake
van (overlappende) plattegronden op vrijwel
dezelfde locatie (afb. 6.11). Door de compactheid
van de bewoning is het echter lastig om erven te
definiëren. Bijgebouwen en kuilen kunnen aan
meerdere plattegronden worden toegeschreven
op basis van ligging, daarnaast ontbreken erfafscheidingen.757
Een regelmatig voorkomend fenomeen in de
midden-bronstijd-B zijn kuilen. Soms liggen ze
binnen een plattegrond, soms op enige afstand
waarbij de vraag is of ze op of buiten het erf
liggen. Kuilen liggen los verspreid, of soms in
clusters kort bij elkaar. Patronen en/of
verbanden met andere structuren zijn niet of
nauwelijks te maken. In Son en Breugel bijvoorbeeld zijn honderden kuilen aangetroffen
waarvan de meeste in de midden- en late bronstijd dateren. Op grond van dateringen is echter
geen ruimtelijk verband aan te tonen tussen de
erven en verspreiding van de kuilen.
Daarnaast zijn er kuilen die nauwelijks een ruimtelijke relatie lijken te hebben met een boerderij/
erf. Waterkuilen in bijvoorbeeld Oss-Ussen

liggen vaak buiten het erf.758 Daarnaast is er
soms ook sprake van clusters van kuilen, op
ruime(re) afstand van plattegronden of zonder
plattegronden in de directe omgeving.
Dergelijke clusters worden geïnterpreteerd als
activiteitenzones buiten het erf. Een belangrijke
constatering omdat een cluster kuilen dus niet
per definitie een indicator vormt voor een erf
waarvan het huis niet is opgegraven.
Bij de beschrijving van kuilen wordt vaak gebruik
gemaakt van de typologie van Schinkel.759 Het
descriptieve karakter hiervan geeft echter
nauwelijks aanknopingspunten voor de functie
van de vele kuilen die we uit deze periode
kennen. Het bepalen van de functie van kuilen
en de activiteiten die in een dergelijk gebied
werden uitgevoerd, is echter moeilijk, omdat de
(primaire) functie van de meeste kuilen zelden
kan worden vastgesteld. Mogelijkheden zijn:
1. waterputten; op basis van de aanwezigheid
van een putconstructie;
2. kelderkuilen; op basis van ligging, vorm en/of
inhoud;
3. voorraadkuilen (silo’s); op basis van vorm en/
of inhoud;
4. haardkuilen; op basis van ligging, vorm en/of
inhoud;
5. waterkuilen; op basis van diepte, vorm en/of
ligging;
6. drenkkuilen; op basis van vorm, ligging en/of
context;
7. depositiekuilen; op basis van ligging en/of
inhoud;
8. askuilen; op basis van ligging en/of inhoud;
9. mestkuilen?
10. afvalkuilen; op basis van inhoud, wordt vaak
gezien als secundair gebruik.
Duidelijke voorbeelden van clusters van kuilen
zonder aanwijzingen voor bewoning zijn onder
meer aangetroffen in Geldrop-Cocody, Veldhoven-Sondervinckcampus, Oss-Mettegeupel,
Cuijk-Gildekamp, Reusel-Kruisstraat en
Boxmeer-Sterckwijck (afb. 6.12).760 In Veldhoven
is een cluster blootgelegd in een uitgebreide
proefsleuf. Een van de kuilen bevatte een
hoeveelheid verbrande eikels waarvan een
14
C-datering uitkwam in de vijftiende eeuw v.
Chr.761 In Reusel betreft het een complex van
zeven kuilen met (midden-)bronstijdaardewerk
zonder gebouwstructuren in de omgeving.762
Clusters van kuilen, soms met paalsporen, uit
midden-bronstijd-B liggen in Oss-Mettegeupel

754 De Leeuwe 2009, 119-121. Twee
755

756
757
758
759
760
761
762

driepalige spiekers liggen ook op korte
afstand van de boerderijplattegrond.
Opbroek et al. 2015, 142-143. De
gehanteerde omvang van het erf met
een maximale straal van 25 m is
gebaseerd op onderzoek van middenbronstijdnederzettingen in het
rivierengebied: Arnoldussen 2008, 328.
Opbroek et al. 2015, 152.
De Jong & Beumer 2013, 273-276; De
Koning et al. 2003.
Schinkel 1994, 33.
Schinkel 1998, 267-288.
Van Beek et al. 2004, 30; Bink 2011;
Jansen & Arnoldussen 2007; Opbroek
et al. 2015.
GrA-23113 3190±45 BP: 2σ 1524-1390 en
1329-1323 cal BC; Van Beek et al. 2004,
30.
Bink 2011, 26-30.
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Afb. 6.11 Twee midden-bronstijd(-B) erven met overlappende plattegronden op de vindplaats Engelen-Hoogveld
(bron: Koning et al. 2003, ﬁguur 5 aangepast).

763 Jansen & Arnoldussen 2007.
764 Opbroek et al. 2015; Van der Velde &
Blom 2015.

765 Opbroek et al. 2015, 152.
766 Fokkens et al. in voorbereiding.
767 Oss-Horzak: Jansen & Fokkens 2002,
319-321; Oss-De Geer: Jansen & Van Hoof
2003.

verspreid over een gebied van een aantal
hectaren. Ook hier ontbreken huisplattegronden.763 Dat laatste geldt niet voor de kuilenclusters in Boxmeer-Sterckwijk. In het opgravingsgebied van 22 ha liggen clusters van kuilen
duidelijk buiten de gereconstrueerde erven. De
clusters worden door de opgravers geïnterpreteerd als activiteitenzones.764 De vraag welke
activiteiten hier hebben plaatsgevonden, is lastig
te beantwoorden. Op basis van de afstand van
een van de clusters ten opzichte van de bewoning en het relatief veel voorkomen van houts-

kool in de vullingen van de sporen worden
‘brandgevaarlijke’ activiteiten verondersteld
zonder deze verder te benoemen.765 Een cluster
kuilen waarvan de functie welk bekend is, is
afkomstig uit een ouder onderzoek. In Oss-Mettegeupel is een complex van kuilen en palenrijen
geïnterpreteerd als een drenkkuil, omgeven
door hekwerken en water(kuilen).766 Bij het
onderzoek in Oss zijn overigens meerdere clusters van kuilen (soms met paalsporen) aangetroffen. Ze liggen verspreid in het landschap,
vaak op ruime afstand van erven.767
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Afb. 6.12 Clusters van midden-bronstijdkuilen op de vindplaatsen Geldrop-Cocody (linksboven), VeldhovenSondervinckstraat (rechtsboven), Oss-Mettegeupel (linksonder) en Cuijk-Gildekamp (rechtsonder) (bron: Flamman
et al. 2001, afbeelding 5; Van Beek et al. 2004, ﬁguur 5.2; Fokkens in voorbereiding; Janssens 2010, ﬁguur 6.16).

Als we het ‘erf’ beschouwen als een fysiek en/of
conceptueel begrensde ruimte van een bepaalde
omvang, gestructureerd ingericht met een aantal
gelijktijdige elementen die gerelateerd zijn aan
een gelijktijdige boerderij, blijft onze kennis over
inrichting, omvang en gebruiksduur van een erf
(nog steeds) beperkt. Dit is een direct gevolg van
het feit dat het vrijwel onmogelijk is om individuele structuren op dusdanige wijze te dateren
dat deze in tijd aan elkaar gekoppeld kunnen
worden. Ook ruimtelijke analyses bieden weinig
houvast voor het doen van uitspraken over
inrichting, omvang en gebruiksduur van een erf.

Uiteindelijk geldt voor midden-bronstijd-B
erven in oostelijk Noord-Brabant, vergelijkbaar
met het rivierengebied768, dat er geen sprake lijkt
van een uniforme structurering van erven, niet
op nederzettingsniveau, niet op lokaal of regionaal niveau. Het enige herkenbare patroon is het
frequent voorkomen van een aantal vaste
elementen: bijgebouwen (schuren), opslagstructuren in de vorm van spiekers en kuilen.
Waterputten zijn een zeldzaamheid. Voor geen
van deze elementen is vooralsnog sprake van
een uniforme, ruimtelijke relatie met de boerderij. Zelfs de vraag of elementen wel op het erf

768 Arnoldussen 2008, 33.
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769 Someren: Hiddink 2011, 65-66; Oss:

770
771

772
773

Jansen & Fokkens 2002; Cuijk: o.a. Het
regelmatig voorkomen van dergelijke
clusters maakt het onwaarschijnlijk dat
in alle gevallen bijbehorende gebouwen
zijn uitgewist door bodemactiviteiten
en/of andere verstoringen.
Arnoldussen 2008.
Een uitzondering zijn twee
overlappende midden-bronstijd-Bplattegronden in Venray-Hoogriebroek:
Stoepker et al. 2000, 17-24.
Fokkens 1991; Wesdorp 1997.
Theunissen 1999, 195; Arnoldussen
2008.

liggen, is niet altijd te beantwoorden. Kuilenclusters, maar ook los verspreide kuilen, treffen
we bijvoorbeeld dichtbij een huisplattegrond
aan, maar soms ook op grotere afstand en regelmatig zonder een plattegrond in de directe
omgeving. Kuilenclusters kunnen we dus niet
beschouwen als indicator voor een erf waarvan
de bijbehorende huisplattegrond bijvoorbeeld
direct buiten het opgegraven areaal ligt. Clusters
van kuilen in bijvoorbeeld Someren-Waterdael,
Oss-Horzak en op verschillende locaties in Cuijk
kunnen we dus niet direct als erven interpreteren, mogelijk hebben we te maken met activiteitenzones.769 Helaas hebben we vooralsnog
geen inzicht in de hier uitgevoerde activiteiten.
Als we kijken naar het midden-bronstijd onderzoek van vóór Malta zien we overigens een
vergelijkbaar voorkomen van kuilen en kuilenclusters. Een illustratief voorbeeld is een cluster
van kuilen in Oss-Mettegeupel waartoe ook een
drenkplaats voor vee behoort, een type kuil dat
waarschijnlijk niet op een erf heeft gelegen.
Fysieke begrenzingen van erven in de vorm van
greppels en hekwerken zijn niet aangetroffen. De
weinige bekende hekwerken en greppels die aan

deze periode worden toegeschreven definiëren
geen erven, maar maken veelal deel uit van meer
uitgestrekte systemen die delen van het landschap, leefomgeving buiten de erven, compartimenteren, vergelijkbaar met hekwerksystemen
in het rivierengebied.770

6.3.3 Nederzettingen

In het algemeen wordt aangenomen dat gelijktijdig bewoonde midden-bronstijderven in
Zuid-Nederland op ruime afstand van elkaar
lagen, en dat een erf na een gebruiksperiode van
één generatie over ruime afstand werd verplaatst.
Herbouw op een erf kwam nauwelijks voor.771 Het
‘zwervende erven’-model was voor de
midden-bronstijd gebaseerd op grootschalige(re)
opgravingen in bijvoorbeeld Oss-Mikkeldonk en
Geldrop-’t Zand (afb. 6.13).772 Het week daarmee
af van erf- en nederzettingsstructuren in het rivierengebied en de zandgronden in Noord- en
Oost-Nederland waar her- en ook aanbouw van
huisplattegronden vaker voorkwam.773

N

kuilencluster
waterputten
0

100 m

Afb. 6.13 Een tweetal verspreid gelegen midden-bronstijderven, met huizen, inclusief kuilen-en waterputtencluster
uit Oss-Mikkeldonk (bron: Fokkens et al. in voorbereiding, aangepast).
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Recente onderzoeken in de regio’s Oss en
Geldrop, waar het ‘traditionele’ beeld van los
verspreide erven mede is ontstaan, lijken het
zwervende erven beeld te onderbouwen (Oss-De
Geer; Geldrop-Genoenhuis). In de regio Oss zijn
minimaal vijf clusters bewoningssporen bekend,
in Geldrop zeven clusters met sporen van enkele
(incomplete) kleine en grote gebouwen, steeds
met op zichzelf staande boerderijen, zonder
aanwijzingen voor herbouw of overbouwing.
De onderzoeken bij Boxmeer (Sterckwijk en
Maasbroekse Blokken), Son en Breugel (IKEA- en
HIVA-terrein) en Veldhoven-Habraken laten
echter een ander beeld zien.
In Boxmeer is op een smalle, hogere terrasrestrug een tiental min of meer gelijk georiënteerde
huisplattegronden (huisplaatsen) opgegraven,
op een gemiddelde afstand van 25 tot 100 m
(een keer heeft herbouw van een boerderij
plaatsgevonden; zie bijlage 6.1). De plattegronden passen binnen de geldende huistypologieën en worden in de midden-bronstijd-B
gedateerd op basis van aardewerkanalyses en
enkele 14C- dateringen (tabel 6.6).774 Omdat het
niet mogelijk is om afzonderlijke huisplaatsen
exact te kunnen dateren, is het onmogelijk om
een fasering van op te stellen. De opgravers
gaan er in ieder geval vanuit dat niet alle huisplaatsen tegelijkertijd bewoond waren, maar wel
dat enkele huisplaatsen gelijktijdig in gebruik
waren.775 We hebben hier dus te maken met relatief plaatsvaste erven, op korte afstand van
elkaar die uiteindelijk over een relatief korte
afstand zijn verplaatst, in een beperkt, lineair
gevormd nederzettingsareaal (afb. 6.14). Dat
laatste wordt in sterke mate bepaald door de
lineariteit van de terrasrestrug waarop de bewoning zich concentreert.
De plaatsvastheid lijkt te worden bevestigd door
grafheuvels uit dezelfde periode in de directe
omgeving van de boerderijen.776 De relatie tussen
begraving en bewoning is niet evident te stellen,
maar de opgravers gaan er van uit dat de grafheuvels later, op het erf (?), zijn aangelegd.777 Het
zou volgens hen het belang onderstrepen dat
men hechtte aan het territorium. Het geeft in
ieder geval een beeld zoals dat niet eerder in
oostelijk Noord-Brabant kon worden vastgesteld, mede omdat onderzoek van de nederzetting en grafheuvel in het verleden sterk gericht
was op het object zelf.778 Belangrijke vragen zijn
of deze plaatsvastheid typerend is voor de
mesoregio Maasdal, waarvan Boxmeer deel

uitmaakt, en of zwervende erven als typerend
voor de zandgronden kunnen worden
beschouwd?
In Son en Breugel-Ekkersrijt zijn elf
midden-bronstijd(-B) boerderijen opgegraven,
verspreid over twee bewoningslocaties op
hogere dekzandkoppen in het landschap.
Volgens de opgravers is er sprake van drie bewoningsclusters. Omdat er weinig overlappende
gebouwplattegronden zijn, gaat men er van uit
dat erven verplaatst zijn.779 Op basis van de
beperkte verspreiding van de plattegronden is
de afstand van de verplaatsing echter gering
geweest. Samen met het voorkomen van her- en
aanbouwen lijkt hier dan ook sprake van een
‘plaatsvaste’ nederzetting met minimaal twee
gelijktijdige plattegronden. Gedurende een
aanzienlijk deel van de latere midden-bronstijd
heeft men hier gewoond, tot zelfs in de late
bronstijd.780 De overeenkomstige oriëntatie,
geringe onderlinge afstand en het voorkomen
van herstel en vervanging van palen vormen
aanwijzingen dat de betreffende erven lang op
dezelfde locatie hebben gelegen. Opvallend is
dat kuilen zowel binnen plattegronden voorkomen maar tegelijkertijd ook in clusters op
enige afstand van bewoning. Een zelfde patroon
is ook in Boxmeer vastgesteld.781 Ten slotte zijn in
Son en Breugel-Ekkersrijt enkele grafmonumenten gevonden. Volgens de opgravers is er
sprake van oudere monumenten die eeuwenlang een oriëntatiepunt vormden in het landschap. De huizen zijn hier bewust bij opgericht.782
In Veldhoven-Habraken is in een gebied van
ca. 4 ha, waarvan bijna de helft is opgegraven,
een tiental huisplattegronden uit de periode
1500-1300 v.Chr. opgegraven (afb. 6.15).783 De
grotendeels gelijk georiënteerde plattegronden
liggen op relatief korte afstand van elkaar: 25 m
of minder. Twee plattegronden liggen vrijwel
tegen elkaar aan, één plattegrond is herbouwd.
In de nederzetting kunnen we twee clusters
onderscheiden, op een onderlinge afstand van
circa 50 m. Een veertiental 14C-dateringen uit de
sporen van zeven huizen dateren vrij consistent
in de eerste helft van de midden-bronstijd-B.784
Op basis van Bayesiaanse statistiek zijn de dateringen gemodelleerd. De opgravers concluderen
dat de bewoning een aaneengesloten periode
van circa 200 jaar beslaat met een gemodelleerde begindatering van huis 13 rond 1530 v.Chr.
Aan het eind van de veertiende eeuw is het
terrein weer verlaten.786 Binnen deze periode is
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Opbroek et al. 2015; Hiddink 2000.
Van der Velde 2015, 627.
Van der Velde 2015, 628.
Van der Velde 2015, 628.
Opgravingen beperkten zich vaak tot de
grafheuvel, grafveld of nederzetting.
De Jong & Beumer 2013, 270. Hier wordt
nog gesproken over erven die
‘gezworven’ hebben, echter met een
geringe verplaatsing.
De Jong & Beumer 2013, 273-276.
Van der Velde 2015.
De Jong & Beumer 2013, 273-276.
Van den Brink & Van Kampen, 2013.
Van den Brink & Van Kampen 2013, 29-38,
tabel 4.1. De dateringen zijn gedaan aan
verkoolde graankorrels, hazelnootdoppen
of houtskool van takken of twijgen en zijn
uitgevoerd met de AMS-methode. Een
aantal dateringen komt ouder uit.
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785 De Jong & Beumer (2013) dateren een
vijftal plattegronden in de middenbronstijd-A De aanwijzingen daarvoor
zijn echter beperkt, daarnaast sluiten de
plattegronden typologisch aan op de
midden-bronstijd-B plattegronden
(zie ook Fokkens et al. 2016).

Afb. 6.14 Van de midden-bronstijd-B nederzetting Son en Breugel-Ekkersrijt zijn 18 huisplattegronden blootgelegd.785
Daarnaast zijn op de locatie van de bewoning ook grafmonumenten gevonden uit verschillende perioden (bron: De
Jong & Beumer 2013, afbeeldingen 260-263 aangepast).
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de nederzetting continu bewoond. Er is dus
sprake van een plaatsvaste nederzetting die
meerdere generaties bewoond is. Waarschijnlijk
werden meerdere boerderijen tegelijkertijd
bewoond en werd de volgende boerderij op
hetzelfde erf gebouwd.
Hoe kenmerkt zich nu een midden-bronstijdnederzetting? De nederzettingen in Boxmeer, Veldhoven en Son en Breugel bestaan ontegenzeggelijk uit een aantal meerfasige, plaatsvaste erven.
Hier is sprake van een plaatsvaste nederzetting,
vaak op korte afstand van een grafheuvelgroep.
De stabiele bewoningsdynamiek is vergelijkbaar
met nederzettingen uit deze periode in
West-Friesland en het rivierengebied. De inrichting van de nederzetting lijkt hier te zijn gestuurd
door het verlaten erf.787 Dit contrasteert met het
bekende beeld van erven die regelmatig over
grote(re) afstand werden verplaatst en door het
landschap zwierven. De diffuse verspreiding van
erven in bijvoorbeeld Oss en Geldrop werden
geïnterpreteerd als een dynamisch nederzettingsmodel. Als we echter uitgaan van de bewoners
dan hebben die hun hele leven dezelfde boerderij
bewoond. Vanuit hun perceptie is er geen sprake
van enige dynamiek. Zeker niet als we de
aanname dat een boerderij slechts een generatie
bewoond is geweest, loslaten. Als we uitgaan van
minimaal twee generaties is er zeker geen sprake
meer van een dynamisch nederzettingsmodel,
iets wat de terminologie zwervend impliceert,
zeker niet voor de bronstijdbewoners zelf. De
verplaatsing over grote(re) afstand is mogelijk het
gevolg van de omvang van de leefomgeving, een
uitgestrekte dekzandvlakte/-rug. De veel beperktere verplaatsing in Boxmeer en Son en Breugel is
dan te verklaren door de beperkingen van de leefomgeving aldaar. Blijkbaar boden beide omgevingen echter voldoende mogelijkheden voor de
bronstijdboeren om langdurig op een plaats te
wonen en leven. Een meer stabiel nederzettingsmodel – waarin op langere termijn zeker wel
beweging zit – past ook beter in de eerder
geschetste geordende, sterk gestructureerde
midden-bronstijd landschappen. Het zwerven
van erven vormt daarin een contrast.
Als we ten slotte ‘buiten’ de nederzetting kijken,
kunnen we niet anders dan concluderen dat we
weinig weten over het ruimtegebruik buiten de
nederzetting. Infrastructuur en de ligging van
akkers en weilanden ontbreken in ons beeld. We
kunnen er alleen van uit gaan dat het landschap
tussen en rondom begraaf- en woonplaatsen zal

hebben bestaan uit gecultiveerd land
(weilanden, akkers), natuurlijk land (bossen,
rivierdalen) en verlaten gecultiveerd land (heidevelden, regenererend bos). De betekenis en
functie van deze gebieden is moeilijk te achterhalen (zie ook 6.3.5).

6.3.4 Graven en grafvelden

Karakteristiek voor midden-bronstijd-B grafvelden is het voorkomen van grafheuvels, ronde
of ovale aarden monumenten die de locatie van
een graf markeren.788 Zowel solitaire heuvels
alsook groepen grafheuvels komen voor.
Bekende grafheuvelgroepen in oostelijk
Noord-Brabant zijn bijvoorbeeld Toterfout-Halve Mijl (Kempisch Hoog) en Oss-Vorstengraf/-Zevenbergen (Peel Blok).789 De opbouw
van veel grafheuvels indiceert dat ze meerdere
gebruiksperioden kennen waarbij begravingen,
ook na de midden-bronstijd, ín de heuvel
worden bijgezet. Daarbij worden heuvels vaak
opgehoogd en/of worden randstructuren, veelal
paalkransen, toegevoegd.790 De bijzettingen
onder of in de heuvel bestaan uit inhumaties en
crematieresten waarbij het aandeel van de
laatste in de loop van de bronstijd sterk
toeneemt.791 Onderzoek van de crematieresten in
Toterfout-Halve Mijl wijst erop dat zowel
mannen, vrouwen alsook kinderen op verschillende plaatsen onder of in de heuvel werden
bijgezet.792 Ten slotte moet vermeld worden dat
begravingen niet uitsluitend onder een heuvel
zijn bijgezet. Bij opgravingen in het centrum van
Cuijk is een aantal vlakgraven uit de late
midden-bronstijd aangetroffen, onder andere in
een boomstamkist.793 Daarnaast is een (aanzienlijk) deel van de overledenen waarschijnlijk op
dusdanige wijze bijgezet dat resten daarvan
buiten ons gezichtsveld vallen. De locatiekeuze
voor begravingen in de midden-bronstijd-wordt
dus gekenmerkt door een grote verscheidenheid, alsook de wijze van markering van begravingen.
Het aantal grafvelden uit de midden-bronstijd-B
is in de Malta-onderzoeksperiode bescheiden.
Een belangrijk onderzoek betreft een al langer
bekende grafheuvelgroep aan de noordrand van
het Peel Blok. Bij Oss-Zevenbergen is, voor het
eerst sinds de jaren ’60, een aantal grafheuvels
onderzocht. Daarbij bleek dat de bronstijdheuvels

786 Van den Brink & Van Kampen 2013, 38.
787 Arnoldussen 2008, 327.
788 Dit is echter mede een gevolg van de

789
790
791
792
793

zichtbaarheid van de monumenten. In
het algemeen wordt aangenomen dat
het aantal begravingen onder een
grafheuvel slechts een klein percentage
vormt van het totaal aantal begravingen
uit deze periode. Het grootste deel valt
waarschijnlijk buiten ons blikveld.
Theunissen 1999; Bursch 1937; Fokkens
et al. 2009.
Theunissen 1999.
Drenth & Lohof 2005, 436-438.
Theunissen 1999.
Van Enckevort & Thijssen 2002, 17-18.
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Afb. 6.15 De midden-bronstijd-B nederzetting Veldhoven-Habraken. Op dezelfde locatie lag eeuwen eerder ook al
een nederzetting uit het laat-neolithicum (bron: Van den Brink en Van Kampen 2013, ﬁg. 6.1 aangepast).
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de oudste elementen vormden in een grafveld dat
tot ver in de vroege ijzertijd in gebruik is geweest.
De keuze om op deze landschappelijk prominente
locatie ergens in de vroege bronstijd een grafheuvel aan te leggen zorgde er dus (onbewust)
voor dat hier eeuwenlang mensen zijn begraven.
Opmerkelijk daarbij is het feit dat het aantal
graven afgezet tegen de gebruiksduur van enkele
eeuwen zeer beperkt is. Uit de hele midden-bronstijd dateren drie primaire graven waarover een
grafheuvel is opgeworpen en vijf na-bijzettingen
in de heuvels. Enerzijds is er dus sprake van een
continue gebruik, anderzijds zijn er meerdere
generaties verstreken tussen de verschillende
gebruiksfasen. Daarbij is het interessant te
constateren dat het grafveld niet onbeheerd
bleef, de heide werd begraasd en/of gebrand.794
Bij Langeboom-Schaapsdijkweg, ook op de
Maashorst, zijn twee grafmonumenten uit de

midden-bronstijd aangesneden in een gasleidingtracé. Binnen de beide kringgreppels zijn meerdere crematiegraven aangetroffen (afb. 6.16).795
In de overige gevallen zijn grafmonumenten aan
het licht gekomen bij het onderzoek van nederzettingssporen uit dezelfde maar ook latere perioden (tabel 6.8). Omdat dateringen van bewoningssporen en grafmonumenten een grote
marge hebben is de relatie tussen beide – die er
zeker zal zijn geweest – niet makkelijk vast te
stellen. Bij Eersel-Kerkebogten zijn twee grafmonumenten opgegraven met in de directe
omgeving enkele kuilen uit de midden-bronstijd.796 In het geval van De Geer is het crematievlakgraf later gedateerd dan het naastgelegen
erf.797 In Son en Breugel-IKEA terrein worden de
grafmonumenten eerder gedateerd en zouden
ze een foci hebben gevormd voor de latere
midden-bronstijd-B bewoning.798

794 Fokkens et al. 2009, 210-216.
795 Rondags 2013.
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134

(secundair) crematiegraf

44

38

28.69

10

10

kringgreppel (of ringsloot)
11

kuil

44
11

paalkuil
vlak/natuurlijk spoor
vermoedelijk verloop
kringgreppel 2
55

vermoedelijke locatie
primaire graf

56
39

53

46

38
38
133

53

37

28.75
11

47

135-136
38

46

38
28.62
10

10

4
11
38

38

55

10

N
0

1

2

3
m

4

5
1:100

Afb. 6.16 Midden-bronstijd-B grafmonumenten uit Langenboom-Schaapsdijkweg (links) en
Eersel-Kerkebogten (rechts) (bron: Rondags 2013, ﬁguur 12 aangepast; Lascaris 2011, ﬁg. 6.4 aangepast).

56

39

28.72

10

226
—

Tabel 6.8 Grafmonumenten uit de midden-bronstijd uit oostelijk Noord-Brabant
(onderzoeksperiode 1997-2014; voor referenties zie bijlage 6.1).
Plaats

Vindplaats

Type onderzoek

Periode

Omschrijving

Kerkebogten

opgraving

midden-bronstijd

twee kringgreppels met
crematiegraven

Ekkersrijt-IKEA

opgraving

midden-bronstijd

cirkelvormig grafmonument met
een diameter van 15 tot 16 m

Oss

Zevenbergen

opgraving

midden-bronstijd

verschillende grafheuvels/
heuvelperioden

Langenboom

Schaapsdijkweg

opgraving

midden-bronstijd

vindplaats 2: twee kringgreppels
met crematiegraven

Sterckwijk

opgraving

midden-bronstijd

vindplaats 1 en 2: grafvelden met
respectievelijk drie en twee
crematiegraven

De Geer

opgraving

midden-bronstijd

crematiegraf

Kempisch Hoog
Eersel
Roerdalslenk
Son en Breugel
Peel Blok

Maasdal
Boxmeer

Maaskant
Oss

796
797
798
799
800

Lascaris 2011.
Jansen & Van Hoof 2003, 47-48.
De Jong & Beumer 2013.
Opbroek et al. 2015.
Jansen & Van der Linde 2013. Zie ook
Fokkens et al. 2009.
801 Zie ook Bourgeois 2013.
802 Zie ook Bourgeois 2013.

In Boxmeer-Sterckwijk worden de grafmonumenten later dan de erven gedateerd, maar
daarbij wijzen de onderzoekers erop dat de
dateringsmarges van individuele structuren een
grote marge kennen, waardoor het niet uit te
sluiten valt dat de temporele relatie anders is.799
Wat bepaalt de locatiekeuze van grafmonumenten, als onderdeel van het begrafenisritueel,
en speelt de locatie van bewoning daarin een
rol? Of is het juist andersom? Ook hier speelt de
dateringsproblematiek een beperkende rol
waardoor conclusies moeilijk te maken zijn. Het
is duidelijk dat specifieke landschappelijke
kenmerken, een zandrug aan de rand van een
plateau, bepalend waren voor de aanleg van de
grafheuvels bij Oss-Zevenbergen op deze
locatie.800 Ook de aansluiting bij oudere grafheuvels komen we (hier) regelmatig tegen. De grafheuvels op Zevenbergen vormen regelmatig de
locatie voor een (nieuwe) begraving.801
De vraag of nederzettingen ook een factor
spelen in de locatiekeuze van grafheuvels blijft
moeilijk te beantwoorden. Regelmatig worden
boerderijen c.q. erven en grafmonumenten uit
de midden-bronstijd B niet ver van elkaar
aangetroffen maar de temporele relatie is vrijwel
nooit met zekerheid vast te stellen. Een relatie

zal er in ieder geval zijn geweest, mogelijk zelfs
verschillend per regio.
Samenvattend is het in ieder geval duidelijk dat
de locatiekeuze voor graven en grafvelden waar wordt een overledene begraven?, een
belangrijk onderdeel in het grafritueel - gekenmerkt wordt door diversiteit.802 Dat laatste geldt
zeker als we beseffen dat het merendeel van de
begravingen, en daarmee ook de overwegingen
voor wat betreft locatiekeuze, buiten ons blikveld blijft. Wanneer en voor wie welke factoren
doorslaggevend zijn, is dus niet vast te stellen.

6.3.5 Deposities

Uit de verschillende fasen van de bronstijd is een
diversiteit aan deposities bekend. Het bekendst
zijn de deposities van metalen voorwerpen in
natte gebieden als moerassen, beekbeddingen
en rivieren (Fontijn 2002/03). Dergelijke gebieden
werden duidelijk gemeden als bewonings- of
begravingsplaats maar hadden vaak wel een
belangrijke betekenis in de rituele sfeer. Hier
werden wapens als zwaarden en speerpunten
maar ook bijlen gedeponeerd. Opvallend daarbij
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Tabel 6.9 Deposities uit de midden-bronstijd (A en B) uit oostelijk Noord-Brabant
(onderzoeksperiode 1997-2014; voor referenties zie bijlage 6.1).
Plaats

Vindplaats

Type onderzoek

Periode

Context

Omschrijving

Kleine Beerze

opgraving

midden-bronstijd

beekdal

tien bronzen bijlen

Vorstenbosch

De Helling

proefsleuven

midden-bronstijd A

dekzandrug

Hilversum-pot

Veldhoven

Sterrenlaan

proefsleuven

midden-bronstijd

flank dekzandkop

houtskoolrijke kuil met
daarin complete pot

Boekel

Parkweg

opgraving

midden-bronstijd A

dekzandkop;
nederzetting

twee deposities:
bronstijdpot (rand) en
twee potten

Oss

Vorstengrafdonk

proefsleuven
met uitbreiding

midden-bronstijd A

kwellocatie

een Oldendorf-bijl

Nistelrode

Menzelsch Veld

opgraving

midden-bronstijd

kwellocatie

bewoning en depositie
bronstijdpot (rand)

Cuijk

De Nielt

proefsleuven

midden-bronstijd

terrasrestrug;
nederzetting

depositie scherven met
oker

Cuijk

Heeswijkse
Kampen

proefsleuven

midden-bronstijd

terrasrestrug;
nederzetting

depositie scherven

Kempisch Hoog
Hoogeloon
Roerdalslenk

Peel Blok

Maasdal

is dat bepaalde objectcategorieën verbonden
lijken met specifieke plaatsen. Deze ‘selectieve
depositie’ uit zich bijvoorbeeld in het feit dat
zwaarden vrijwel zonder uitzondering zijn gedeponeerd in rivieren en bijlen in kleine vennen of
kwellocaties.803
Dergelijke vondstlocaties zijn niet of nauwelijks
te prospecteren waardoor het in vrijwel altijd
toevalsvondsten betreft, in de meeste gevallen
bij proefsleuvenonderzoek (tabel 6.9). In de
onderzoeksperiode 1997-2014 zijn twee metaaldeposities aan het licht gekomen: Oss-Vorstengrafdonk (een bijl) en Hoogeloon-Kleine Beerze
(tien bijlen).804
Naast metaaldeposities kennen we ook aardewerkdeposities (afb. 6.17). Dit fenomeen kent
een uitgebreid voorkomen, zowel geografisch
als in tijd.805 Een uitzonderlijke vondst in oostelijk
Noord-Brabant betreft een tweetal complete
potten en de rand van een ondersteboven
geplaatste pot uit Boekel-Parkweg. Alle drie zijn
te typeren als vroeg-Hilversum-aardewerk, uit
het eerste deel van de midden-bronstijd.806
Opvallend is dat de vondsten in een nederzettingscontext lijken te zijn gedaan. In de directe
omgeving zijn meer kuilen en paalsporen met
midden-bronstijd(Hilversum)-aardewerk. Een

huisplattegrond is echter niet te distilleren uit
het sporencluster.
Het begraven van potten (op hun kop) komt ook
regelmatig voor in de latere midden-bronstijd,
binnen en buiten nederzettingen. In VeldhovenSterrenlaan is een complete Drakenstein-pot
begraven in een kuil. De overige sporen in de
directe omgeving dateren later: ijzertijd of
middeleeuwen.807 Bij een proefsleuvenonderzoek in Vorstenbosch-De Helling is op een
hoogte op een lager gelegen dekzandrug in de
Centrale Slenk één archeologisch spoor aangetroffen. Het betreft de vondst van de wandscherven van een op de kop geplaatste Hilversum-pot. Omdat crematieresten of resten van
een grafmonument ontbreken wordt de vondst
geïnterpreteerd als een geïsoleerde depositie.808
Opvallend is het voorkomen van meerdere
vergelijkbare vondsten in de directe omgeving.
Op 200 meter afstand is in 1958 een Hilversum-pot (urn?) en een bronzen haarnaald
gevonden in een vergraven context.809 In het
nabijgelegen Nistelrode-Menzelsch Veld is de
rand van een Hilversum-pot gevonden, niet ver
van een kwelgebied. De betekenis van dergelijke
deposities is lastig vast te stellen. Het is een
fenomeen dat een lange traditie kent: in

803 Fontijn 2002; 2003.
804 Fontijn et al. 2004; Roymans &
805
806
807
808

Sprengers 2012.
Arnoldussen 2008, 444-445 en tabel 8.1.
De Jong 2008a.
Weekers-Hendrikx 2013, 16-19.
Pruijsen 2011.

228
—

Afb. 6.17 Een depositie van tien bijlen uit het beekdal van de Kleine Beerze bij Hoogeloon; depositie van een pot uit
Veldhoven-Sterrenlaan (bron: Roymans & Sprengers 2012, ﬁguur 8; Weekers-Hendrikx 2013, afb. 12).
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Boxmeer-Sterckwijk, Rosmalen-Noord en
Oss-Horzak zijn vergelijkbare deposities bekend
uit de laat-neolithische en vroege bronstijdperiode. Ook voor deze voorbeelden is geen duidelijke verklaring. In sommige gevallen liggen ze op
een nederzettingsterrein en is er mogelijk een
verband te leggen met een huisplaats. In de
meeste gevallen liggen ze echter ‘op zichzelf’,
ver buiten een nederzettings- of grafcontext.
In alle gevallen is er sprake van het intentioneel
begraven van een object - in dit geval een pot vergelijkbaar met een bouwoffer of grafgift. Er is
zeker geen sprake van het afdanken van afval.
De precieze reden van dergelijke deposities is
echter onbekend. De homogeniteit suggereert
enkel een specifiek (en vergelijkbaar) ritueel
doel. Mogelijk sluiten ze aan bij de tradities van
deposities van metalen objecten. Hiervan wordt
aangenomen dat het doelbewuste handelingen
betreft waarbij specifieke objecten verbonden
lijken met specifieke locaties. Bijlen bijvoorbeeld
worden vrijwel zonder uitzondering gedeponeerd in natte gebieden, vaak niet ver van een
woonplaats.810
Het laatste wordt bevestigd door de vondst van
tien bronzen bijlen in het beekdal van de Kleine
Beerze bij Hoogeloon.811 De homogene groep
hielbijlen is gedeponeerd in de midden-bronstijd. Het gaat hier zeker niet om verloren voorwerpen, de vondsten zijn de neerslag van doelbewust handelen, een rituele depositie in het
water, mogelijk bij een doorwaadbare plaats
door het beekdal.

6.3.6 Plaatsvaste bewoning in een
geordend landschap

Een belangrijke conclusie op basis van bovenstaande analyse is een veel beperkter dynamiek
van de bewoning in de midden-bronstijd-B in
oostelijk Noord-Brabant dan eerder werd
gedacht. Op verschillende plaatsen kenmerkt
deze zich zelfs door een duidelijke plaatsvastheid. Erven worden wel verplaatst, en soms ook
over grote(re) afstanden, maar niet in een dynamiek die de terminologie ‘zwervende erven’
rechtvaardigt. Plaatsvast betekent hier dat we er
vanuit gaan dat erven meerdere generaties in
gebruik zijn. Erven zijn dus wel in beweging,
soms over grotere, soms over kleinere
afstanden, maar pas na een langere tijdspanne

dan de term zwervend verondersteld. Er is dus
sprake van een zekere mate van stabiliteit, zeker
voor de toenmalige bewoners.
De afstanden waarover erven ‘bewegen’ is
mogelijk regionaal gebonden, waarbij de
natuurlijke gesteldheid van dekzandeilanden/-vlakten weinig beperkingen gaf aan locatiekeuze, in tegenstelling tot de terrasruggen
langs de Maas of kleinere dekzandkoppen/
-eilanden. Dit leidt uiteindelijk tot een meer
gedifferentieerd nederzettingspatroon van enerzijds ver(der) uiteen gelegen, gelijktijdige boerderijen als in Oss en Geldrop, maar ook dichter
bijeen gelegen gelijktijdige boerderijen in de
langdurig bewoonde nederzettingen in Son en
Breugel en Boxmeer.
In tegenstelling tot het dynamische karakter van
‘zwervende erven’ past dit beeld van meer
plaatsvaste nederzettingen ook beter in de geordende, agrarische landschappen zoals die
worden voorgesteld door Arnoldussen en
Fontijn.812 Ook op de Oost-Brabantse zandgronden is sprake van een duidelijke structurering van het landschap waarbij bepaalde functies
en daarmee samenhangende betekenissen een
bepaalde plaats in het landschap hebben en
generaties lang ‘vastliggen’.
Een voorbeeld daarvan is de recentelijk onderzochte grafheuvelgroep Oss-Zevenbergen. Deze
grafheuvelgroep ligt op een prominente plaats
in het landschap, aan de rand van de Maashorst.813 Een plek die millennia lang was bestemd
voor het begraven van mensen. Het nattere,
lager gelegen gebied ten noord(west)en daarvan
lijkt het domein voor deposities, getuige de
vondst van een bronzen bijl op een locatie waar
water opwelt.814 Een intensief proefsleuvenonderzoek wees uit dat bewoning hier ontbreekt,
die moeten we op de hoger gelegen delen van
het plateau zoeken. Verschillende oppervlaktevindplaatsen ten zuiden van de grafheuvels indiceren een aantal mogelijke nederzettingen.815
Hier hebben bepaalde plaatsen in het landschap
dus voor lange tijd een specifieke functie en
betekenis. Daarbij hebben de ‘eerste’ locatiekeuzes, bijvoorbeeld de aanleg van de eerste
grafheuvel, een grote impact op de inrichting
van het landschap, ook in latere fasen. Een
dergelijk proces waarbij gebeurtenissen of
keuzes uit het verleden van invloed zijn op de
loop van latere ontwikkelingen noemen we
‘padafhankelijkheid’.816 Latere keuzes in een
dergelijk proces hebben een veel minder sterke

809
810
811
812
813
814

Modderman 1959.
Fontijn 2002; 2003.
Roymans & Sprengers 2012.
Arnoldussen & Fontijn 2006.
Van der Linde 2009.
Jansen & Fokkens 2007; Fontijn et al.
2004.
815 Jansen & Van der Linde 2013; De Kort
2007, . afb. 4 en 5.

230
—

816 Een voorbeeld van een archeologisch

817
818
819

820

gebruik van padafhankelijkheid is terug
te vinden in de locatieanalyse van
Romeins Nijmegen door Driessen
(2007). Zie met name 167-170 en bijlage
1, 183-186.
Fokkens 2002, 136-137; Bourgeois &
Fontijn 2008, 43, 50.
Zie ook Bourgeois & Arnoldussen 2006.
Voorbeeld Centraal Rivierengebied:
Zijderveld: Knippenberg & Jongste 2005;
zie ook Arnoldussen 2008. Voorbeeld
West-Friesland: Enkhuizen-Kadijken:
Roessingh & Lohof 2011; zie ook
Roessingh in voorbereiding.
Arnoldussen & Fontijn 2006.

invloed doordat bepaalde keuzemogelijkheden
moeilijk of al uitgesloten zijn. Een gevolg is dat
de inrichting van een landschap soms eeuwenlang gehandhaafd blijft (afb 6.18).
Locatiekeuze wordt altijd gestuurd door culturele
factoren maar in de loop van de (midden-)bronstijd worden keuzes in toenemende mate bepaald
door zichtbare antropogene elementen in het
landschap, bijvoorbeeld de aanleg van een grafmonument bij een oudere grafheuvel. Monumentaliteit vormt daarbij een belangrijke factor. Een
gemeenschap ontleent rechten voor het gebruik
van gronden, door de relatie tussen verleden en
heden (voorouders en levenden) uitdrukkelijk uit
te dragen.817 Tegelijkertijd worden in de buurt van
grafheuvels ook boerderijen gebouwd en erven
ingericht, zie bijvoorbeeld het onderzoek in
Boxmeer-Sterckwijk of Oss-De Geer. Omdat de
temporele relatie tussen woon- en begraafplaats
in de meeste gevallen niet eenduidig is, zijn de
relaties zeer lastig te benoemen.818 Mogelijk
wilden bewoners hun verwantschap met de
begraven perso(o)n(en) in de heuvel aan tonen.

Maar het is ook mogelijk dat de heuvels op of bij
verlaten erven zijn aangelegd. Vanuit landschappelijk oogpunt is er een voorkeur voor dekzandkoppen- en ruggen en terrasrestruggen. Slechts
incidenteel worden flanken en vlakten (kortstondig) bewoond (tabel 6.10).
Ten slotte kunnen we stellen dat bovenstaand
beeld beter aansluit bij de midden-bronstijd(-B)
bewoning in andere gebieden. In het rivierengebied en West-Friesland worden midden-bronstijdlandschappen gekenschetst door een sterke
ordening, plaatsvastheid en opeenvolging van
huizen.819 Dergelijke landschappen, die over
grote delen van Nederland voorkomen, getuigen
van een sterke visie op het definiëren, inrichten
en markeren van ‘ruimte’.820

Tabel 6.10 Ligging in het fysieke landschap van de belangrijkste midden-bronstijd-B vindplaatsen in oostelijk
Noord-Brabant, opgegraven in de periode 1997-2014. Selectie uit bijlage 6.1 (zie ook hoofdstuk 3).
Plaats

Vindplaats

Geomorfologische eenheid

Complextype

Datering

Hapert

De Pan

dekzandkop

nederzetting

midden-bronstijd-B

Eersel

Kerkebogten

dekzandrug en dekzandflank

nederzetting,
begravingen

bronstijd (graf)

Reusel

Kruisstraat

dekzandrug

nederzetting

bronstijd

Veldhoven

Habraken

dekzandrug

nederzetting

midden-bronstijd-B

Son en Breugel

Ekkersrijt

dekzandkop

nederzetting

midden – late bronstijd

Veldhoven

Zilverackers (WOR)

dekzandrug tussen beeklopen

zone D: nederzetting en kuilen
zone E: kuilen

zone D: midden-bronstijd-B
zone E: bronstijd

Langenboom

Schaapsdijkweg

plateau-achtige horst met dekzandwelving

begravingen

vroege - midden-bronstijd

Oss

Zevenbergen

plateau-achtige horst met dekzandrug

grafheuvelgroep

midden-bronstijd-B

Boxmeer

Maasbroeksche Blokken

pleniglaciale terrasrestrug met lage rivierduinen

nederzetting

midden-bronstijd-B

Boxmeer

Sterckwijck

Bølling terrasrestrug

nederzetting; begravingen

(vroege bronstijd),
midden-bronstijd-B

Cuijk

Groot Heiligenberg

pleniglaciale terrasrestrug met rivierduin

nederzetting/vondsten

vroege, midden- en late bronstijd

Cuijk

Heeswijkse Kampen

pleniglaciale terrasrestrug met rivierduin

nederzetting

midden-bronstijd

Engelen

Hoogveld

dekzandkop onder Maasklei

nederzetting

vroege en midden-bronstijd

Oss

De Geer

dekzandvlakte

nederzetting

midden-bronstijd-B
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8

8
5

2

2
4

4

0

vroege bronstijd

25m

0

midden-bronstijd

25m

3
1

1
7
10

9

12

6

6

11
8

8
5

5

2

2
4

4

0

late bronstijd

25m

0

vroege ijzertijd

25m

van
Weg
A5
0

mst
oeko
de T

N

0

opgegraven

(vlak)graf

kringgreppel

paalsporen

elitegraven vroege ijzertijd

Afb. 6.18 De grafheuvelgroep Oss-Paalgraven is eeuwenlang (2000-500 v. Chr.) exclusief gebruikt als begraafplaats
(boven vroege bronstijd-vroege ijzertijd). De grafmonumenten liggen niet ver van de grafheuvelgroep Vorstengraf
dat een vergelijkbare gebruiksperiode kent (onder) (bron: Fontijn et al. 2013 aangepast).

200 m
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6.4

Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de late brons- en
vroege ijzertijd (1100-500 v.Chr.)

De laatste fase van de bronstijd en de eerste
eeuwen van de ijzertijd worden gezamenlijk
aangeduid als de ‘urnenveldenperiode’, refererend aan de voor deze periode karakteristieke
urnenvelden. Naast de vaak uitgestrekte grafvelden wordt de periode tussen circa 1100 tot 800
v.Chr. gekenmerkt door relatief kleine(re), drie-/

vierschepige huisplattegronden. Kleiner houdt in
dit geval in dat de boerderijen beduidend korter
zijn dan haar voorgangers uit de midden-bronstijd.821 Voor de betekenis daarvan is nog geen
eenduidig antwoord: kleinere (kern)gezinnen,
verandering in de veehouderij822, wel/geen woonstalboerderijen? Daarnaast komen langere plattegronden, tot wel 30 m, zeker nog wel voor.823
In de late bronstijd-vroege ijzertijd is sprake van
full-time agrarische gemeenschappen, waarbij de
veronderstelling dat jacht en visserij geen rol
meer zouden hebben in de voedseleconomie
steeds vaker wordt losgelaten.824 Het aantal

Bewoning

Onderzoek

Begraving

Tabel 6.11 Grootschalige* ‘Malta’-opgravingen met late bronstijd-vroege
ijzertijdnederzettingen en grafvelden in oostelijk Noord-Brabant per mesoregio.

Jaar

Oppervlakte
(ha.)

Literatuur

Kempisch Hoog
Roerdalslenk
Geldrop-Genoenhuis

2004

1,6

Hissel et al. 2007

Someren-Waterdael III

2012

12

Hiddink 2011

Son en Breugel-Ekkersrijt

2007-2008

4

Geldrop-Luchen

2008-2009

2,1

De Leeuwe 2010

Budel-Noord

2009

1,2

Bink 2012

Liessel-Willige Laagt

2010

0,25

St.-Oedenrode-Rooise Zoom

2007

2,8

Mostert 2012

Deurne-Groot Bottelsche Akker

2005-2007

3,5

Hiddink 2008

De Jong & Breumer 2011; 2013

Witte 2012

Peel Blok
Oss-Zevenbergen

2004; 2007

Uden-Slabroekse Heide

2010

1,8

2

Fokkens et al. 2009; Fontijn et al. 2013

Nistelrode-Zwarte Molen

2004

5

Van Hoof 2007a

Uden-Bernhoven

2009-2010

6

Goossens & Meurkens 2013

Boxmeer-Sterckwijk

2008; 2009;
2010

22

Blom & Van der Velde 2015

Cuijk-Heeswijkse Kampen 4/7

2007

1,9

Roessingh & Vanneste 2009

Boxmeer-Maasbroeksche
Blokken

1998; 2000

1,5

Van der Velde 1998; Hiddink 2000

Oss-De Geer

2002-2003

2,2

Oss-Horzak

1998-2008

15

2001-2003

8,3

Jansen in voorbereiding

Maasdal

Maaskant
821 Hiddink 2014a.
822 Arnoldussen 2008, 230.
823 Hiddink 2014a. Voor recente
voorbeelden zie paragraaf 6.4.1.

824 Van Amerongen 2016; Fokkens et al.
in voorbereiding; Van den Broeke 2005,
zie ook hoofdstuk 5.

Jansen & Van Hoof 2003

Jansen & Van As 2012; in voorb.

Dekzandeiland Weert-Nederweert
Nederweert-Rosveld

Hiddink 2005b

Voor een korte beschrijving van de vindplaatsen zie bijlage 6.1 (* groter dan één ha).
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huisplattegronden/huisplaatsen en nederzettingen uit deze periode in oostelijk NoordBrabant is aanzienlijk, evenals het aantal
begraafplaatsen.825 Gezamenlijk geeft dit een
goed inzicht in de zogenaamde urnenveldengemeenschappen, zeker voor wat betreft een
locatieanalyse van bewoningsdynamiek en
daarmee samenhangende keuzes.
De belangrijkste onderzoeken in oostelijk
Noord-Brabant in de afgelopen 15 jaar, voor wat
betreft de late bronstijd-vroege ijzertijd,
omvatten een aantal (duidelijke) erven (LiesselWillige Laagt; Uden-Bernhoven) en nederzettingen (tabel 6.11). Bijzonder is een aantal overstoven akkerpercelen in Engelen-Hoogveld,
Geldrop-Luchen en Herpen-Wilgendaal.826 Het
aantal ‘nieuwe’ urnenvelden is, gezien het grote
aantal al bekende urnenvelden, bescheiden. Ten
slotte geldt ook hier dat een belangrijk meerwaarde van individuele onderzoeken bestaat uit
de ensemblewaarde. Een aantal microregio’s
speelt dan ook een belangrijke rol in ons beeld
van de bewoning rond de laatste millenniumwisseling voor Chr.: Someren, Oss, NederweertWeert en Cuijk.

6.4.1 Huisplattegronden

In het algemeen kenmerken de kleine huisplattegronden uit de late bronstijd-vroege ijzertijd
zich door een onregelmatigere paalzetting en
minder uniformiteit, vergeleken met hun voorgangers uit de midden-bronstijd-B.827 Voor de
verkorting van de boerderijen zijn verschillende
verklaringen aangedragen. Roymans suggereert
een verband met een verandering in de veeteelt:
schapen zouden een groter aandeel hebben in
de veestapel ten opzichte van runderen, waardoor de behoefte aan stalling vermindert.
Minder stal betekent een kleinere plattegrond.828
Fokkens verklaart de verkorting door een verandering in de samenstelling van huishoudens.
In de vroege ijzertijd worden boerderijen nog
slechts bewoond door kleine, kernfamilies in
plaats van de grotere huishoudens uit de
midden-bronstijd.829 Voor beide geldt echter dat
de daadwerkelijke data ontbreken.830
De relatief kortere plattegronden hebben een
driebeukige (soms vierbeukige) verdeling over de
lengteas en worden op de Zuid-Nederlandse
zandgronden toegeschreven aan het Oss-type

2/3 of type St.-Oedenrode (afb. 6.19).831 De drieschepige late bronstijd-vroege ijzertijd plattegronden, soms met wandgreppel, in de meeste
gevallen echter met dubbele wandpalen, zijn
bekend uit heel Noord-Brabant, Noord-Limburg
en Vlaanderen.832 Voorbeelden uit oostelijk
Noord-Brabant kenden we onder andere uit
Oss-Ussen, Den Dungen, Riethoven en
St. Oedenrode-Everse Akkers. Ook bij het recente
Malta-onderzoek in Oostelijk Noord-Brabant zijn
huisplattegronden uit deze periode aan het licht
gekomen, soms een enkele plattegrond, soms
meerdere plattegronden (tabel 6.12).
Huizen langer dan 20 m zouden in de late bronstijd-vroege ijzertijd niet of nauwelijks meer voorkomen. Voor de weinige ‘langere’ plattegronden
uit de late bronstijd-vroege ijzertijd wordt verondersteld dat er sprake is van twee direct in
elkaars verlengde, niet gelijktijdig, gebouwde
huizen.833 Recentelijk opgegraven, langere plattegronden die gedateerd zijn in de late bronstijd-vroege ijzertijd maken echter duidelijk dat
we op zijn minst nog eens kritisch naar deze
aanname moeten kijken. Geldrop-Luchen (structuur 2), Oss-Horzak (structuur 38) en BredaMoskes (huis 8/9) zijn niet eenduidig als een
‘dubbele’ plattegrond te beschouwen (afb. 6.20).
Als we er van uitgaan dat dit eenfasige boerderijen zijn geweest, vormen ze een mogelijke
‘overgang’ tussen de langere, uniforme
midden-bronstijdplattegronden en de kortere,
minder uniforme vroege ijzertijdplattegronden.
Problematisch bij dergelijk aannames is (en
blijft) de datering van individuele plattegronden.
In het algemeen worden plattegronden (inclusief
omringende erven) op typologische gronden aan
deze periode(n) toegeschreven, vaak aan de
vroege ijzertijd of late bronstijd-vroege ijzertijd.
In de praktijk is het vrijwel onmogelijk om een
plattegrond op typologische gronden evident
aan de late bronstijd óf de vroege ijzertijd toe te
schrijven. In het geval dat het wel is gebeurd, is
er vaak sprake van indirecte aanwijzingen. De
dataset van goed gedateerde, typisch vroege
ijzertijd- en met name typisch late bronstijdhuizen is dan ook bescheiden.834 Plattegronden
die expliciet aan de late bronstijd worden toegeschreven blijven zeldzaam.
Het onderscheiden van de late bronstijd is vrijwel
enkel mogelijk op basis van omvangrijke(re)
aardewerkcomplexen uit kuilen. Slechts in een
zeldzaam geval kunnen kuilen vervolgens op
basis van veronderstelde ruimtelijke relaties aan

825 Voor een (gedateerd) overzicht van

826
827
828
829
830
831

832
833

834

nederzettingen zie Fokkens & Roymans
1991 (zie voor aanvullingen deze
bijdrage); voor een overzicht van
grafvelden zie Gerritsen 2003, bijlage.
Zie paragraaf 7.4.4.
Hiddink 2014a; Roymans & Fokkens
1991.
Roymans 1991, 68. Zie ook Arnoldussen
2008, 229-230; Schinkel 2005, 540.
Fokkens 1997, 366-367; 2002, 138-140.
Zie ook Arnoldussen 2008, 230.
Hiddink 2014a. Beide typen kennen een
overeenkomstige verspreiding, zie voor
voorbeelden verschillende bijdragen in
Fokkens & Roymans 1991. In WestBrabant komt ook het type Breda-Goirle
voor.
Parallellen buiten oostelijk NoordBrabant zijn bijvoorbeeld bekend uit
Breda (Koot & Berkvens 2004, 96-102).
Zie Hiddink 2014a, 177-182. Voorbeelden
zijn huis 57 uit Oss-Ussen (24 m:
Schinkel 1998, 191-192) en huis 3 uit
Loon op Zand (25 m: Roymans en
Hiddink 1991). Zie ook Arnoldussen
2008, ﬁg. 5.32.
Arnoldussen 2008, 227. Voor
voorbeelden zie Fokkens & Roymans
1991; Van den Broeke 2005.
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Tabel 6.12 14C-gedateerde huisplattegronden uit de late bronstijd en vroege ijzertijd uit de periode 1997-2014. Op basis
van betrouwbaarheidsaanduiding conform Fokkens & Jansen 2002, tabel 2 zijn enkel type A1 en A2 opgenomen (voor
referenties zie tabel 6.1).
Plaats

Vindplaats

Huisnr.

Type

Afmetingen

Indeling

Bijzonderheden

Datering

Someren

Waterdael III

str. 16

driebeukig
Oss-type 1

min. 13 m; max. 30 m

driedeling door
middel van greppels

geen reparaties; geen
haard; rond huis 7 kuilen
en 2 haardkuilen met
MBT (-B) aardewerk

1 spoor met MBTaardewerk; geen
14
C-datering

Liessel

Willige Laagt

str. 1

vierbeukig

24 m lang; 8,3 m breed

noordelijk deel
woongedeel-te;
zuidelijk deel met
extra binnenstijlen
staldeel

restauratiewerkzaamheden of toegevoegde
constructie(s)

14

Geldrop

Luchen

str. 2

driebeukig
Oss-type 2

26 m lang; 8,5 m breed

-

binnen structuur 4
kuilen waarvan 2
haarden

14

Bakel

Neerakker

schuur 1

eenbeukig

5,2 m lang; 2,6 breed

-

vlakbij huis 2 en 3;
vroege ijzertijd huizen

14

Reusel

De Boegent

str. 1

driebeukig
type St. Oedenrode

20 m lang; 6,5 m breed

-

2 kuilen binnen
structuur; één kelderkuil,
één depositie van
tefriet-fragmenten

14

Son en
Breugel

Ekkersrijt

H18

tweebeukig

16,5 m lang; 8 m breed

-

scheidingswand; 5
kuilen

14

Son en
Breugel

Ekkersrijt

H19

vijfbeukig
Oss-type 2

19 m lang; 8,5 m breed

-

1 afgeronde korte zijde;
4 kuilen; reparaties

14

Son en
Breugel

Ekkersrijt

H21

vijfbeukig
Oss-type 2-4?

14 m lang; 8 m breed

-

scheidingswand; 5
kuilen; reparaties

14

Leende

Breedvennen

H1

twee-, deels
driebeukig

minstens 13 bij 8,5 m

-

wandgreppels; kuil
binnen plattegrond

14

Best

Dijkstraten

Str. 53

tweebeukig (Hapshuis?)

lengte 16 m breedte 6 m

-

geen

14

835
836
837
838

Schutte 2006, 19-23.
Van der Velde 2000.
Opbroek et al. 2015, 126-129.
Mogelijk betreft dit de kernstructuur
waarvan we de licht gefundeerde
wandstijlen missen. In dat geval zou er
sprake zijn van vierbeukige plattegronden (Tol & Schabbink 2004).

(nabijgelegen) huisplattegronden worden gekoppeld. In Boxmeer en Veldhoven-Het Broek zijn op
deze wijze drie huisplattegronden in de late
bronstijd gedateerd. In het laatste geval is sprake
van een zeer incomplete plattegrond met een
klein, samengesteld complex van late bronstijdaardewerk.835 Hier kan dan ook niet met zekerheid worden gesteld dat er sprake is van een late
bronstijdplattegrond. In Boxmeer-Maasbroekse
Blokken wordt een kleine, vierbeukige plattegrond aan de late bronstijd toegeschreven op
basis van honderden scherven uit een kuil bij de
ingang en twee kuilen net buiten het huis.
Volgens de opgravers is er geen twijfel over
bewoningsactiviteiten op deze locatie in de late
bronstijd, al blijft de datering van de plattegrond
dus indirect (afb. 6.21).836 Uit het nabijgelegen
Boxmeer-Sterckwijck wordt ook een huisplatte-

C-datering houtskool uit
paalkuil: 2513 ± 53 BP; 2σ
797-417 cal BC.

C-datering houtskool uit
haard: 2715 ± 30 BP; 2σ
914-810 cal BC. 159
C-datering houtskool uit
paalkuil: 2500 ± 40 BP; 2σ
790-510 cal BC.
C-datering uit kuil met
tefriet: 2750 ± 40 BP; 2σ
1000-810 cal BC.
C-datering: 2535 ± 30 BP;
2σ (793) 789 tot 593 (546)
cal BC.
C-datering: 2465 ± 30 BP;
2σ (757) 749 tot 514 (414)cal
BC.
C-datering: 2445 ± 30 BP;
2σ (750) 731 tot 414 (407)
cal BC.
C-datering houtskool uit
paalkuil: 2420 ± 35 BP; 2σ
750 tot 390 cal BC.
C-datering houtskool uit
paalkuil: 2560 ± 35 BP; 2σ
806-547 v.Chr.; 2450 ± 35
BP; 2σ 754-410 v.Chr.

grond in de late bronstijd geplaatst.837 Opvallend
is de structuur van de plattegrond: tweeschepig
bestaande uit drie rijen kort op elkaar geplaatste
palen (afb. 6.22). De structuur is opgebouwd uit
21 paalsporen verdeeld over drie parallelle rijen
van zeven, relatief zwaar uitgevoerd paalsporen.838
In de afgelopen decennia zijn meer voorbeelden
van dergelijke tweebeukige plattegronden,
bestaande uit drie parallelle rijen paalsporen, aan
het licht gekomen, veelal gedateerd in de periode
late bronstijd en/of vroege ijzertijd. Bij de opgraving Milheeze-Zuidrand zijn op min of meer
dezelfde plaats (herbouw op hetzelfde erf?) twee
of zelfs drie van dergelijke plattegronden teruggevonden. De datering is gebaseerd op (vroege)
ijzertijd aardewerk in meerdere paalsporen en op
twee grotere kuilen die in het gebouw liggen met
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Afb. 6.19 Een overzicht van late bronstijd plattegronden in Zuid- en Midden-Nederland. 1: Rhenen; 2: Tiel-Medel huis
10; 3: Tiel-Medel huis 13; 4: Breda; 5: Boxmeer-Maasbroekse Blokken; 6: Sittard; 7: Roermond; 8: Ekelen (bron:
Arnoldussen 2008, ﬁg. 5.30).
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N

H1

H2

0

10 m

N

Afb. 6.20 ‘Dubbele’ (?) huisplattegronden uit de vroege ijzertijd uit Geldrop-Luchen (onder) en Oss-Horzak (boven),
schaal 1:400 (bron: De Leeuwe 2010, ﬁguur 5.7 aangepast; Jansen & Van As in voorbereiding, aangepast).

Afb. 6.21 Een late bronstijd huisplattegrond uit
Boxmeer-Maasbroekse Blokken. De (in)directe datering
is gebaseerd op vondstcomplexen uit drie (zeer)
nabijgelegen kuilen, schaal 1:200 (bron: Opbroek et al.
2015, afb. 3.9 aangepast).

839 De Jong 2008b, 46-48.
840 Hiddink 2005a, 301 (H22; 213).
841 Deelgebied 3: Schootackers (Van der
Veken & Blom 2012, 65-66).

842 Kortlang 1993, 31; Roymans & Hiddink
1991.

843 Van Hoof 2002, 75-81.
844 Tol & Schabbink 2004, 27. Voorbeelden
zijn: Sittard-Hoogveld (Tol & Schabbink
2004, 28), Echt-Mariahoop (Willems
1983), Geleen-Janskamperveld (Van
Hoof 2007b), Oss-Ussen (Schinkel 1998).
Zie ook Van Hoof 2002, 75-81 en tabel 2.
Vergelijkbare plattegronden zijn ook
bekend uit West-Brabant: bijvoorbeeld
Breda (Koot & Berkvens 2004).
845 Slofstra 1991b; Bodegraven 1991.

eveneens ijzertijdaardewerk.839 Twee vergelijkbare
plattegronden zijn afkomstig uit LieshoutBeekseweg.840 Een laatste voorbeeld is aangetroffen bij het grootschalige proefsleuvenonderzoek in Veldhoven-Zilverackers. Rondom de
tweebeukige plattegrond liggen een viertal spiekers en een waterput. Het vondstmateriaal uit de
huisplattegrond en omliggende grondsporen
dateert uit de late bronstijd-vroege ijzertijd.841
Ook uit ouder onderzoek waren dergelijke
plattegronden al bekend uit onder meer
Someren-Lage Akkerweg, Loon op Zand en
Beegden.842 Destijds werd nog getwijfeld of het
daadwerkelijk huisplattegronden betrof, vooral
vanwege het feit dat de plattegronden sterk
afweken van de bekende plattegronden.843

Met het toenemend aantal voorbeelden lijkt er
sprake van een type huisplattegrond typerend
voor de urnenveldenperiode (afb. 6.22). Tot voor
kort leek de verspreiding van deze tweebeukige
huizen zich te beperken tot het stroomgebied
van de Maas, maar op basis van nieuwe gegevens is er dus sprake van een wijdere verspreiding dan het Maasdal.844
Een opvallend fenomeen voor huisplattegronden uit de eeuwen rond het begin van het
eerste millennium is het voorkomen van zogenaamde inpandige kuilen. Recente voorbeelden
zijn de vroege ijzertijdplattegronden van LiesselWillige Laagt en Reusel-Den Boegent (afb. 6.23).
De kuilen liggen op de centrale as en/of tegen de
korte wand aan. Secundair lijken de kuilen als
afvalkuil gebruikt te zijn, de primaire functie is
veelal onduidelijk. Mogelijk is er sprake van
kelder, opslag- of voorraadkuilen? Dit wordt ook
gesuggereerd voor vergelijkbare kuilen in de
pre-Malta onderzoeken in RiethovenHeesmortel en Sint-Oedenrode-Everse Akkers.845
In Rietmortel is in een kuil een voorraadpot
aangetroffen. Daarnaast zijn alle kuilen secundair opgevuld met huishoudelijk afval. Dat
laatste lijkt niet het geval in Sint-Oedenrode,
maar ook hier wordt gedacht aan opslagkuilen,
tijdens óf na de bewoning. Opvallend is vaak het
relatief hoge aantal kuilen. Het is nauwelijks
voorstelbaar dat alle kuilen gelijktijdig in gebruik
zijn geweest.
Ten slotte moet niet worden vergeten dat, op
het totaal aantal bekende plattegronden uit
deze periode, het fenomeen van inpandige
kuilen beperkt voorkomt. Het merendeel van de
bekende plattegronden bevat geen kuilen.
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Opvallend daarbij is de beperkte geografische
verspreiding in de zuidoosthoek van de mesoregio Roerdalslenk. Activiteiten die bij het
primaire gebruik van de kuilen horen zijn klaarblijkelijk op de meeste nederzettingen elders op
het erf uitgevoerd, of bovengronds waardoor ze
geen sporen hebben achtergelaten.
Een laatste discussiepunt is de vrijwel vanzelfsprekende typering van plattegronden als woonstal-boerderij. Gezien de afnemende lengte, en
de diversiteit in lengte, is de vraag echter of alle
boerderijen als zodanig getypeerd mogen
worden. De aanwijzingen daarvoor ontbreken en
ook in de afgelopen decennia zijn boerderijen
met duidelijke aanwijzingen voor stalling van
vee niet vastgesteld.
De toenemende verscheidenheid aan huisplattegronden, voor in dit geval de late bronstijd-vroege ijzertijd, geeft eens te meer aan, dat
het karakteriseren van een bepaalde periode
met een type plattegrond niet mogelijk is.
Dateren op basis van enkel de typologie van een
plattegrond is dan ook riskant. Er schuilt het
gevaar van cirkelredenering in. Typologieën zijn

een bruikbare tool om data te structureren,
maar kunnen niet exclusief als dateringsmethode worden ingezet. Het geeft hooguit een
grove datering in bronstijd, late bronstijd-vroege
ijzertijd of bijvoorbeeld Romeinse tijd. Het absoluut dateren van plattegronden is derhalve
essentieel.

6.4.2 Erven

Vergelijkbaar met de voorafgaande periode is
onze kennis over inrichting, omvang en
gebruiksduur ook voor het erf in de late bronstijd en vroege ijzertijd beperkt. Een voorkomend
probleem is soms de opgravingsstrategie.
Opgravingen zijn vaak (te) beperkt in omvang.
Het onderzoek is (noodgedwongen) gericht op
de plattegrond waarbij de omgeving nauwelijks
in kaart wordt gebracht.846 In het algemeen
kunnen we een erf in de ijzertijd als volgt
omschrijven: gestructureerd maar niet volgens
een vast patroon, de ruimtelijke inrichting

N

a.
b.

d.
c.
Afb. 6.22 Tweebeukige huisplattegronden uit Veldhoven-Zilverackers (a), Milheeze-Zuidrand (b en d) en BoxmeerSterckwijck (c). De plattegronden behoren tot een kleine ‘collectie’ van tweebeukige huizen uit de late bronstijd en
vroege ijzertijd uit Zuid-Nederland, schaal 1:200 (bron: Van der Veken & Blom 2012, afb. 4.35 aangepast; De Jong
2008b, afbeelding 40 en 42 aangepast; Opbroek et al. 2015, afb. 3.9 aangepast).

846 Illustratief zijn de opgravingen LiesselWillige Laagt (Witte 2012) en Reusel-De
Boegent (Van der Weerden 2008).
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a.

b.

c.
0

10 m

Afb. 6.23 Vroege ijzertijd huisplattegronden met inpandige kuilen uit Liessel-Willige Laagt (a), Someren-Waterdael
I-II (b )en Reusel-Den Boegent (c) (bron: Witte 2012, afb. 3.13 aangepast; Van der Weerden 2008, afb. 6 aangepast;
Kortlang & Van Ginkel 2016 (© H. Hiddink/Vuhbs), pag. 84 aangepast).

847 Kok 2002.
848 Rosveld: Hiddink 2005, 66.

verschilt per erf. Wel is er een aantal vaste, op
ieder erf terugkerende elementen: spiekers en/of
bijgebouwen, kuilen en soms een waterput. Op
basis van een analyse van vroege ijzertijderven
uit Oss-Ussen stelt Kok (2002) dat er op erfniveau sprake is van sterke diversiteit in de inrichting, en dat een leeg erf, met alleen de sporen
van een huis, ook voorkomt. De enige regelmaat
die zij vaststelt is dat droge structuren (spiekers
en kuilen) in de regel aan de westzijde liggen en
dat natte structuren (waterputten en -kuilen)
zich aan de oostzijde bevinden.847 De boerderij
was het centrale element en diende als woon-/
verblijfplaats, werkplaats en slaap-/schuilplaats.
In het algemeen zijn erven niet begrensd, in
ieder geval niet op dusdanige wijze (greppels)
dat het archeologisch aantoonbaar is.
Vorm en grootte van het erf kunnen we dus
slechts in grote lijnen beschrijven. Veelal is er
enkel sprake van plattegronden die omringd
worden door de ‘gebruikelijke’ erfstructuren
zonder dat we grip hebben op het ‘erf’. Dit is
mede het gevolg van het feit dat ijzertijdvindplaatsen vaak bestaan uit een palimpsest van

bewoningssporen uit verschillende perioden en/
of fasen die nauwelijks in tijd zijn te ontrafelen.
Als we de aanwezigheid van een ondiscutabele
huisplattegrond als vereiste indicator voor een
erf beschouwen kunnen we in veel gevallen
hoogstens uitgaan van de aanwezigheid van een
erf, zonder verdere uitspraken over inrichting en
omvang.
Toch worden clusters sporen, zelfs zonder huisplattegrond, aangeduid als erf zonder dat daar
concrete aanwijzingen voor zijn. Vaak wordt
verondersteld dat de bijbehorende plattegronden zijn gemist of buiten het opgegraven
areaal liggen. Clusters van kuilen en/of spiekers
zonder huisplattegronden kunnen we echter niet
per definitie definiëren als erven. Maar misschien
lagen dergelijke clusters ‘buiten’ het erf en was er
sprake van activiteitenzones (zie ook paragraaf
6.3), bijvoorbeeld een cluster spiekers die
stonden opgesteld in een akkerareaal?848 Illustratief hiervoor is de opgraving Cuijk-Groot Heiligenberg. Op een terrasrestrug liggen verschillende verspreid gelegen kuilen die op basis van
aardewerk en 14C-dateringen in de late bronstijd
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worden geplaatst. Ook een aantal spiekers wordt
aan deze periode toegeschreven. Samen met een
aantal andere late bronstijdcomplexen in de
omgeving is er volgens de opgravers sprake van
een aantal zwervende erven uit de late bronstijd.849 Het is zeker niet uit te sluiten dat dergelijke
clusters deel uitmaakten van een erf, maar we
moeten daar niet a priori van uitgaan.
Een aantal recentelijk opgegraven (veronderstelde)
erven uit de urnenveldenperiode in oostelijk
Noord-Brabant bieden voorzichtig enkele handvatten voor deze problematiek. In Liessel-Willige
Laagt (gemeente Deurne) is een zeldzame dataset
blootgelegd voor wat betreft erfinrichting in de
vroege ijzertijd. Het erf bestaat uit een vierbeukig
hoofdgebouw, een bijgebouw, een spieker en een
veronderstelde veekraal (afb. 6.24). Het geheel
wordt in ieder geval in het westen en noorden
begrensd door erfafscheidingen in de vorm van
hekken bestaande uit paarsgewijs geplaatste
staken. In het oosten en zuiden zijn geen begrenzingen vastgesteld, maar dat kan te maken hebben
met de hier aanwezige verstoringen en, vooral, de
beperkte omvang van de opgraving. Het erf is goed
te onderscheiden doordat de vindplaats nauwelijks
is oversneden door sporen uit latere periodes.
Typologisch dateert de plattegrond in de late
bronstijd en vroege ijzertijd met parallellen in
Deurne-Groot Bottelsche Akker (huis 312) en
Someren (huis A, cluster II).850 Het aardewerk
dateert uit de ijzertijd, een 14C-datering valt in de
vroege ijzertijd (tabel 6.13).

Het vroege ijzertijderf van Liessel staat overigens
niet op zichzelf. In West-Brabant, bij de opgraving Tilburg- Berkel Enschot Enschotsebaan,
is ook een vroege ijzertijderf blootgelegd met
huisplattegrond, kuilen, spiekers en een mogelijk veekraal.851
Een ander voorbeeld van ‘een’ erf is afkomstig
uit Uden-Bernhoven.852 In de zuidoosthoek van
het 6 ha grootte opgravingsareaal is een aantal
laat-prehistorische structuren aan het licht
gekomen. Op basis van aardewerk, dendrochronologie en 14C-analyse, dateren in ieder geval
een huisplattegrond, een spieker en een
waterput aan het eind van de late bronstijd en in
het begin van de vroege ijzertijd. Drie structuren
met onduidelijke functie, drie spiekers, twee
kuilen en drie palenrijen worden, op basis van
vulling, oriëntatie en ligging, ook tot deze bewoningsfase gerekend.853 De geringe hoeveelheid
plattegronden en de beperkte range aan dateringen, wijzen volgens de opgravers mogelijk op
één erf uit de late prehistorie (afb. 6.25).
Huisplattegrond (25) is ook ruimtelijk te associeren met een tweetal bijgebouwen die haaks op
de plattegrond zijn georiënteerd. Hetzelfde geldt
voor twee spiekers en drie palenrijen.854
Opvallend is dat de verspreiding van vondstmateriaal zich tot ver buiten het erf voortzet in
een gebied waar geen sporen en/of structuren
uit deze periode meer zijn teruggevonden.

849
850
851
852
853
854

Heirbaut 2007, 27-38, 100-102.
Hiddink 2008, 77-80.
Brouwer & Van Mousch 2015.
Meurkens 2013.
Meurkens 2013, 45-48.
Meurkens 2013, 45-48.

Tabel 6.13 De karakteristieken van zes mogelijke erfreconstructies uit de vroege ijzertijd uit oostelijk Noord-Brabant
(onderzoeksperiode 1997-2014).
Plaats

Vindplaats

Huis

Erfstructuren

Erfomvang

Datering(en)

Literatuur

Liessel

Willige Laagt

drie-/vierbeukig

bijgebouw (schuur?); hekwerken;
spieker(s) en veekraal. Strakke
(onderlinge) ordening

ca. 50 bij > 30 m

houtskool uit paalkuil
huisplattegrond 2513 ± 53 BP;
2σ 797-417 v. Chr.

Witte 2012

Reusel

Den Boegent

driebeukig
type St. Oedenrode

meerdere spiekers; kuilen binnen
en buiten plattegrond

minimaal 30 bij 30 m

14

C-datering uit kelderkuil met
tefriet: 1000-810 v. Chr.

Van der Weerden
2008

Someren

Waterdael I-II

vierbeukig

12 spiekers; 2 schuren?

ruwweg 60 bij 50 m?
erf?

typologie

Kortlang 1999

Geldrop

Luchen

Roerdalslenk

erf?

De Leeuwe 2010

Peel Blok
Uden

Bernhoven

drie-/vierbeukig

enkele spiekers; hekwerken

50 bij 50 m?

typologie

Goossens &
Meurkens 2013

De Grassen

drie-/vierbeukig

2 huisplattegronden; meerdere
spiekers

?

typologie

Van Kampen 2016

Maaskant
Vlijmen
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N

sporen vroege ijzertijd
hekwerk
reconstructie gebouw
overige sporen
0

20 m

Afb. 6.24 De opgraving Liessel-Willige Laagt: ‘blauwdruk’ van een erf uit de vroege ijzertijd of een uitzondering?
(bron: Witte 2012, afb. 3.07 aangepast).

855 Ufkes 2010, 25-52.

Vier andere voorbeelden van een erf uit de
vroege ijzertijd betreffen zelfs een meerfasig erf.
Meerfasig houdt in dat we uitgaan van een erf
dat gedurende meerdere, opeenvolgende fasen
in gebruik is geweest. Het is daarbij niet vast te
stellen of een boerderij op hetzelfde erf is
herbouwd of dat het erf over korte afstand ‘mee’
beweegt. Er is in ieder geval sprake van een
langdurig bewoond erf, zeker als een fase
bestaat uit meerdere generaties.
Bij de opgraving Bakel-Neerakker zijn twee
overeenkomstige huizen, vijf ‘schuren’ en een
veekraal uit de vroege ijzertijd op korte afstand
van elkaar aangetroffen. In een groter areaal
liggen ook nog enkele kuilen en een spieker.855
Hier wordt ook een bijbehorende akkerlaag
vermoed, maar deze is niet verder onderzocht.
Op basis van de onderlinge positie en gelijke
oriëntatie van de structuren en de uniformiteit

van de plattegronden is er sprake van twee
opeenvolgende bewoningsfasen. Opvallend is
dat beide fasen een vrijwel identieke verspreiding van structuren kennen waarbij structuren
op min of meer op dezelfde locatie en afstand
liggen: een boerderij, enkele schuren en een
veekraal. De chronologische opeenvolging is niet
vast te stellen omdat er geen oversnijdende
sporen zijn. De datering is gebaseerd op een
viertal 14C-dateringen van houtskool uit vier
sporen van een van de schuren. Deze liggen in
de periode 930-510 v.Chr. Daarvan uitgaande is
er sprake van een meerfasig erf uit de vroege
ijzertijd. Ook hier is dus sprake van een bewoningscontinuïteit van meerdere generaties op
dezelfde locatie, aan het begin van de ijzertijd.
Noemenswaardig is ten slotte de uitvoering van
een fosfaatkartering van twee huisplattegronden
en de plattegrond van een van de schuren.
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Afb. 6.25 Een (deel van een) vroege ijzertijderf dat is aangetroﬀen bij de opgraving van een inheems-Romeinse
nederzetting in Uden-Bernhoven. In lichtgroen zijn de vakken weergegeven waar scherfmateriaal uit de ijzertijd is
aangetroﬀen. De verspreiding laat een duidelijke concentratie zien ter plaatse van ‘het erf’ (bron: Goossens &
Meurkens 2013, ﬁg. 7.1 en 7.5 aangepast).
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Van der Weerden & Brouwer 2015, 40
Van der Weerden & Brouwer 2015, 39-47.
Van Kampen 2016.
Van Kampen 2016, 85-87.
Kortlang 1999, 175.
Kortlang 1999, 177.
Mousch & Dyselinck 2007, 14-16.

Hieruit blijkt volgens de opgravers dat in betreffende gebouwen geen vee werd gestald.
Mogelijk werd het vee (in de wintermaanden)
binnen de veekraal gestald? Een conclusie die
teruggrijpt terug op de eerder aangehaalde
discussie of er altijd (of überhaupt) sprake is van
woonstal-boerderijen.
Op de opgraving Lieshout-Nieuwenhof liggen
twee gelijk georiënteerde huisplattegronden uit
de late bronstijd-vroege ijzertijd op circa 30 m
afstand van elkaar. De plattegronden konden
enkel op typologische kenmerken worden gedateerd.856 Ten (zuid)westen van de plattegronden
ligt een tweetal (water)kuilen en minimaal twee
kleine, eenbeukige bijgebouwen, tot op 75 m
afstand. Op basis van de ruimtelijke spreiding
definiëren de opgravers een tweetal langgerekte
erven.857 Het is echter niet onvoorstelbaar dat
ook hier sprake is van een meerfasig erf.
Ook bij de opgraving in Vlijmen-De Grassen zijn
twee dicht bij elkaar gelegen vroege ijzertijdhuisplattegronden opgegraven (afb. 6.26).
De boerderijen vertonen sterke bouwtechnische
overeenkomsten, zijn gelijk georiënteerd en
liggen slechts op circa 15 m afstand van elkaar.
De datering van de individuele plattegronden
kan niet scherper gesteld worden dan vroege tot
begin midden-ijzertijd. We hebben echter te
maken met, vergelijkbaar met Liessel-Willige
Laagt, een kortstondig gebruik van de locatie. In
plaats van een palimpsest, een verzameling van
artefacten en sporen en structuren die niet per
definitie met elkaar gerelateerd zijn, worden alle
sporen en vondsten uit de sporen gerekend tot
één continue bewoningsfase.858 Ook de overige
structuren behoren tot dezelfde periode. Het
betreft een drietal bijgebouwen, twaalf spiekers,
een waterput en negen kuilen waarvan twee
waterkuilen. Er is dus sprake van een gesloten
complex waarvan het aardewerk dateert aan het
eind van de vroege ijzertijd. Juist dergelijke kortstondig gebruikte vindplaatsen, in Vlijmen bevat
de locatie enkel nog een aantal middeleeuwse
en post-middeleeuwse sporen, hebben een
hoge informatiewaarde voor wat betreft de
reconstructie van ‘het’ erf in plaats van vindplaatsen met een grote hoeveelheid, oversnijdende sporen en structuren uit verschillende
fasen en/of perioden. Opvallend zijn twee kringgreppels. Crematieresten en/of duidelijke
bijgiften ontbreken maar de onderzoekers gaan
er van uit dat het resten van grafheuvels
betreft.859

Het geheel wijst op een erf dat minimaal twee
gebruiksfasen kent. Daarbij lijkt sprake te zijn
van een min of meer vaste verdeling van de
ruimte van het erf waar in het noorden enkele
zwaar gefundeerde gebouwen, en in het zuiden
enkele lichtere constructies aanwezig waren.
De oriëntatie van huis- en andere plattegronden
wijst op een min of meer gestructureerde uitleg
van het erf.
Een ander voorbeeld van een meerfasig erf is te
vinden in Someren-Waterdael, een onderzoek
dat lang voor de start van het Malta-onderzoek
is gestart, maar een doorloop kent in de hier
gehanteerde onderzoeksperiode. In bewoningscluster 1 zijn op korte afstand van elkaar vier
huisplattegronden uit de zesde eeuw v.Chr.
herkend, niet ver van een urnenveld (afb. 6.27).
Drie korte(re), gelijk georiënteerde en gelijkvormige plattegronden (11 tot 15,5 m lang bij 6 tot
7 m breed) liggen steeds op 10 m afstand van
elkaar. Eén van de plattegronden wordt oversneden door een vierde plattegrond. De plattegrond is 28 m lang, 8 m breed en bevat meerdere zogenaamde kelder-/voorraadkuilen.860 De
mogelijkheid wordt opengehouden dat er sprake
is van een dubbele plattegrond, maar concrete
aanwijzingen daarvoor zijn er niet. Hier is sprake
van een langdurige bewoning van een locatie.
Het is niet volledig uit te sluiten dat men meerdere malen op deze locatie terugkeerde om een
erf in te richten, maar erg voor de hand ligt dat
niet. Tegelijkertijd vinden we hier ook enkelfasige erven. De vroege ijzertijdplattegrond in
cluster 2 ligt solitair in een omvangrijk opgegraven gebied. Rondom de boerderij liggen circa
15 spiekers (afb. 6.27).861 Meerdere spiekers zijn
op dezelfde locatie of direct naast een andere
spieker her-/gebouwd. Als we kijken naar het erf
van bijvoorbeeld Liessel-Willige Laagt mogen we
er van uitgaan dat niet alle spiekers tegelijk in
gebruik zijn geweest (voor een aantal is dat zelfs
onmogelijk). De hoeveelheid spiekers is wellicht
indicatief voor een langdurig gebruik (in casu
meerdere generaties) van de boerderij/het erf.
Als we ten slotte uitzoomen en kijken in de
wijdere omgeving zien we weinig voorbeelden
van kuilenclusters ‘buiten’ het erf. Kuilen liggen
met name in de directe omgeving van de boerderij. Een uitzondering vormt misschien een
aantal kuilen uit Uden-Hoenderbosch. Hier
werden in een kuil 478 scherven uit de vroege
ijzertijd gevonden.862 Omdat de meeste scherven
verbrand zijn en er in veel gevallen sprake lijkt

243
—

1

0

10 m

1

N
0

20 m

Afb. 6.26 De twee vroege ijzertijdboerderijen uit Vlijmen-De Grassen lagen hoogstwaarschijnlijk op hetzelfde erf.
Ploegsporen wijzen op een hergebruik van het erf als akker (bron: Van Kampen 2016, ﬁg. 19.1 aangepast).

van misbaksels wordt het geheel geïnterpreteerd als afval van een pottenbakker. Ook enkele
slakken wijzen daarop. De locatie van een
beekdal lijkt ook een goede locatie voor een
pottenbakkerswerkplaats waar potten in open
vuren moesten worden gebakken en waarbij
water essentieel was.863 Daarnaast ontbreken
andere sporen waarbij wel opgemerkt moet
worden dat de opgraving zich beperkte tot een
klein areaal. De mogelijkheid van een buitenerfse activiteitenzone is echter zeer waarschijnlijk.

6.4.3 Nederzettingen

Opgravingsplattegronden van ijzertijdnederzettingen bestaan vaak uit een palimpsest van
sporen, ontstaan als gevolg van vele generaties
bewoning, tot soms wel honderden jaren.
Gedurende die periode is door (her)gebruik en
verplaatsingen langzaam een betekenisvol landschap ontstaat met lang en kort geleden verlaten
erven, in gebruik zijnde erven en mogelijke activiteitenzones. In dat opzicht is het, in grote

863 Mousch & Dyselinck 2007, 18.
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SOMEREN-WATERDAEL I-II / HOGE AKKERS
bewoning vroege- en midden ijzertijd
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Afb. 6.27 Een overzicht van de vroege en midden-ijzertijdstructuren en erven uit de grootschalige opgravingen in
Someren-Waterdael (I-II). De vroege ijzertijd erven (rood) liggen hier op relatief korte afstand van het urnenveld.
Opvallend is de ligging van de midden-ijzertijd erven (oranje), ‘tussen’ de bewonings- en begravingslocatie uit de
voorgaande periode (bron: Kortlang & Van Ginkel 2016 (© H. Hiddink/Vuhbs), pag. 84 aangepast).

864 Hiddink 2008; Van Hoof 2007a; Hensen
& Janssens 2015; Hiddink 2011; Kortlang
& Van Ginkel 2016; Fokkens et al. in
voorbereiding; Jansen & Van As in
voorbereiding.
865 Sint-Oedenrode-Haagakkers: Van der
Sanden 1981.

lijnen, te vergelijken met (nabije gelegen) grafheuvellandschappen, al zal de betekenis van
deze landschappen een langere duur hebben
gekend, gezien de sterkere monumentaliteit van
grafmonumenten.
Maar hoe moeten we ons een nederzetting rond
het begin van het eerste millennium v.Chr. voorstellen? Bieden de recentere (Malta-)opgravingen
daarvoor enige handvatten? Voor het beantwoorden van deze vraag bieden met name enkele
uitgestrektere opgravingen inzicht in late bronstijd
- vroege ijzertijdnederzettingen: Deurne-Groot
Bottelsche Akker, Nistelrode-Zwarte Molen,
Someren-Waterdael I-III en Oss-Horzak.864 Het
merendeel van de opgravingen met sporen uit
deze periode ligt echter ruim beneden een hectare

waardoor de zeggingskracht over het karakter van
de bewoning op het niveau van een nederzetting
beperkt is. Uitzonderingen vormen onderzoeken
in een aantal goed onderzochte regio’s. De opgraving van twee erven uit de vroege ijzertijd in
St. Oedenrode-Rooise Zoom ligt bijvoorbeeld op
korte afstand van eerder opgegraven bewoningsclusters en een grafveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd.865 Juist door het onderzoek in
dergelijke microregio’s te combineren, ontstaat
kenniswinst, bijvoorbeeld op het niveau van
nederzettingen. In dergelijke gevallen is er sprake
van een hoge ensemblewaarde.
In Deurne-Groot Bottelsche Akker zijn één huisplattegrond, vier bijgebouwen, vijftien spiekers,
21 kuilen en één (mogelijke) ‘randstructuur’ opge-
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graven (afb. 6.28). De huisplattegrond behoort tot
het type Sint-Oedenrode en het vondstmateriaal,
uit met name een reeks kuilen, lijkt thuis te horen
in de periode vroege ijzertijd-eerste helft
midden-ijzertijd.866 De nederzetting ligt op de flank
van een dekzandrug waarbij de nabijheid van
water een belangrijke vestigingsfactor zal hebben
gevormd. De meeste waterkuilen liggen aan de
rand van de laagte. De structuren zijn verspreid
over vijf ‘vindplaatsen’ waarvan de opgravers
aangeven dat dit betrekkelijk arbitraire constructies zijn. Doordat slechts delen zijn opgegraven
hebben we te maken met een fragmentarisch
beeld van een uitgestrekt nederzettingsareaal.867
De diffuse verspreiding van sporen wordt hier
geïnterpreteerd als een bewoningspatroon van
‘zwervende erven’, waarbij verspreid liggende
huizen na een relatief korte tijd (20-30 jaar) naar
een ander deel van de dekzandrug worden
verplaatst. Waarom de bewoning onder de Groot
Bottelsche Akker ergens in de midden-ijzertijd ten
einde komt, is niet duidelijk. In het algemeen
wordt aangenomen dat de bevolkingsaantallen in
oostelijk Noord-Brabant in de loop van de
midden-ijzertijd afnemen als gevolg van bodemdegeneratie, maar in Deurne zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden.868

Bij de opgraving Nistelrode-Zwarte Molen
dateren verschillende spiekers, (water)kuilen en
een waterput in de vroege ijzertijd. Ondanks de
omvang van het opgegraven areaal ontbreken
huisplattegronden, een fenomeen dat vaker
voorkomt.869 Ook in Nederweert-Rosveld en Lieshout-Beekseweg ontbreken (ogenschijnlijk) de
huisplattegronden terwijl er wel grote aantallen
spiekers en kuilen uit de vroege ijzertijd zijn
aangetroffen. Hiddink suggereert dat de ondiepe
fundering van de huisplattegronden er voor heeft
gezorgd dat ze niet bewaard zijn gebleven. Een
andere mogelijkheid is, dat de erven dusdanig
omvangrijk waren dat kuilen en spiekers op
ruime afstand van de boerderij lagen.870 Het is
echter ook mogelijk dat clusters spiekers onderdeel uitmaakten van een akkerlandschap, terwijl
clusters (water)kuilen een gezamenlijke watervoorziening vormde, aangelegd op de meest
gunstige locatie. Een pollen- en macrorestenonderzoek van enkele waterkuilen uit NistelrodeZwarte Molen zijn mestschimmels vastgesteld
die duiden op gebruik door grotere zoogdieren,
met andere woorden vee.871
Een belangrijke vindplaats is het uitgestrekte
onderzoek in het eerder genoemde SomerenWaterdael.872 Uit de (latere) vroege ijzertijd zijn

866 Hiddink 2008, 207-208.
867 Hiddink 2008, 77: ‘om een goed beeld
868
869

870
871
872

Afb. 6.28 Structuren uit de (vroege) ijzertijd uit Deurne-Groot Bottelsche Akker. Waarschijnlijk is hier sprake van
aantal uitsneden uit een uitgestrekt (vroege ijzertijd) nederzettingsareaal (bron: Hiddink 2008, ﬁg. 5.5).

van de bewoning te krijgen had het hele
terrein opgegraven moeten worden’.
Hiddink 2008, 208.
De opgravers beschrijven twee
structuren die mogelijk zeer slecht
bewaarde en onvolledige vroege
ijzertijdplattegronden kunnen betreﬀen
(Hensen & Janssens 2015, 34).
Hiddink 2005a, 2005b.
Van Beurden & Van Haaster 2015, 205.
Ondanks de lange onderzoeksperiode
tussen 1990 en 2008 is de betekenis van
het onderzoek groot, mede vanwege het
feit dat er sprake is van een
onderzoekscontinuïteit in de uitvoering
door VU-Amsterdam-ACVU/HBS.
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NEDERWEERT-ROSVELD
Late Bronstijd-Midden IJzertijd
Afb. 6.29 De vroege ijzertijd nederzettingen uit Nederweert-Rosveld kenmerken zich door de afwezigheid van
huisplattegronden. Ze worden enkel herkend aan de aanwezigheid van soms tientallen spiekerplattegronden
(bron: Hiddink 2005b, ﬁg. 5.1).

247
—

meerdere bewoningsclusters bekend die in de
directe omgeving liggen van twee urnenvelden
die beide dateren aan het eind van de vroege
ijzertijd.873 De urnenvelden (graven n=183; n=47)
liggen op circa 500 m afstand van elkaar. De
afstand van de erven tot het urnenveld varieert
van enkele tientallen tot honderden meters. Een
bijzondere situatie omdat archeologen zelden in
de gelegenheid zijn om beide fenomenen in
samenhang te onderzoeken. Ook hier wordt
overigens gesproken over zwervende erven aan
de rand van twee of meer plaatsvaste urnenvelden.
De regio Weert-Nederweert is jarenlang het
onderzoeksgebied geweest van de Universiteit
van Amsterdam. Het vele onderzoek heeft een
veelheid aan gegevens opgeleverd die een goed
beeld geven van de bewoningsdynamiek in de
late prehistorie op het Dekzandeiland van Weert.
Het eerste wat opvalt, is het vrijwel ontbreken
van bewoningssporen uit de midden-bronstijd.
Indien het gebied in deze periode bewoond was
zal de omvang zeer bescheiden zijn geweest.
Dat verandert vanaf circa het begin van het eerste
millennium v.Chr. Uit deze periode dateren twee
omvangrijke urnenvelden: Weert-Boshoverheide
en -Raak, respectievelijk ten westen en noordoosten van het huidige Weert. Gezien de omvang
van beide grafvelden is het op zijn minst opmerkelijk dat, in het aanzienlijke areaal dat in deze
regio is opgegraven (circa 30 ha), bewoningssporen uit dezelfde periode mondjesmaat
aanwezig lijken te zijn. Uit de late bronstijd-vroege ijzertijd zijn opmerkelijk genoeg alleen
(clusters) spiekers, kuilen en waterputten teruggevonden. Daarbij moet worden opgemerkt dat
de meeste spiekers zelfs niet preciezer dan late
bronstijd-ijzertijd gedateerd kunnen worden. Ze
zijn zeker niet allemaal toe te wijzen aan de

urnenveldenperiode getuige de 14C-dateringen
van een aantal spiekers Kampershoek-Zuid in de
late ijzertijd (afb. 6.29). Het ontbreken van
laat-prehistorische huisplattegronden is op meerdere locaties vastgesteld (Weert-Kampershoek,
-Laarveld, Nederweert-Rosveld).874 Hiddink
oppert dat huisplattegronden uit deze periode(n)
net iets slechter geconserveerd zijn dan elders en
daardoor archeologisch onzichtbaar en/of onherkenbaar zijn. Het bestaan van een afwijkende
huistraditie op de Dekzandeiland van Weert is
niet uit te sluiten, maar minder waarschijnlijk.875
Doordat het centrale element van erf en nederzetting ontbreekt, is het echter vrijwel onmogelijk
iets te zeggen over het karakter van de bewoning.
Voor de gehele regio Weert-Nederweert wordt
uiteindelijk geconcludeerd dat de vindplaatsen
met vondsten en sporen uit de late bronstijdbegin late ijzertijd losse erven vertegenwoordigen
die gedurende een generatie bewoond waren
(tabel 6.14). Dat laatste wordt geconcludeerd op
basis van de verschillen in datering van naburige
sporenclusters. Dit is het gevolg van een diffuse
bewoning die door het zwervende karakter overal
in het landschap sporen en vondsten oplevert.
Ondanks de aangegeven beperkingen van de
dataset worden de bewoningssporen toegeschreven aan het gangbare patroon van ‘zwervende erven’. Al is daar ook twijfel over. Van een
compact geclusterde groep van 25 kleinere en
grotere spiekers, enkele kuilen en (delen van)
greppels is niet uit te sluiten dat hier sprake is van
een plaatsvast erf dat meerdere generaties in
gebruik is geweest.
Kunnen we een nederzetting uit de urnenveldenperiode inmiddels goed definiëren? Is er sprake
van een stabieler bewoningspatroon vergelijkbaar met de midden-bronstijd-B? Of maakten de
kleinere, compacte late bronstijd-vroege ijzer-

Tabel 6.14 Korte beschrijving en verspreiding van sporenclusters op de vindplaatsen
Weert-Molenakker en -Rosveld (naar Hiddink 2005b, 80. Zie ook Tol 1998).
Weert-Molenakker
Spieker

M22

vroege of midden-ijzertijd

Kuil (300 m van spieker)

kuil a

tweede helft midden-ijzertijd of eerste helft late ijzertijd

Waterput (600 m van spieker)

M35

late bronstijd

Kuilen

zone 7

vooral late bronstijd

Kuilen (200 m verder)

zone 3

vroege of midden-ijzertijd

Nederweert-Rosveld

873 Kortlang 1999; Hiddink 2011; De Boer &
Hiddink 2012.

874 Hiddink 2010, 2005b.
875 Hiddink 2005b, 100.
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876 Nistelrode-Zwarte Molen: Van Beurden
& Van Haaster 2015; Oss-Zevenbergen:
De Kort 2007; Vorssel: De Kort 2005;
Uden-Slabroekse Heide: De Kort & Van
Mourik 2010; Doorenbosch & De Kort in
voorbereiding.
877 De Koning et al. 2003.
878 Arnoldussen 2008; Arnoldussen &
Fontijn 2006.
879 Fokkens 1991; Fokkens et. al. in
voorbereiding.

tijdplattegronden wel degelijk deel uit van een
zwervend erf? Als we de aannames van het
zwervende erven-model loslaten en sec kijken
naar de beschikbare data zijn er weinig evidente
aanwijzingen voor het zwerven van erven.
Dit ondanks het feit dat in veel gevallen waar
meerdere huisplattegronden uit de urnenveldenperiode zijn gevonden, deze op (ruime)
afstand van elkaar liggen. Het feit dat deze erven
elkaar zouden opvolgen, is echter nauwelijks
hard te maken, dateringen van individuele
plattegronden zijn daar niet toereikend voor.
Daarnaast vormen overlappende plattegronden
in bijvoorbeeld Someren-Waterdael aanwijzingen voor een grotere plaatsvastheid. Erven
worden wel degelijk verplaatst, maar in een
grotere tijdsinterval dan de terminologie zwervende erven impliceert. Er is dan ook geen
sprake van een sterke bewoningsdynamiek,
zeker niet voor de toenmalige bewoners. Die
leefden hun hele leven op een plek, misschien
zelfs op dezelfde locatie als hun ouders en/of
kinderen. Er van uitgaande dat een dergelijke
plaats in velerlei opzichten een belangrijke betekenis had, is het ook goed voorstelbaar dat een
dergelijke locatie niet zomaar werd verlaten om
door het landschap ‘te zwerven’.
Over de ruimtelijke inrichting van het nederzettingslandschap in de urnenveldenperiode is
weinig bekend. Pollenonderzoek op verschillende vindplaatsen op het Peel Blok wijst erop
dat er in de vroege ijzertijd in toenemende mate
sprake was van grote open terreinen (zie hoofdstuk 4). Dit houdt in dat grootschalige ontginningen vóór het begin van het eerste millennium
voor Chr. zijn begonnen, in de (midden-)bronstijd dus of zelfs al eerder.876 Het nederzettingslandschap in de urnenveldenperiode bestond
dus al uit forse open (heide)velden en cultuurgronden, afgewisseld door bossen die al op
geruime afstand lagen.

Een vindplaats waar iets bewaard is gebleven
van het nederzettingslandschap is RosmalenNoord.877 Hier zijn bewoningssporen uit in ieder
geval de vroege ijzertijd onder een enkele decimeters dik kleipakket van de Beerse Maas
tevoorschijn gekomen. Naast een tweetal vroege
ijzertijdplattegronden vallen vooral de vele
honderden staaksporen op. Ze vormen de overblijfselen van tientallen hekwerken waarvan de
lengte zich soms over tientallen meters uitstrekt
(afb. 6.30). De opgravers onderscheiden
verschillende ‘typen’ hekwerken die, onafhankelijk van het type, verschillende oriëntaties
hebben. Een deel loopt min of meer parallel aan
een van de huisplattegronden. Het lijkt duidelijk
dat het gebied tussen/buiten de erven op grote
schaal is ingericht. Een belangrijke vraag betreft
de betekenis van de hekwerken. Wat begrensde
en/of markeerde zij? Het meest waarschijnlijk is
dat zij (akker)percelen begrensden, maar dat
blijft hypothetisch omdat aanwijzingen voor een
akkerlaag of eergetouwkrassen ontbreken.
Opvallend daarbij is de vondst van een maalsteenligger en -loper op de hoek van twee haaks
op elkaar staande hekwerken.
Het geheel doet sterk denken aan de vele
hekwerken/greppels die we kennen van bronstijdnederzettingen in het rivierengebied.878
Ook in het niet ver van Rosmalen gelegen
Oss-Mikkeldonk komen dergelijke hekwerken
voor, hier echter vooral gedateerd in de
midden-bronstijd.879 Hier worden ze ook geïnterpreteerd als hekwerken, soms in verband met
drenkkuilen.
Is er, vergelijkbaar met de midden-bronstijd-B,
ook in deze perioden sprake van meer plaatsvastheid? Of maakten de kleinere, compacte late
bronstijd-vroege ijzertijdplattegronden wel
degelijk deel uit van een zwervend erf? Is het in
wezen mogelijk om een urnenveldennederzetting te definiëren?
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1055 - maalsteen

N
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50 m

Afb. 6.30 Het overdekte vroege ijzertijdniveau op de vindplaats Rosmalen-Noord laat een ingericht landschap zien.
Het is goed voor te stellen dat dergelijke stakenrijen (rode lijnen) op veel vindplaatsen niet meer worden
teruggevonden (bron: De Koning & Vaars 2003 aangepast).

midden-bronstijd
vroege ijzertijd
prehistorisch onbepaald
middeleeuwen
nieuwe tijd
recente verstoringen
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50 m

d

huisplattegrond
(water)kuil
ven
globale begrenzing structuur
opgegraven

Afb. 6.31 Mogelijke dynamiek van twee dicht bij elkaar gelegen boerderijen
(erven) uit de vroege ijzertijd op de vindplaats Sint-Oedenrode-Rooise
Zoom. a: twee gelijktijdige, naast elkaar gelegen erven; b: twee opvolgende
erven; c: twee gelijktijdige hoofdgebouwen; d: twee opeenvolgende
hoofdgebouwen op een erf; e: twee erven die deel uitmaken van een cyclus
van opeenvolgende (zwervende) erven. In blauw zijn enkele depressies
aangegeven (bron: Mostert 2012, afb. 2.12 aangepast).
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Illustratief in deze is de opgraving Sint-OedenrodeRooise Zoom.880 In de zuidelijke helft van een
enkele ha groot opgravingsterrein zijn twee
vroege ijzertijd plattegronden opgegraven. De
gelijkvormige en gelijk georiënteerde plattegronden liggen circa 30 m van elkaar. Rondom
de huizen liggen spiekers, ten zuidoosten van
beide plattegronden liggen twee (drenk)kuilen.
De plattegronden zijn beide in de vroege ijzertijd
gedateerd, ondersteund door het aardewerk uit
met name de omringende sporen.881 De opgravers geven terecht aan dat het onmogelijk is om
met zekerheid vast te stellen welke structuren
gelijktijdig in gebruik waren.882 Op basis van deze
gegevens zijn minimaal vijf scenario’s denkbaar:
1. er is sprake van twee gelijktijdige, naast
elkaar gelegen erven met op beide erven
kuilen en spiekers (afb. 6.31a);
2. er is sprake van twee opvolgende erven met
op beide erven kuilen en spiekers waarbij de
onderlinge volgorde niet is te bepalen
(afb. 6.31b);
3. er is sprake van twee gelijktijdige hoofdgebouwen op een erf met kuilen en spiekers
(afb. 6.31c);
4. er is sprake van twee opeenvolgende hoofdgebouwen op een erf met kuilen en spiekers
waarbij de onderlinge volgorde niet is te
bepalen (afb. 6.31d);
5. er is sprake van twee erven die deel uitmaken
van een cyclus van opeenvolgende (zwervende)
erven waarvan een deel van de plattegronden
buiten de opgraving liggen. Volgorde is niet te
bepalen (afb. 6.31e).
Omdat de verschillende scenario’s leiden tot
verschillende nederzettingsvormen- en omvang is
het dus uitermate lastig een urnenveldennederzetting te karakteriseren. Kunnen we dan helemaal
niets zeggen? Als we de aannames van het zwervende erven-model loslaten en puur kijken naar de
beschikbare data, zijn er weinig ‘harde’ aanwijzingen voor het zwerven van erven. Scenario e in
Afb. 6.31 ligt, op basis van gelijkvormigheid, gelijke
oriëntatie en beperkte onderling afstand van de
plattegronden, het minst voor de hand. De erven in
Sint-Oedenrode zullen in tijd eerder gelijktijdig of
opeenvolgend zijn. Ongeacht het scenario is het
duidelijk dat de bewoning zich voor lange tijd op
een plek heeft gehandhaafd, in ieder geval voor
een aantal generaties. We kunnen daarbij, zeker
gezien van uit het perspectief van de ijzertijdboer,
spreken over plaatsvaste nederzettingen.

6.4.4 Grafvelden

In vergelijking met het aantal nederzettingslocaties uit de late bronstijd en vroege ijzertijd ligt
het aantal graf- of beter gezegd urnenvelden dat
we kennen vele malen hoger. In het meest
recente overzichtsartikel van Gerritsen (2003)
stond de teller voor oostelijk Noord-Brabant op
circa 112 urnenvelden, met een opvallende ‘clustering’ van urnenvelden in de mesoregio
Kempisch Hoog.883 Uitgaande van dat aantal is
het aantal ‘nieuwe’ urnenvelden dat in de afgelopen vijftien jaren is gevonden bescheiden
(n=6). ‘Nieuwe’ urnenvelden uit deze periode
zijn opgegraven in Uden-Slabroekse Heide,
Geldrop-Genoenhuis, Boxmeer-Sterckwijk,
Weert-Kampershoek Noord, Someren-Waterdael II/III en Oss-Zevenbergen. Daarbij valt op
dat het karakter sterk verschilt. In Uden-Slabroekse Heide is bijvoorbeeld sprake van een
uitgestrekt grafveld (graven n>100) terwijl de
urnenvelden bij Vorstengraf en Zevenbergen niet
meer dan een handvol begravingen tellen. In het
laatste geval is het mogelijk dat er slechts op
bepaalde momenten mensen werden bijgezet,
vergelijkbaar met de begravingen uit de verschillende fasen van de bronstijd. Naast begravingen
onder kleine heuvels is hier ook een Schraghalsurn in een veel oudere heuvel gevonden.884
Bij sommige onderzoeken is sprake van ‘aanvullingen’ op al bekende urnenvelden. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Uden-Slabroekse Heide
waarvan het eerste deel al in 1924 was opgegraven. Het vroege ijzertijdurnenveld van
Kampershoek-Noord is onderdeel van het
eerder opgegraven urnenveld van Weert-Raak.
In totaal omvat dit grafveld nu minimaal 333
graven. Opvallend daarbij is dat circa 5,5 km
naar het zuidwesten een tweede, omvangrijk
grafveld ligt. Vanwege haar omvang vormt het
grafveld Boshoverheide een opvallend relict.
Minstens 900 begravingen wijzen op een zeer
langdurig en/of intensief gebruik in de periode
negende tot zesde eeuw v.Chr., waarschijnlijk
door meerdere gemeenschappen.885
Bij het onderzoek in Someren-Waterdael is een
oppervlak van circa 40 ha voor een groot deel
aaneensluitend opgegraven. De grootschaligheid van het onderzoek en de lange tijdsdiepte
biedt de mogelijkheid tot een landschappelijk
inzicht. Twee grafvelden uit de laatste eeuw van

880
881
882
883

Mostert 2012, 33-51.
Mostert 2012, 49-51.
Mostert 2012, 50.
Gerritsen 2003, 288-289 (kaart) en
bijlage 1.
884 Slabroekse Heide: Jansen in
voorbereiding; Zevenbergen: Van Wijk et
al. 2009; Fokkens et al. 2009; Fontijn et
al. 2013.
885 Hissel et al. 2012.
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de vroege ijzertijd liggen op circa 500 m afstand
van elkaar. Waterdael I bestaat in ieder geval uit
185 grafmonumenten en ligt tussen enkele
nattere laagten. Opvallend is de continuïteit van
gebruik in de midden-ijzertijd. Aan de noordkant
van het grafveld ligt een klein cluster vierkante
grafmonumenten uit de midden-ijzertijd. Uit deze
periode dateert ook een inhumatiegraf, een
bijzonderheid voor deze periode. Het grafveld van
Waterdael III bestaat uit 84 grafmonumenten.
Het laat een vergelijkbaar patroon zien van een
groot langbed omringd door kleinere grafmonumenten. Ook hier wordt verondersteld dat het
grafveld langzaam uitdijt in verschillende richtingen vanuit het langbed. Ook hier is sprake van
een continue gebruik. Op enkele tientallen meters
afstand richting het zuidwesten ligt een klein(er)
grafveld uit de midden-ijzertijd. De plaatscontinuïteit heeft zelfs een langere tijdsdiepte, op circa
20 m richting noordwesten liggen begravingen uit
de late ijzertijd en Romeinse tijd, met zelfs enkele
begravingen uit de laat-Romeinse tijd. Als we het
gehele grafveld beschouwen is er sprake van ruim

1000 jaar begraven waarbij oudere graven vrijwel
altijd zijn gerespecteerd. Continuïteit in ruimtelijk
opzicht gezien de korte afstanden tussen verschillende fasen en de beschikbare ruimte in de leefomgeving. Bijzonder is dat hier ook bewoningssporen uit de verschillende perioden zijn
aangetroffen. Deze bevinden zich steeds op relatief korte afstand van de grafvelden. Een afstand
die niet verder gaat dan een paar honderd meter.
Het geheel wijst erop dat ergens in de late bronstijd het relatief vruchtbare dekzandeiland van
Someren definitief bewoond raakt. De leemrijke
dekzandrug vormde een aantrekkelijke locatie
voor de laat-prehistorische boeren die hier tot in
de Romeinse tijd blijven wonen waarbij grafvelden en woonplaatsen langzaam ‘over’ het
eiland schuiven.
Het is belangrijk om bij dergelijke uitgestrekte
urnenvelden te beseffen dat deze het eindresultaat
vormen van een lange gebruiksgeschiedenis. Het is
goed voorstelbaar dat er ooit sprake was van
meerdere kleine urnenvelden die uiteindelijk zijn
samengegroeid tot - in ruimtelijke zin - een geheel.

Tabel 6.15 Graven en grafvelden uit de late bronstijd en/of vroege ijzertijd uit oostelijk
Noord-Brabant (onderzoeksperiode 1997-2014; voor referenties zie bijlage 6.1).
Plaats

Vindplaats

Onderzoek

Periode

Omschrijving

Heesch

Hoge Wijst

opgraving

late bronstijd

deel van urnenveld

Geldrop

Genoenhuis

opgraving

vroege ijzertijd

urnenveld

Someren

Waterdael III

opgraving

vroege/midden-ijzertijd

diverse grafvelden

Nistelrode

Menzelsch veld

opgraving

vroege ijzertijd

geïsoleerd graf (op erf?)

Uden

Slabroekse Heide

opgraving

vroege ijzertijd

urnenveld

Boxmeer

Vrijthof

proefsleuven

late bronstijd-vroege ijzertijd

drie grafkuilen; deel van
urnenveld

Boxmeer

Sterckwijk

opgraving

late bronstijd-vroege ijzertijd

uitgestrekt urnenveld

Cuijk

Heeswijkse Kampen
(vindplaats 7)

opgraving

late bronstijd-vroege ijzertijd;
117 fragm. aardewerk

solitair crematiegraf (op erf?)

Oss

Zevenbergen

opgraving

late bronstijd-vroege ijzertijd

twee langbedden; klein
urnenveld

Oss

De Geer

opgraving

vroege ijzertijd

geïsoleerd crematiegraf

Vlijmen

De Grassen

opgraving

eind vroege ijzertijd

twee kringgreppels (op erf?)

Roerdalslenk

Peel Blok

Maasland

Maaskant

Dekzandeiland Weert
Nederweert

Promopark

proefsleuven

late bronstijd-vroege ijzertijd

een kringgreppel

Weert

Kampershoek-Noord

proefsleuven

vroege ijzertijd

crematiegraven; deel urnenveld
Weert-Raak?; grafveld
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Afb. 6.32 Het vroege ijzertijd urnenveld Geldrop-Genoenhuis met ten noorden daarvan een cluster brandkuilen
(bron: Hissel et al. 2007, afb. 7.1 aangepast).

Ten slotte is ook een aantal solitaire graven uit
de vroege ijzertijd gevonden, in Oss-De Geer,
Cuijk-Heeswijkse Kampen (vindplaats 7),
Nistelrode-Menzelsch Veld en Vlijmen-De
Grassen (tabel 6.15). In de laatste drie gevallen is
mogelijk sprake van een begraving op een erf.886
Ten slotte is een aantal urnenvelden meegenomen die worden verondersteld op basis van
proefsleuvenonderzoeken, maar die (nog) niet
zijn opgegraven.
De urnenvelden sluiten aan bij het bekende beeld.
Als we Geldrop-Genoenhuis als voorbeeld nemen:
dit grafveld is relatief kort in gebruik geweest, 100
tot 200 jaar, in de vroege ijzertijd (afb. 6.32). Op
basis van het onderzoek van de crematieresten is
er sprake van een ‘normale’ bevolkingspopulatie:
mannen, vrouwen en kinderen zijn hier begraven.
Het grafveld is enkele generaties gebruikt door
een kleine gemeenschap van één of twee tot
maximaal drie huishoudens.887 De bijzettingswijze,
grafmonumenten, bijgaven en zichtbare grafrituelen van de individuele graven komen sterk

overeen. Er is geen sprake van een duidelijk rijk of
groot graf(monument). Landschappelijk gezien ligt
het grafveld op de flank van een dekzandrug
terwijl de bijbehorende erven hoger op de rug
liggen.888
Uit het opgegraven gedeelte valt op te maken
dat het grafveld na de vroege ijzertijd niet meer
in gebruik is geweest. Nadat het is verlaten, is er
eeuwenlang niets meer gebeurd. Er zijn geen
jongere sporen van bewoning en/of begravingen
aangetroffen, terwijl er in de directe omgeving
wel degelijk bewoningssporen bekend zijn uit de
periode direct na het verlaten van het grafveld.
Kennelijk is eeuwenlang aan het besluit vastgehouden het grafveldareaal ongemoeid te laten.
Een bewuste keuze, want steeds vaker komen
voorbeelden aan het licht waar wel degelijk iets
gebeurde na het verlaten van een urnenvelden.
Een voorbeeld is het grafveld Uden-Slabroekse
Heide. Hier is een vergelijkbaar urnenveld uit de
vroege ijzertijd opgegraven dat uiterlijk aan het
begin van de midden-ijzertijd is verlaten.

886 Nistelrode-Menzelsche Veld: Van Hoof
2007a; Cuijk-Heeswijkse Kampen
(vindplaats 7): Vanneste 2009, 53;
Vlijmen-De Grassen: Van Kampen 2016.
887 Hissel 2007, 117-119.
888 Hissel 2007, 119.
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Eeuwen later worden hier echter opnieuw
mensen begraven, in de eerste eeuw na Chr.889
Een zelfde gebruik zien we ook bij het urnenveld
Heesch-Hoge Wijst en ook buiten oostelijk
Noord-Brabant zijn voorbeelden bekend,
bijvoorbeeld in Breda-West en Oosterhout-De
Contreie.890 Tegelijkertijd zijn er overigens ook
voorbeelden bekend van urnenvelden die overbouwd worden, soms al in de ijzertijd (Haps),
soms in latere perioden (Oss-IJsselstraat).891
Als we het grafritueel voor de urnenveldenperiode voor wat betreft locatiekeuze samenvatten, wordt het langzaam duidelijk dat ons
beeld lang is bepaald door de vele opgegraven
urnenvelden. De uitgestrekte, langdurig
gebruikte urnenvelden complementeerden de
gelijktijdige zwervende erven. Dat lijkt langzamerhand een te sterke generalisatie.
Recent onderzoek toont aan dat het grafritueel
een meer divers karakter heeft dan in het algemeen wordt verondersteld. Naast de bekende,
uitgestrekte urnenvelden waar door meerdere
gemeenschappen generatieslang wordt
begraven, zijn er ook locaties waar slechts eens
in de zoveel tijd (generatie) een persoon wordt
bijgezet (Oss-Zevenbergen), locaties met een
solitaire begraving, begravingen in oudere grafmonumenten, of begravingen op of bij het erf.

6.4.5 Akkercomplexen

Ondanks dat uitputting van akkers (in een Celtic
field akkercomplex) een belangrijke factor vormt
in het zwervende erven-model, zijn akkers of
zaken die daar op wijzen een zeldzaamheid.892
Bij het onderzoek in de afgelopen anderhalve
decennia is daar, enigszins voorzichtig, verandering in gekomen. Op een vijftal plaatsen zijn overstoven restanten van (vroege ijzertijd) akkercomplexen aangetroffen (tabel 6.16). Op alle locaties is
sprake van eergetouwkrassen die nog zichtbaar
zijn vanwege het feit dat het betreffende (vroege)
ijzertijdniveau overstoven is. De datering van de
verstuivingen - die een direct gevolg zijn van
menselijk ingrijpen in een gebied - is echter lastig.
In Geldrop-Luchen ligt een klein areaal ploegkrassen dichtbij een huisplattegrond uit de
vroege ijzertijd, inclusief een aantal spiekers. Op
de vindplaatsen Hoogveld en Kraanvogellaan in
Engelen is de situatie iets anders. Hier zijn ploegkrassen over een groter gebied aangetroffen,
met verschillende oriëntaties. De eergetouwsporen tekenen zich af in een stuifzandlaag uit
de periode eind-midden-bronstijd - late bronstijd. De sporen kenmerken zich door een vulling
van wit zand. Verstuivingen hebben ook nog

Tabel 6.16 Vindplaatsen met eergetouwkrassen uit de (vroege) ijzertijd uit oostelijk
Noord-Brabant (onderzoeksperiode 1997-2014; voor referenties zie bijlage 6.1).
Plaats

Vindplaats

Onderzoek

Periode

Omschrijving

Engelen

Hoogveld

opgraving

vroege ijzertijd

eergetouwkrassen; overstoven
en afgedekt

Engelen

Kraanvogellaan

opgraving

vroege ijzertijd

eergetouwkrassen; overstoven
en afgedekt

Herpen

Wilgendaal

opgraving

vroege/midden-ijzertijd

eergetouwkrassen; overstoven

Vlijmen

De Grassen

opgraving

(vroege) ijzertijd

eergetouwkrassen

Empel

Hambakenweg

opgraving

vroege ijzertijd

eergetouwkrassen

’s-Hertogenbosch

Centrum

opgraving

(midden-)ijzertijd

eergetouwkrassen

Geldrop

Luchen

opgraving

vroege ijzertijd

eergetouwkrassen; overstoven

Someren

Hoenderboom

opgraving

vroege ijzertijd

eergetouwkrassen

Maaskant

Onderzoek vóór 1997
889
890
891
892

Jansen in voorbereiding.
Van Beek 2004.
Verwers 1972; Wesselingh 1993.
De aanwijzingen bestonden uit een
aantal (oude meldingen van) Celtic ﬁeld
complexen die zichtbaar zijn/waren op
luchtfoto’s. Zie voor een overzicht
Milikowske 1985.

Roerdalslenk
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N

1m

0

detail (inzet)

ploegsporen
akkerareaal

0

40 m

dekzand
putgrens

Afb. 6.33 Eergetouwkrassen op de vindplaats Engelen-Kraanvogellaan. De akkersporen zijn over een areaal van
0,25 ha vastgelegd (bron: Mooren 2006, afb. 7 aangepast).

plaatsgevonden in de ijzertijd. Uiteindelijk zijn
de vindplaatsen geërodeerd en afgedekt door
fluviatiele processen vanaf de late middeleeuwen (afb. 6.33).893 Op de locatie Hoogveld ligt
op enkele honderden meters van de ploegkrassen een vroege ijzertijdplattegrond. De
oriëntatie van ploegsporen en huisplattegrond
komen niet overeen. Opvallend is de aanwezigheid van nog een aantal vindplaatsen met

akkersporen in de directe omgeving. In
Empel-Hambaken, opgegraven voor 1997, is
sprake van twee vondstniveaus op de helling
van een duin, midden-bronstijd en ijzertijd,
afgedekt door jonge rivierklei. In beide niveaus
komen scherven voor. De weinige sporen, een
noord-zuid georiënteerde greppel en noordzuid/oost-west georiënteerde ploegsporen,
dateren uit de ijzertijd. Ze wijzen erop dat de

893 Mooren 2006, 10-11, 16.
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894
895
896
897
898
899

Jungerius et al. 1990.
Van Kampen 2016, 87.
Zoetbrood 1983, 43-44; zie ook afb. 2.
Ball 2002, 120.
Arnoldussen et al. 2016.
Het is in ieder geval duidelijk dat
restanten van akkersystemen in Brabant
onder speciﬁeke omstandigheden
bewaard zijn gebleven en dat we daar
dan ook alert op moeten zijn, onder
andere dus bij goed geconserveerde
vindplaatsen op de zandgronden direct
grenzend aan het stromingsgebied aan
de zuidoever van de Maas.
900 Meurkens et al. in voorbereiding.
901 Arnoldussen & De Vries 2017.

flank van het duin is gebruikt voor beakkering,
de nederzettingen zal niet ver weg zijn
geweest.894 In de recente opgraving VlijmenDe Grassen kwamen eergetouwkrassen aan het
licht ‘tussen’ de structuren van een meerfasig
vroege ijzertijderf. De onderzoekers gaan er
vanuit dat hier een verlaten erf in gebruik is
genomen als akker. De vruchtbare cultuurlaag
die tijdens de bewoning zal zijn gevormd
vormde een goede voedingsbodem voor de
latere akker.895 Een ander voorbeeld is afkomstig
uit het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Hier
kwamen in 1976 krassen van een eergetouw
tevoorschijn. Ook in dit geval was het akkerniveau op een bepaald moment overstoven
waarbij de sporen opgevuld raakten met lichter
gekleurd zand. Op basis van kleine scherven
handgevormd aardewerk wordt het akkercomplex gedateerd in de midden- of late ijzertijd.896
Het akkerperceel ligt op de flank van een
dekzandrug, niet ver van een waterloop. Op de
dekzandrug wordt de bijbehorende nederzetting
vermoedt, onder het huidige ‘s-Hertogenbosch.
In Herpen-Wilgendaal ten slotte liggen de
ploegkrassen nabij een midden-ijzertijd huisplattegrond en enkele spiekers.897 De vindplaats
zelf ligt aan de rand van een fossiele beekgeul.
De overstuiving dateert hier waarschijnlijk uit de
late(re) ijzertijd waardoor de ploegkrassen zelf
uit de vroege maar ook midden-ijzertijd kunnen
dateren.
Voor de eergetouwkrassen in Someren-Hoenderboom is het duidelijk dat ze deel uit maken
van een Celtic field systeem.898 Voor de andere
vindplaatsen ontbreken aanwijzingen voor
omwalde raatakkers. Mogelijk hebben die er ook
nooit gelegen? Het is wel duidelijk dat in een
aantal gevallen de akkers dicht bij een erf liggen
alhoewel het ook nu lastig is om een temporele
relatie met (een) erf te leggen, we kunnen het
alleen veronderstellen.899 In een geval is een
verlaten erf in gebruik genomen als akker.
Vermeldenswaardig is ten slotte de vondst van
een complete eikenhouten ploegschaar in een
waterput uit Best-Aarle. De put is gedateerd in
circa 431 voor Chr. De ploegschaar duidt ook op
de bewerking van akkers door middel van een
eergetouw.900

6.4.6 Plaatsvaste bewoning in een
ingericht landschap

Kortgezegd bestond het beeld van bewoning in
de urnenveldenperiode uit een ‘plaatsvast’
urnenveld waaromheen erven bewogen
(zwierven) als gevolg van akkers die hun vruchtbaarheid verloren. Gelijktijdig bewoonde erven
lagen op enige afstand van elkaar werden na één
generatie verplaatst binnen een nederzettingsareaal. Dit beeld leek aanhoudend te worden
bevestigd door nieuw opgegraven huisplattegronden, erven en/of nederzettingsterreinen uit
deze periode. Maar is dat terecht? Als we de
omvangrijke hoeveelheid nieuwe data als geheel
in ogenschouw nemen en tegelijkertijd een
aantal impliciete aannames tegen het licht
houden, komt langzaam een minder dynamische
bewoningsdynamiek naar voren.
Duidelijk plaatsvaste nederzettingen zoals Son
en Breugel-IKEA terrein en Boxmeer-Sterckwijk
uit de voorafgaande tweede helft van de
midden-bronstijd kennen we niet uit de urnenveldenperiode. Het is duidelijk dat de kleinere
boerderijen uit deze periode los(ser) verspreid in
het nederzettingslandschap liggen, steeds op
enige afstand van elkaar. Wanneer structuren
zich op grotere afstand van elkaar bevinden,
worden deze geïnterpreteerd als het resultaat
van zwervende erven. Volgens dit model is er in
de late bronstijd -(vroege) ijzertijd sprake van
zich steeds verplaatsende nederzettingen die uit
één erf bestonden dat steeds werd verplaatst. In
de afgelopen vijftien jaar zijn er echter meerdere
nederzettingen uit deze periode opgegraven
waarbij gelijk georiënteerde en sterk overeenkomende huisplattegronden dicht bij elkaar liggen.
Hier lijkt sprake van kort bij elkaar gelegen,
gelijktijdige erven of hergebruik van een erf,
maar zeker geen zwervende erven.901
Omdat de chronologische relatie echter niet of
nauwelijks met zekerheid te maken is, blijft het
problematisch om een goed beeld te krijgen van
de bewoningsdynamiek in de late bronstijd-vroege ijzertijd. Als we er echter vanuit gaan
dat een erf mogelijk meerdere generaties werd
gebruikt waarna het uiteindelijk over geringe
afstand werd verplaatst, kunnen we wel concluderen dat er sprake is van een veel minder dynamisch karakter van de bewoningsdynamiek in de
urnenveldenperiode. Als we deze geringe bewe-
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gingen binnen een nederzettingsareaal
beschouwen, moeten we concluderen dat we te
maken hebben met plaatsvaste nederzettingen
die gedurende meerdere generaties, dichtbij het
urnenveld en akkers, in gebruik zijn. Een nederzetting waarbinnen de erven bewegen, maar in
een dynamiek waaraan de term zwervende
erven geen recht doet. In plaats van een ‘plaatsvast’ urnenveld waaromheen erven bewegen
(zwerven) is er sprake van een ‘plaatsvast’
urnenveld waaromheen erven liggen. Daarnaast
liggen er clusters van (vondstrijke) kuilen en/of
spiekers in het landschap en zijn er aanwijzingen
dat het landschap ingericht (en verdeeld) was.
Zo zijn er voorbeelden van langgerekte
hekwerken, hetgeen wijst op een vorm van
afbakening en/of bezitsaanduiding van bepaalde
delen van het landschap.
Voor wat betreft locatiekeuze voor nederzettingen en erven spelen verschillende factoren
een rol. Landschappelijke kenmerken zijn de
eerste factor, al is het moeilijk vast te stellen op
welke wijze en in welke mate. In die paar
gevallen dat we erven/nederzettingen en grafvelden uit dezelfde periode hebben kunnen
opgraven, blijken deze niet ver van elkaar te
liggen. Grootschalige opgravingen zoals
Someren-Waterdael, Best-Aarle/Dijkstraten en
Oss-Ussen/-Noord bieden dergelijke inzichten.902
Ook het synthetiseren van data in een microregio biedt handvatten. De twee vroege ijzertijderven in Sint-Oedenrode-Rooise Zoom liggen
bijvoorbeeld op ruim 1 km afstand van een
urnenveld dat gedateerd wordt in de periode
tiende eeuw tot circa 500 v.Chr.903 Op enkele
honderden meters afstand van het urnenveld
liggen sporenclusters met sporen van boerderijen, spiekers en kuilen. De boerderijenplattegronden vertonen sterke overeenkomsten met
de structuren van de Rooise Zoom. Ze worden
gedateerd tussen de negende en zevende eeuw
v.Chr. Als we uitgaan van een afstand tussen
nederzetting en een urnenveld van hooguit
enkele honderden meters vormen de nederzettingen Rooise Zoom en Everse Akkers verschillende bewoningskernen die hun doden op
verschillende urnenvelden begroeven. Urnenvelden en de daarbij horende bewoningskernen
liggen op een afstand van circa 1 km.
In de locatiekeuze voor wat betreft erf en nederzetting spelen (lang geleden) verlaten erven
waarschijnlijk een belangrijke rol, vergelijkbaar
met de aanleg van grafheuvels bij (veel) oudere

grafmonumenten. In het laatste geval worden
keuzes, die gemaakt worden bij de oprichting van
een nieuwe grafheuvel, gezien als een reactie op
wat al aanwezig was. Het is niet ondenkbaar dat
bij de locatiekeuze voor een nieuw erf daar ook
sprake was, waarbij zowel oudere (verlaten)
erven alsook het fysieke landschap en zelfs ook
grafvelden een keuzefactor vormden.
Kijken we ten slotte naar de geomorfologie en
bodemopbouw dan kunnen we stellen dat de
ijzertijdbewoning zich concentreerde op de
hogere gronden: dekzandruggen, -koppen en
-plateau’s (tabel 6.17). Alleen het solitaire(?) erf
in Liessel-Willige Laagt is aangelegd op de flank
van een rug. Bewoningssporen uit de lager
gelegen gebieden ontbreken. De lager gelegen
(beek)dalen bijvoorbeeld werden in deze periode
waarschijnlijk niet bewoond.

6.5

Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de midden- en late
ijzertijd (500-circa 0 v.Chr.)

Vanaf het begin van de midden-ijzertijd, vanaf de
tweede helft van het eerste millennium v.Chr., is
een aantal veranderingen zichtbaar. Het merendeel van de urnenvelden wordt vanaf het begin
van de midden-ijzertijd niet meer als begraafplaats gebruikt. Dat betekent overigens niet dat
ze worden ‘verlaten’, veel urnenvelden vormen
ook in de latere ijzertijd en zelfs in de Romeinse
tijd (nog) betekenisvolle plaatsen in het cultuurlandschap. Een aantal wordt zelfs in de Romeinse
tijd opnieuw in gebruik genomen.904 Waarom
bepaalde grafvelden wel, en andere niet opnieuw
in gebruik werden genomen is vooralsnog onduidelijk. Een hypothese is dat juist die monumenten opnieuw werden gebruikt die nog
visueel in de dagelijkse leefomgeving aanwezig
waren.905 Daartegenover kennen we ook voorbeelden van grafvelden die letterlijk overbouwd
worden, bewust of onbewust. In het algemeen
zijn grafvelden uit de midden- en late ijzertijd
kleiner qua omvang en vertonen ze een minder
monumentaal uiterlijk.906
Een verandering in de materiele cultuur is het
voorkomen van Marne- en later Marne-achtig
aardewerk wat wijst op (toenemende) NoordFranse invloeden.907 Voor wat betreft bewoning
zien we een verandering van drie-/vierbeukige
boerderijen naar een tweebeukige standaard.908

902 Hiddink 2011; Tol et al. in voorbereiding;
903
904
905
906
907
908

Schinkel 1998; Fokkens in
voorbereiding.
Van der Sanden 1981; Heesters 1977.
Fontijn 2015; Van Beek 2014;
Arnoldussen & Albers 2015.
Fontijn 2015.
Hiddink 2004.
Van den Broeke 2012.
Hiddink 2014a.

258
—

Tabel 6.17 Landschappelijke ligging van de belangrijkste late bronstijd en vroege ijzertijd-vindplaatsen in oostelijk
Noord-Brabant, opgegraven in de periode 1997-2014. Selectie uit bijlage 6.1 (zie ook hoofdstuk 3).
Plaats

Vindplaats

Geomorfologische eenheid

Complextype

Datering

Reusel

Den Boegent

dekzandrug

nederzetting; erf

overgang late bronstijd - vroege ijzertijd

Liessel

Willige Laagt

flank dekzandrug

nederzetting; erf

vroege ijzertijd

Sint Anthonis

Dr. Verbeecklaan

plateau-achtige horst met dekzandrug

nederzetting

vroege ijzertijd

Geldrop

Luchen

dekzandrug

nederzetting; erf

vroege ijzertijd

Uden

Bernhoven

plateau-achtige horst

nederzetting; erf

vroege ijzertijd

Son en Breugel

Ekkersrijt

dekzandkop

nederzetting

late bronstijd

Bakel

Neerakker

dekzandrug

nederzetting

vroege ijzertijd

Sint- Oedenrode

Rooise Zoom

dekzandrug bij beekdal

nederzetting

vroege ijzertijd

Lieshout

Nieuwenhof

dekzandrug

nederzetting

late bronstijd - vroege ijzertijd

Lieshout

Beekseweg

dekzandrug met depressies

nederzetting

late bronstijd-vroege ijzertijd

Nederweert

Rosveld

dekzandrug met depressies

nederzetting, grafveld

late bronstijd tot en met ijzertijd

Weert

Kampershoek-Noord

dekzandrug met depressies

nederzetting, grafveld

late bronstijd tot en met ijzertijd

Someren

Waterdael III

dekzandrug met depressies

nederzetting, grafvelden

late bronstijd - vroege ijzertijd

Weert

Laarveld

dekzandrug

nederzetting

late bronstijd - ijzertijd

Nistelrode

Zwarte Molen

plateau-achtige horst

nederzetting

vroege ijzertijd

Deurne

Groot-Bottelsche Akker

dekzandrug met depressies

nederzetting

vroege ijzertijd

Weert

WML-terrein

dekzandrug

nederzetting

vroege tot late ijzertijd

Oss

Zevenbergen

plateau-achtige horst met dekzandrug

grafveld

vroege ijzertijd

Uden

Slabroekse Heide

plateau-achtige horst

grafveld

vroege ijzertijd

Boxmeer

Sterckwijck

Bølling terrasrestrug en restgeulen

grafveld

vroege ijzertijd

Veldhoven

Zilverackers (WOR)

dekzandrug tussen beeklopen

kuilencluster

late bronstijd

Bergeijk

Waterlaat 5

dekzandplateau met depressie

nederzetting

vroege ijzertijd

Oss

Horzak

dekzandwelving

nederzetting

vroege ijzertijd

Rosmalen

Noord

dekzandwelving onder Maasklei

nederzetting

vroege ijzertijd

Vlijmen

De Grassen

dekzandrug/-kop

nederzetting; erf

vroege ijzertijd

Daarbij moeten we beseffen dat de uiterlijke
veranderingen van een boerderij minimaal
zullen zijn geweest, alsook de functie van het
gebouw: een woonstalboerderij die de kern
vormde van erf en boerenbedrijf.
De belangrijkste onderzoeken in oostelijk
Noord-Brabant in de afgelopen 15 jaar voor wat
betreft onze kennis over de laatste vijf eeuwen
voor Chr., omvat in de eerste plaats een aantal,
grootschalig opgegraven nederzettingsterreinen
(tabel 6.18). Daarnaast is een aantal grafvelden
aan het licht gekomen, onder meer in Dinther-

Retsel en zelfs twee grafvelden in Nederweert-Rosveld. Onderzoek waarbij zowel nederzettings- als begravingssporen zijn gevonden, is
beperkt. Ten slotte geldt ook nu dat een belangrijke meerwaarde van individuele (kleine) onderzoeken bestaat uit de ensemblewaarde. Met
name intensief onderzoek in een microregio
biedt goede handvatten voor onze beeldvorming van laat-prehistorische gemeenschappen.
Voor ons beeld van de bewoning in laatste 500
jaar v.Chr. spelen de vele onderzoeken in Oss en
Nederweert-Weert dan ook een belangrijke rol.
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Bewoning

Onderzoek

Begraving

Tabel 6.18 Grootschalige* ‘Malta’-opgravingen met midden- en late ijzertijdnederzettingen en grafvelden in oostelijk Noord-Brabant per mesoregio. Voor een korte
beschrijving van de vindplaatsen zie bijlage 6.1 (* groter dan één ha).

Jaar

Oppervlakte
(ha.)

Literatuur

Kempisch Hoog
Bergeijk-Waterlaat (5/6)

2004

1,6

Hissel et al. 2007

Luyksgestel-Tiliaans Noord

2009

1,3

Kerkhaert 2011

Eersel-Kerkebogten

2006; 2009

7,2

Lascaris 2011

Nuenen-West

2011

0,4

Tump 2012

Someren-Waterdael III

2012

12

Veghel-Peellandstraat

2008

0,8

Mooren 2011

Deurne-Groot-Bottelsche Akker

2005-2006

3,3

Hiddink 2008

Nederwetten-De Esrand

2008

0,9

Tump 2009

Veldhoven-Sondervinckcampus

2002-2004

Roerdalslenk

3

Hiddink 2011

Van Beek et al. 2004

Veldhoven-Zilverackers WOR

2011-2012

Sterksel-Weiakkers

2008

Van der Veken 2014

Haaren-Wijngaert III
Best-Dijkstraten
Best-Aarle

2012

0

Veghel-De Scheifelaar II

2010

2,5

Van der Veken & Blom 2012

2004; 2012

5,3

Van Hoof 2007a; Hensen &
Janssens 2015

Boxmeer-Sterckwijk

2008; 2009; 2010

22

Cuijk-Heeswijkse Kampen

2007

0

Cuijk-Groot Heiligenberg

2009

0,3

2,2

Vanneste 2011

2008

1,7

Verbeek 2011

2010

4,2

Moesker & Dijkstra 2015
Tol in voorbereiding

Peel Blok
Nistelrode-Zwarte Molen
Maasdal
Blom et al. 2015
Roessingh & Vanneste 2009
Janssens 2010

Maaskant
Oss-Horzak

1998-2008

Maren-Kessel-Liesdaal

2012

15
-

Herpen-Wilgendaal

2001

0,75

Jansen & Van As 2012; in voorb.
Van Kampen 2013
Ball & Jansen 2002

Dekzandeiland Weert-Nederweert
Nederweert-Rosveld

2010

0

Weert-Laarveld

2007

1,7

Hiddink 2005b
Tol 2008

Weert-WML-terrein

2006

0,3

Coolen 2008

Voor een korte beschrijving van de vindplaatsen zie bijlage 6.2. Voor een korte beschrijving van de vindplaatsen
zie bijlage 6.1 (* groter dan één ha).
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Tabel 6.19 14C-gedateerde huisplattegronden uit de midden- en late ijzertijd uit de periode 1997-2014. Op basis van
betrouwbaarheidsaanduiding conform Fokkens & Jansen 2002, tabel 2 zijn enkel type A1 en A2 opgenomen
(voor referenties zie tabel 6.1).
Plaats

Vindplaats

Huisnr.

Type

Afmetingen

Indeling

Bijzonderheden

Datering

Bergeijk

Waterlaat 6

H2

tweebeukig Osstype 4

lengte min. 13 m
breedte ca. 7 m

scheidings-wand ter
hoogte van ingangen

haardkuil met
fragmenten verbrand
leem en aardewerk

14
C-datering houtskool uit
middenstaan-der: 2345 ± 40
BP; 2σ 443 ± 48 v.Chr.

Sterksel

Weiakkers

huis 1

tweebeukig

lengte 13,2 m
breedte 8,5 m

tweedeling op basis
van ingangen

geen

14

Sterksel

Weiakkers

huis 2

tweebeukig

lengte 13,3 m
breedte 8,5 m

tweedeling op basis
van ingangen

geen

14

Lieshout

Nieuwenhof

str. 13

hoofdzakelijk
tweebeukig

lengte 26 m
breedte 6,5 m

tweedeling op basis
van ingangen

reparaties en
uitbreiding aan
noordzijde (?)

14
C-datering houtskool uit
twee sporen: 2σ 170 v.Chr-30
n.Chr.

Best

Dijkstraten

str. 54

tweebeukig

lengte 15 m
breedte 6,2 m

tweedeling op basis
van ingangen

waterkuil op korte
afstand met
dendrodatering in
zelfde periode

14
C-datering houtskool: 2150
± 30 BP; 2σ 356-60 v.Chr.

Best

Dijkstraten

str. 18

tweebeukig

lengte 25 m
breedte 6 m

tweedeling op basis
van ingangen; lang
westdeel/korter
oostdeel (?)

waterkuil op korte
afstand met
dendrodatering in
zelfde periode

14
C-datering houtskool en
graan: 1990 ± 30 BP; 2σ 49
v.-74 n.Chr.
14
C-datering graan: 2020 ± 30
BP; 2σ 108 v.-60 n.Chr.

Best

Dijkstraten

str. 21

tweebeukig

lengte 18,5 m
breedte 6,3 m

tweedeling op basis
van ingangen

geen

14
C-datering houtskool: 2010
± 30 BP; 2σ 92 v.-66 n.Chr.
14
C-datering houtskool: 1940
± 30 BP; 2σ 21 v.-130 n.Chr.

Luyksgestel

Tiliaans-Noord

huis 1

drie-/vierbeukig

lengte 16 m
breedte 9 m

tweedeling op basis
van ingangen

vierbeukig in
westdeel

14
C-datering houtskool: 2190
± 35 BP; 2σ 369-172 v.Chr.

Luyksgestel

Tiliaans-Noord

huis 2

tweebeukig

lengte 12,2 m
breedte 7 m

tweedeling op basis
van ingangen

geen

14
C-datering houtskool: 2255
± 35 BP; 2σ 392-346 v.Chr. en
315-205 v.Chr.; 14C-datering
houtskool: 2205 ± 35 BP; 2σ
378-194 v.Chr.

Luyksgestel

Tiliaans-Noord

huis 3

tweebeukig

lengte 11,5 m
breedte 6,5 m

tweedeling op basis
van ingangen

geen

14
C-datering houtskool: 2190
± 35 BP; 2σ 369-172 v.Chr.

6.5.1 Huisplattegronden
909 Hiddink 2014a.
910 Hiddink 2014a.
911 Hiddink 2014a. Het aantal goed
gedateerde huisplattegronden is echter
nog zeer laag, zeker gezien het aantal
inmiddels opgegraven plattegronden.
912 In Vlaanderen komen Hapsplattegronden tot in de vroeg-Romeinse
tijd voor. In West-Brabant worden Osstype 5 plattegronden uit het HSLonderzoek bij Breda gedateerd in de
midden-ijzertijd (Ball & Van Heeringen
2016, paragraaf 4.5.5).
913 Daarop is ook al tijdens het Oogst voor
Malta-onderzoek van westelijk NoordBrabant ruimschoots op gewezen (Ball
& Van Heeringen 2016, diverse
hoofdstukken).

In het algemeen worden huisplattegronden uit
de midden- en late ijzertijd gekenmerkt door één
rij middenstijlen die de boerderij in twee beuken
verdeeld.909 De wanden bestaan uit dubbele
palen en centraal in de lange zijden liggen vaak
twee tegenover elkaar liggende ingangen. Lang is
gedacht dat de zogenaamde Haps- of Oss-type 4
plattegronden typerend waren voor de
midden-ijzertijd terwijl de Oss-type 5 plattegronden karakteristiek waren voor de late ijzertijd.910 Beide hebben een tweebeukig grondplan
maar verschillen in plaatsing van de wandstijlen

C-datering: 2σ 230-50 v.Chr.
C-datering: 2σ 230-50 v.Chr.

en ingangspartijen. Een langzaam toenemend
aantal dateringen maakt echter duidelijk dat de
beide typen niet exclusief aan de midden- of late
ijzertijd kunnen worden toegeschreven.911 Het
Haps/Oss-type 4 komt nog voor in de late ijzertijd, Oss-type 5 kent gedateerde exemplaren in
de midden-ijzertijd.912 Desondanks wordt het
type plattegrond nog (te) vaak ingezet als dateringsmiddel, soms ‘ondersteund’ door aardewerkdateringen en/of 14C-dateringen. Een
belangrijke kanttekening daarbij is dat (stratigrafische) locatie van het gedateerde aardewerk
- vaak een samengesteld complex van vondsten
uit sporen die aan de plattegrond zijn toegekend - en/of houtskool niet of nauwelijks zijn
vastgelegd.913
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Het grootste aantal Haps-plattegronden is
gevonden op de opgraving Wijngaert in Haaren.
Hier zijn binnen een zone van circa 175 bij 150 m
elf boerderijen opgegraven die tot het type Haps
of Oss-Ussen 4 worden gerekend. De gebouwen
worden op basis van typologie en vondstmateriaal vanaf de midden-ijzertijd tot eerste fase van
de late ijzertijd (circa 500-150 v.Chr.) gedateerd.914
In Sterksel-Weiakkers zijn vijf boerderijen van het
type Haps opgegraven, die samen deel uitmaken
van een uitgestrekt(er) nederzettingsareaal. De
dateringen zijn gebaseerd op aardewerk en een
tweetal 14C-dateringen (tabel 6.19). Opvallend zijn
de sterke overeenkomsten in de zeer herkenbare
en geordende plattegronden (afb. 6.34).
In Best-Dijkstraten is getracht door middel van
het opstellen van een lokale typologie (type
Best-1A, 1B, 2A, 2B en 3) beter grip te krijgen op
de datering van individuele plattegronden en de
daarmee samenhangende fasering en dynamiek
van een nederzetting. De hoop was dat er
verschillende bouwtradities konden worden
aangetoond die mogelijk konden wijzen op een
ontwikkeling binnen deze bouwstijlen en dat het

om meerdere erven van verschillende families
ging.915 Dit bleek echter niet mogelijk vanwege
het gebrek aan dateringen, een al enkele malen
eerder geconstateerd probleem. Niet alleen het
vaststellen van hoe een erf er uit heeft gezien,
ook de opeenvolging van erven (de dynamiek)
loopt hier op vast.
Een goed gedateerde plattegrond uit de latere
ijzertijd is afkomstig uit Lieshout-Nieuwenhof.
De twee- deels driebeukige plattegrond met
forse enkelvoudige buitenstijlen dateert tussen
170 v. en 30 n.Chr. (tabel 6.19). Circa 30 m ten
zuiden van de plattegrond ligt een waterput.
De dendrodatering van het hout komt uit in de
periode 71-60 v.Chr. In de bewust gedemonteerde waterput werd in de vulling van de put
een compleet potje met daarin een kapfibula
aangetroffen, in de nazak lag een ijzeren lanspunt. Van beide objecten wordt verondersteld
dat deze bewust zijn gedeponeerd.916 Op circa
75 m noordoostelijk ligt een relatief kleine type
Oss 5 plattegrond met daaromheen een groot
aantal spiekers. Ruim 75 m noordelijk ligt een
waterkuil met een dendrodatering van een

0

10 m

Afb. 6.34 Plattegronden van het type Haps uit de opgraving Sterksel-Weiakkers. Opvallend is de sterke overeenkomst
van de plattegronden in omvang en vorm (bron: Vanneste 2010, afb. 4.1).

914 Verbeek 2011, 25-45.
915 Moesker et al. 2015, 224.
916 Van der Weerden & Brouwer 2015, 48-55.
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ladder in 265 v.Chr.917 Omvang en fasering van de
(kleine) nederzetting zijn moeilijk vast te stellen
doordat grote delen niet zijn opgegraven. Opvallend is het feit dat zich op dezelfde locatie vanaf
het begin van de jaartelling een omvangrijke en
langdurig gebruikte inheems-Romeinse nederzetting ontwikkeld (zie hoofstuk 7).

6.5.2 Erven

Vanuit ons ‘eigen’ perspectief worden erfreconstructies in het algemeen als rechthoekig voorgesteld. De boerderijplattegrond fungeert daarbij
als uitgangspunt en wordt in de meeste gevallen
letterlijk in het centrum van het erf geplaatst. Een
voorbeeld hiervan zijn de erfreconstructies in de
late ijzertijdnederzetting Oss-Schalkskamp,
opgegraven voor 1997 (afb. 6.35). Aanwijzingen
voor vorm en omvang zijn echter nauwelijks
voorhanden. In Oss-Mettegeupel is een erf rond
een Haps-type boerderij inclusief een aantal vierpalige spiekers deels omgeven door palenrijen.
De palen staan dicht op elkaar en hebben aan de
oostkant een ingang.918
Ook in verschillende recentere opgravingen
worden erven uit deze periode geconstrueerd.

In Nistelrode-Zwarte Molen zijn twee boerderijen
van het type Oss 4/Haps gevonden die op basis
van het vondstmateriaal en een 14C-datering in de
jongste fase van de midden-ijzertijd uitkomen.919
Rondom de plattegronden liggen meerdere (clusters van) spiekers. De beide erven worden
beschouwd als zwervende erven. De gelijke
oriëntatie en gelijkvormigheid van beide plattegronden, de korte afstand tussen de huizen, de
verbouwing van een van de huizen en de veelheid
aan spiekers in de nabije omgeving spreken
echter meer voor een meerfasig erf.
Tijdens de opgraving Haaren-Wijngaert zijn drie
ruimtelijk gescheiden zones onderzocht die onder
andere sporen en structuren opleverden uit de
ijzertijd.920 Rond en tussen de boerderijen bevindt
zich een groot aantal spiekers en kuilen. Op basis
van de ligging van de structuren is gepoogd om
erven te reconstrueren (afb. 6.36). Uitgangspunt
is de ruimtelijke ligging van spiekers die bijna
exclusief ten zuiden van de hoofdgebouwen lijken
te liggen. Vervolgens worden halve cirkels met
een straal van tweemaal de lengte van het hoofdgebouw uitgelegd aan de zuidzijde van de boerderij en wordt vastgesteld dat de meeste bijgebouwen en kuilen binnen dit areaal liggen.921
Daarbij wordt nog wel de kanttekening gemaakt
dat niet alle bijgebouwen en kuilen die binnen dit

N

917 Van der Weerden & Brouwer 2015, 48-55.
918 Schalkskamp: Fokkens et al. in
voorbereiding; Mettegeupel: Fokkens et
al. in voorbereiding.
919 Hensen & Janssens 2015, 35.
920 Verbeek 2011, 25-45.
921 Verbeek 2011, 40-42.
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Afb. 6.35 ‘Traditionele’ rechthoekige erfreconstructies uit de omgreppelde nederzetting Oss-Schalkskamp
(bron: Fokkens et al. in voorbereiding).

50 m
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areaal liggen tot het erf van een hoofdgebouw
behoren, en dat bijgebouwen en kuilen die buiten
dit areaal liggen ook tot het erf kunnen behoren.
Omdat afscheidingen van erven ontbreken en het
slechts een uitsnede betreft uit een (veel)
omvangrijker) nederzettingsterrein is dit echter
zeer problematisch. Feitelijk zijn de aanwijzingen
veel te beperkt voor een dergelijke analyse.
Het is dan ook niet aannemelijk dat hier een
standaardbeeld van een midden- en late ijzertijderf wordt geschetst. We kunnen er hoogstens

paalkuil in structuur

Fase I-L

spieker/bijgebouw

Fase E-F
Fase G-H

een aantal algemene kenmerken uit halen. De
erven uit deze periode verschillen daarbij weinig
van oudere erven, de elementen op het erf
blijven hetzelfde. Wel lijkt het vrijwel ontbreken
van waterputten (en kuilen) op het erf typisch
voor de midden- en ook late ijzertijd. Ook in
Oss-Ussen liggen waterputten uit deze periode
niet binnen een straal van 50 m om de huizen.
Daarnaast is een enkel voorbeeld bekend van
fragmenten van greppels die als erfbegrenzing
worden geïnterpreteerd.

0

N

50 m

Afb. 6.36 ‘Halfronde’ erfreconstructies op de vindplaats Haaren-Wijngaert III (bron: Verbeek 2011, ﬁguur 15 aangepast).
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Afb. 6.37 Voor de ijzertijdnederzetting Best-Dijkstraten is een lokale typologie van huisplattegronden opgezet in een
poging meer grip te krijgen op de fasering van de nederzetting (bron: Moesker & Dijkstra 2015, afb. 24 aangepast).

In het algemeen kunnen we stellen dat het groeperen van bewoning, herbouw op het erf en de
afnemende afstand waarover boerderijen
worden verplaatst er voor zorgt dat midden- en
late ijzertijdbewoning zich kenmerkt door een
palimpsest van sporen en structuren waardoor
de reconstructie van erven sterk wordt bemoeilijkt en feitelijk, in ieder geval met de huidige
opgravingsmethoden, onmogelijk is. Over de
inrichting van nederzettingen daarentegen valt
meer te zeggen. In het geval van Haaren-Wijngaert kunnen we bijvoorbeeld poneren dat een
aantal erven op basis van de ruimtelijke spreiding, ligging, oriëntatie en oversnijding van de
hoofdgebouwen gelijktijdig zal zijn geweest.

6.5.3 Nederzettingen

922
923
924
925

Moesker & Dijkstra 2015.
Moesker & Dijkstra 2015, 223-226.
Moesker en Dijkstra, 224-225.
Moesker en Dijkstra, 224-225.

Verschillende recente (grootschaligere) opgravingen van ijzertijdnederzettingen bieden handvatten om uitspraken te doen over omvang en
inrichting van nederzettingen uit de midden- en
late ijzertijd. Een eerste voorbeeld is de opgraving
Best-Dijkstraten.922 Hier zijn op de flank van twee

dekzandkoppen dertien huisplattegronden (type
Oss-4/-5), spiekers, waterkuilen, greppels en
palenrijen aangetroffen. Door het ontbreken van
vondstmateriaal en een plateau in de 14C-curve
waren slechts enkele plattegronden te dateren.
Hierdoor was het onmogelijk vast te stellen of er
sprake was van een erf dat steeds was verplaatst,
of meerdere, mogelijk deels gelijktijdige erven.923
Door middel van het opstellen van een lokale
typologie is getracht meer grip te krijgen op het
chronologisch verloop; gelijktijdigheid en (dis)continuïteit. De hoop was dat er verschillende
bouwtradities konden worden aangetoond die
wellicht konden wijzen op verschillende sociale
eenheden die correspondeerden met meerdere
erven (afb. 6.37).924 Op basis van het gebrek aan
goede dateringen bleek dit echter niet goed
mogelijk. De opgravers schetsen uiteindelijk een
chronologisch verloop van de bewoning waarbij
erven in de vroege- /midden-ijzertijd een relatief
plaatsvast karakter hebben en juist in de loop van
de late ijzertijd ‘iets meer gaan zwerven’.925 Het
laatste valt sterk te betwijfelen, gezien de dateringsproblematiek en het beperkt opgegraven
areaal. Als we de ruimtelijke verspreiding van
plattegronden in ogenschouw nemen is het goed
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Afb. 6.38 In Eersel-Kerkebogten zijn vijf clusters ijzertijdsporen aangetroﬀen (zie ook tabel 6.20). De arbitraire
clusters vormen (bescheiden) uitsneden uit een omvangrijk ijzertijdlandschap (bron: Lascaris 2011, ﬁg. 7.1).

voorstelbaar dat we te maken hebben met een
palimpsest van twee of drie gelijktijdige erven
waarbij de boerderij meerdere malen op het
zelfde erf is herbouwd. Het ligt meer voor de hand
dat hier al vanaf de vroege/midden-ijzertijd
sprake is van een plaatsvast karakter van erven,
in tegenstelling tot het bekende beeld voor deze
periode. Mogelijk functioneerden greppels als
erfgrens. Vlakbij de boerderijen zijn delen van
enkele greppels gevonden die uit dezelfde periode
stammen. De locatie is in dat geval lange tijd
bewoond geweest, zeker als we er van uitgaan dat
een boerderij meerdere generaties werd gebruikt.
De opgraving Eersel-Kerkebogten is exemplarisch
voor de problematiek van het ijzertijd nederzettingsonderzoek.926 In een gebied van enkele tien-

tallen ha is een oppervlak van bijna 7,2 ha opgegraven. Verspreid over het gebied liggen vijf
locaties met ijzertijdsporen, die dateren in de
vroege en met name de midden-ijzertijd
(afb. 6.38; tabel 6.20).927 Sporen en vondsten die
eenduidig zijn toe te wijzen aan de late ijzertijd
ontbreken. De arbitraire en in omvang beperkte
uitsneden uit een veel omvangrijker nederzettingslandschap maken het vrijwel onmogelijk grip
te krijgen op de bewoningsdynamiek. Hoe zagen
de erven eruit, welke waren gelijktijdig en hoe zijn
ze verschoven door het landschap?
Over locatiekeuze valt wel iets te zeggen. Volgens
de opgravers liggen de boerderijen, met uitzondering van het meest westelijk gelegen erf, op de
overgangszones van nat naar droog. De nabijheid

926 Lascaris 2011.
927 Lascaris 2011, 228.
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Romeinse tijd
ijzertijd
wegen en verkavelingsgreppels
depressies
N

0

100 m

Afb. 6.39 Grafvelden en bewoningssporen uit de vroege, midden- en late ijzertijd en de (vroeg-)Romeinse tijd in
Someren-Waterdael I- III (bron: Kortlang & Van Ginkel 2016, 23, aangepast (© H. Hiddink/VUhbs)
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Tabel 6.20 Korte beschrijving en verspreiding van vijf clusters met ijzertijdsporen op de vindplaats Eersel-Kerkebogten
(bron: Lascaris 2011, 226-228).
Locatie

Sporen

Omschrijving

4

plattegrond type Oss-Ussen 4A,
aantal spiekers, vier waterkuilen

een waterkuil dichtbij huis; twee
spiekers met aardewerkdepositie
in paalkuil

Fase(n)

Datering

enkelfasig erf

aardewerk uit structuren en
14
C-datering hout uit waterkuil: tweede
helft midden-ijzertijd (375-250 v.Chr.)

klein cluster (voorraad)kuilen

enkele tientallen meters westelijk
van vindplaats 4

erf?

aardewerk uit kuilen dateert eenduidig
in vroege ijzertijd

5

twee plattegronden type OssUssen 5, waterkuil, enkele
spiekers

in westelijke huis kuil met potje
met verbrand bot van poten en
hoofd van paard: rituele depositie

tweefasig erf

weinig dateerbaar materiaal; verbrand
bot dateert vermoedelijk in late ijzertijd

6

drie plattegronden Oss-Ussen
5a, 4b en 4a, groot aantal
spiekers en veertien waterkuilen

bij de huizen liggen vier grotere,
deels oversnijdende waterkuilen

(driefasig)
meerfasig erf?

op basis van aardewerk uit structuren
datering in (de eerste helft van) de
midden-ijzertijd

7

waterkuilen en spiekers

drie waterkuilen
met veel aardewerk, andere
minder aardewerk

vlakbij erf?

vroege en/of midden- ijzertijd

8

twee waterkuilen en twee
spiekers

verspreid gelegen over vrij groot
gebied

erf?

vroege en midden-ijzertijd

van water was daarbij een belangrijke vestigingsfactor. In en langs de rand van de nabijgelegen
laagten van onder meer de Kerkeloop zijn
verschillende waterkuilen aangetroffen.928
In Someren-Waterdael III is sprake van bewoning
én begraving uit met name de midden- en het
eerste deel van de late ijzertijd (afb. 6.39). Ten
opzichte van de vroege ijzertijd is er duidelijk
sprake van een toename van het aantal plattegronden en liggen de boerderijen dichter bij
elkaar.929 Daarnaast is hier ook een tweetal grafvelden uit dezelfde periode aangetroffen.
Opvallend is de beperkte omvang van de
begraafplaatsen en de ligging dicht nabij de
bewoningssporen. Markant is ook dat de
midden- en late ijzertijd bewoning kort bij de
vroege ijzertijdbewoning ligt. Er is volgens de
opgravers dan ook geen sprake van een verschuiving van bewoning naar leemrijkere gronden.
Dat laatste geldt ook voor de midden- en late
ijzertijdresten in Bergeijk-Waterlaat die verspreid
over een groter gebied liggen waarvan helaas
slechts enkele uitsneden (A-D) zijn opgegraven.930
Op vindplaats A liggen enkele kuilen en bijgebouwen uit de late ijzertijd, vindplaats B omvat
één kuil met aardewerk die in de ijzertijd dateert.
Op vindplaats D liggen drie huizen uit (vermoedelijk) de midden-ijzertijd, die volgens de onderzoekers na elkaar op vrijwel dezelfde locatie (erf?)
hebben gestaan. In de directe omgeving van de
boerderijen liggen meer dan 20 spiekers, een
waterkuil, een erfgreppel en meerdere kuilen. Op

drie waterkuilen op
tientallen m afstand, bij
depressie

overige waterkuilen
liggen langs rand van
laagte

verstoring door
middeleeuwse bewoning?

korte afstand van het erf ligt ten slotte een klein
grafveld dat ook in de midden-ijzertijd dateert.
De eerder beschreven vindplaats HaarenWijngaert III herbergt een midden-ijzertijdnederzetting die bestaat uit meerdere, drie (?)
gelijktijdige plattegronden.931 De elf opgegraven
plattegronden liggen in een zone van circa 175 bij
150 m, inclusief 109 spiekers, waarvan vele ‘over
elkaar heen’ liggen, en 16 kuilen. Er zijn geen
aanwijzingen voor een fysieke begrenzing van de
nederzetting.
Een vergelijkbare nederzetting is gevonden in
Sterksel-Weiakkers.932 De nederzetting ligt op een
flank van een lemige dekzandrug waarin zich
resten van de oorspronkelijke moderpodzol lijken
af te tekenen. Volgens de opgravers onderschrijft
de bewoning hier dan ook het model van
contractie op de leemrijke zandgronden vanaf de
midden-ijzertijd (maar zie ook hoofdstuk 3).933
Hier zijn vijf boerderijen van het type Haps opgegraven, die samen deel uitmaken van een uitgestrekt(er) nederzettingsareaal (afb. 6.39). Erven
worden niet gereconstrueerd. De onderzoekers
stellen enkel vast dat in de directe omgeving van
de huizen spiekers en kuilen liggen. Waterputten
ontbreken, mogelijk liggen deze in het nabijgelegen beekdal, of is er voor de watervoorziening
gebruik gemaakt van nabijgelegen beekjes en/of
vennetjes. Op basis van het beperkte aantal spiekers en kuilen, en de lage vondstdichtheid concluderen de opgravers dat we te maken hebben met
eenfasige erven.934 Meerfasige erven hoeven

928
929
930
931
932
933
934

Lascaris 2011, 226-229.
Kortlang 1999.
Parlevliet & Flamman 2003.
Verbeek 2011.
De Moor 2010.
De Moor 2010, 17-18.
De Moor 2010.
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Afb. 6.40 Lintbewoning en nabij gelegen grafveld uit de midden-ijzertijd op de langgerekte terrasrestrug van
Boxmeer-Sterckwijk (bron: Kodde & Van der Velde 2015, ﬁg. 5.6 aangepast).
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935 Vanneste 2010, 85-86.
936 Blom & Van der Velde 2015.
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Een belangrijk onderzoek, mede vanwege de
omvang, is de opgraving Boxmeer-Sterckwijk.
Hier zijn op een langgerekte terrasrestrug over
een afstand van 800 m meer dan 30 huisplattegronden uit de midden- en begin van de late
ijzertijd aangetroffen, inclusief verschillende clusters met graven.936 Op regelmatige afstand liggen
meerfasige, plaatsvaste erven waarbij het aantal
gelijktijdige huisplaatsen zich uitbreidt gedurende
de midden-ijzertijd. Opvallend is de noord-zuid
lopende, lintvormige spreiding van de erven
(afb. 6.40). Een dergelijke verspreiding kennen we
elders niet en lijkt hier te worden bepaald door de
landschappelijke context. Alleen in Overlangel-Asboom, gelegen op een terrasrestrug aan de

392000

echter niet perse tot een hogere vondstdichtheid
te leiden, en ook het aantal spiekers sluit dat niet
uit. Gelijktijdigheid van de erven wordt ook niet
verondersteld. De verspreiding van plattegronden
wordt verklaard door het feit dat in de loop van
de gebruiksduur van een nederzetting erven soms
bij oude bewoningslocaties werden ingericht met
als gevolg dat de opgravingsgegevens ten
onrechte de illusie wekken van bewoning
bestaande uit gelijktijdige erven.935 Op basis van
de sterke overeenkomsten in lay-out van de plattegronden en de gelijke oriëntatie van een aantal
plattegronden is het echter zeer goed voorstelbaar dat we hier te maken hebben met twee of
drie gelijktijdige erven.
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Afb. 6.41 IJzertijdbewoning in Best-Dijkstraten en het aangrenzende Best-Aarle. In een opgegraven areaal van 15 ha
zijn verschuivingen van boerderijen en erven in de loop van de ijzertijd goed te volgen (rood: vroege ijzertijd; groen:
midden-ijzertijd; blauw: late ijzertijd) (bron: Tol in voorbereiding aangepast).
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937 Van der Linde 2011, 103-104.
938 Onderzoek in deze microregio is zeer

939
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sterk versnipperd. Opgravingen van
dezelfde vindplaats(en) zijn soms wel
door drie of vier bedrijven uitgevoerd.
Groot Heiligenberg-cluster C: Janssens
2010, 39-42.
Hiddink 2011; Parlevliet & Flamman
2003.
Tol in voorbereiding.
Tol in voorbereiding.
Jansen & Fokkens 2002, 337-338.
Fokkens in voorbereiding.

rand van het Maasdal, is mogelijk ook sprake van
een vergelijkbare lintvormige spreiding van
bewoning.937 In het nabijgelegen Cuijk, waar ook
grootschalig onderzoek heeft plaatsgevonden,
hebben we onvoldoende informatie om
eenzelfde ontwikkeling te kunnen aantonen.938
Er is wel een aantal plattegronden (erven?) uit de
midden-/late ijzertijd opgegraven, bijvoorbeeld in
Cuijk-Groot Heiligenberg, maar de sterke versnippering van onderzoek maakt het vrijwel onmogelijk om gefundeerde conclusies te trekken voor
wat betreft nederzettingsdynamiek.939
Het ruimtelijke verband tussen de erven en de
verschillende clusters met graven in Boxmeer
maakt het volgens de opgravers duidelijk dat de
bewoners in het nabijgelegen grafveld zijn
bijgezet. Een vergelijkbare ruimtelijke relatie,
kleine grafvelden op korte afstand van gelijktijdige bewoning, kwamen we ook al tegen in
Someren-Waterdael III en Bergeijk-Waterlaat.940
In vergelijking met de voorbeelden van bewoning
en begraving uit de urnenveldenperiode kunnen
we stellen dat er gedurende de midden-ijzertijd
geen sprake meer is van een uitgestrekte, collectieve begraafplaats voor meerdere gemeenschappen/nederzettingen. In plaats daarvan is er
eerder sprake van een grafveld dat gerelateerd is
aan één erf of nederzetting.
Ook bij het grootschalige onderzoek in Best-Aarle
en -Dijkstraten zijn begravings- en bewoningssporen uit verschillende fasen van de ijzertijd
teruggevonden.941 Het grafveld dateert in de
midden- en late ijzertijd en loopt door tot in de
Romeinse tijd. De nabijgelegen bewoning start
eerder; in de late bronstijd/vroege ijzertijd.942 De
verspreide boerderijen en bijbehorende erven uit
deze periode in Best-Aarle liggen op relatief
ruime afstand van elkaar waarbij we niet moeten
vergeten dat er slechts een fractie van het nederzettingsareaal is blootgelegd. Het diffuse karakter
past volgens de opgravers goed bij het klassieke
model van ‘zwervende erven’. Er van uitgaande
dat drie nabijgelegen gelegen boerderijen uit de
vroege ijzertijd niet gelijktijdig zijn maar elkaar
opvolgen in de tijd, is er sprake van een verplaatsing over een afstand van ongeveer 100 m.
De midden- en late ijzertijdboerderijen liggen op
kortere afstand van elkaar. In Best-Aarle is een
nederzettingsareaal uit de vijfde tot eerste eeuw
v.Chr. opgegraven. Hier zijn minimaal 19 boerderijen vastgesteld die het resultaat zijn van ongeveer 350 jaar bewoning. Vanwege het vrijwel
ontbreken van reparaties wordt voor de bewo-

ningsduur van de huizen uitgegaan van 30-40
jaar, gebaseerd op de bouwtechnische levensduur. Dit leidt tot een gemiddelde omvang van
de nederzetting van twee gelijktijdige boerderijen. De datering en ligging van de waterputten
suggereren dat deze concentratie van boerderijen de neerslag is van het geleidelijk van noord
naar zuidwesten opschuiven van enkele erven
(afb. 6.41). Ook in Best-Dijkstraten is een erf uit
de midden-ijzertijd gevonden dat mogelijk op
het eind van de vroege ijzertijd is aangelegd (zie
boven). Het erf verschuift geleidelijk in noordelijke richting en is mogelijk tot in het begin van de
Romeinse tijd bewoond gebleven. In de late
ijzertijd verschijnt een tweede erf dat ook in
noordelijke richting verschuift.
Samengevat is er in Best-Aarle en -Dijkstraten
sprake van een uitgestrekt en langdurig bewoond
nederzettingsareaal. Vanaf de late bronstijd/
vroege ijzertijd verschuiven erven langzaam over
een dekzandrug, mogelijk tot en met de
Romeinse tijd. Gedurende deze periode wordt de
onderlinge afstand tussen gelijktijdige boerderijen korter. Ook de afstand van verplaatsingen
wordt geleidelijk aan korter. Vanaf in ieder geval
de midden-ijzertijd is er sprake van plaatsvaste
erven met meerdere herbouwfases.
In het algemeen kunnen we stellen dat in de loop
van de midden-ijzertijd het aantal erven binnen
een uitgestrekt nederzettingsareaal ten opzichte
van de voorafgaande periode toeneemt, alsook de
gemiddelde afstand tussen gelijktijdige erven.
Erven worden binnen dit areaal na een of meerdere
generaties verplaatst, maar tegelijkertijd worden
erven ook meerdere malen gebruikt. Het gevolg
van veranderingen in het sociale proces van locatiekeuzes heeft veranderende ruimtelijke patronen
in ons databestand tot gevolg. De toegenomen
plaatsvastheid betekent ook dat in de loop van de
midden-ijzertijd het (nederzettings)landschap een
monumentaler karakter kreeg. Uiteindelijk zien we
in de late ijzertijd dat dergelijke nederzettingen
fysiek worden begrensd.943 De bekendste voorbeelden van omgreppelde nederzettingen uit de
late ijzertijd zijn te vinden in de microregio Oss, in
de Maaskant. Hier zijn minimaal twee omgreppelde nederzettingen bekend: Oss-Schalkskamp
en -Almstein.944 Daarnaast zien we ook greppelsystemen die niet bedoeld zijn als markering van een
nederzetting maar waarschijnlijk delen van het
landschap moesten markeren en/of begrenzen.
Zowel in Oss-Mettegeupel als -Horzak zijn forse
greppels aangetroffen die over honderden meters
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het landschap doorsnijden.945 Aan beide zijden
liggen gelijktijdige bewoningssporen, alsof de
greppels, in het geval van Horzak zelfs een dubbele
greppel, verschillende bewoningsarealen
scheidden. De omvang van de greppelsystemen
suggereert een landschapsindeling met een meer
permanent karakter.946 Uit deze periode dateert
ook de late ijzertijdgreppelstructuur uit Weert-Molenakker.947 Door de opgravers wordt de structuur
geïnterpreteerd als een ‘vluchtburcht’ waarbij
wordt uitgegaan van een volledig omgreppeld en
zelfs omwald terrein. Uitgaande van het deel dat
daadwerkelijk is opgegraven is het niet uit te
sluiten dat we ook hier te maken hebben met een
in-/verdeling van het landschap, vergelijkbaar met
de greppelsystemen uit Oss.
In de laatste eeuwen van de ijzertijd is het nederzettingssysteem, ten opzichte van het begin van
de ijzertijd, dus sterk veranderd. Naast solitair
liggende erven zien we een clustering van erven:
boerderijen die gelijktijdig worden bewoond,
worden dicht bij elkaar gebouwd. We zien zelfs
dat clusters van boerderijen worden begrensd
door middel van greppels. De markeringen

zorgen ervoor dat we kunnen spreken van de
eerste gehuchten in het ijzertijd-nederzettingssysteem. De functie van de greppels lijkt daarbij
eerder symbolisch dan dat er sprake is van
bijvoorbeeld een verdedigende functie.
Daarvoor zijn de greppels te smal en ondiep.
De greppels waren met name bedoeld om een
ruimte (de nederzetting) fysiek aan te duiden om
zo een zichtbaar onderscheid te maken tussen
‘binnen’ en ‘buiten’ het gehucht.
Ook buiten de bewoningskernen komen we
sporen tegen. Waterkuilen liggen soms op ruime
afstand van huisplattegronden, in lager gelegen
zones. Daarnaast komen we ook clusters van
spiekers tegen op grotere afstand van huisplattegronden. Vijf spiekers op de opgraving Best-Dijkstraten liggen op circa 200 meter van de dichtstbijzijnde opgegraven boerderij. Pollenanalyse
wijst erop dat de spiekers in de buurt van weidegronden stonden. Mogelijk werd hier het hooi
opgeslagen. In de paalgaten van enkele spiekers
zijn ook grote hoeveelheden graan terug
gevonden, wat wijst op de opslag van graan.948

945 Fokkens in voorbereiding; Jansen & Van
As 2015.

946 Løvschal 2014.
947 Tol 1998.
948 Moesker & Dijkstra 2015, 224-225.

Tabel 6.21 Graven en grafvelden uit de midden- en late ijzertijd uit oostelijk Noord-Brabant
(onderzoeksperiode 1997-2014; voor referenties zie bijlage 6.1).
Plaats

Vindplaats

Onderzoek

Periode

Omschrijving

Bergeijk

Waterlaat

opgraving

midden-ijzertijd

zes kringgreppels

Bergeijk

Waterlaat

opgraving

late ijzertijd

enkele crematiegraven en -kuilen; 40 m ten zuiden van erf uit de
late ijzertijd

Sterksel

Weiakkers

opgraving

midden-ijzertijd

één vierkante grafstructuur direct ten zuiden van erven uit de
midden-ijzertijd

Kempisch Hoog

Roerdalslenk
Best

Aarle

opgraving

midden-ijzertijd

grafveld

Dinther

Retsel

opgraving

late ijzertijd

grafveld: palenconfiguraties, brandplekken, palenrijen, greppel?

Eindhoven

Eckart

opgraving

late ijzertijd

twee grafstructuren

Nuenen

West

opgraving

late ijzertijd

twee grafstructuren

Son en Breugel

Ekkersrijt-IKEA

opgraving

late ijzertijd

twee crematiegraven

Heeswijkse Kampen (vindplaats 4)

proefsleuven
opgraving

midden-ijzertijd

een viertal verspreide begravingen waarvan in ieder geval één
gedateerd in midden-ijzertijd

Groenstraat

opgraving

midden-/late ijzertijd

klein grafveld met crematies

proefsleuven

midden-/late ijzertijd

grafveld

Maasdal
Cuijk
Maaskant
Haren

Dekzandeiland Weert-Nederweert
Weert

Kampershoek

Weert

Laarveld vindplaats 1

opgraving

midden-/late ijzertijd

grafveld, 23 graven en grafmonumenten aangetroffen

Nederweert

Rosveld

opgraving

midden-/late ijzertijd

twee gescheiden grafvelden; relatief veel metaalvondsten

272
—

6.5.4 Grafvelden

949
950
951
952
953
954

Zie Van der Velde 2015.
Moesker 2012.
Moesker 2012, 66-67.
Moesker 2012, 143-144.
Hiddink 2010; Tol 2008.
Hiddink 2003.

In de midden- en late ijzertijd is er (opnieuw)
sprake van een verandering in het grafritueel,
in ieder geval voor wat betreft locatiekeuze en
monumentaliteit. De midden-bronstijd werd
gekenmerkt door solitaire en groepjes grotere
grafheuvels. De late bronstijd en vroege ijzertijd
staan bekend als de urnenveldenperiode,
grote(re) grafvelden met in het algemeen kleinere
heuveltjes, al is de variatie daarin groter dan lang
gedacht. In de midden- en late ijzertijd is er in het
algemeen sprake van kleinere en relatief kort
gebruikte grafvelden. Mogelijk vormen ze de
neerslag van een kleinere groep mensen (een
nederzetting) dan in het geval van urnenvelden
(meerdere nederzettingen). Met dergelijke
uitspraken moeten we echter voorzichtig zijn.
Over de ontwikkeling en interne indeling van
urnenvelden is vaak weinig bekend. Het is goed
mogelijk dat er sprake was van kleinere, dicht
bijeen gelegen grafvelden waarvan de ons
bekende urnenvelden de eindfase representeren
waarin deze grafvelden aan elkaar zijn gegroeid.949
Tot voor kort was het grafritueel uit de midden- en
late ijzertijd, zeker in vergelijking met eerdere en
latere perioden slecht bekend. Grafvelden waren
in het algemeen kleiner van omvang en lagen op
andere locaties in het landschap dan de veel vaker
voorkomende urnenvelden. Een verband met de
veronderstelde terugloop in bevolkingsaantallen
en bewoonde locaties ligt voor de hand. Het is
echter opmerkelijk dat in de hier gehanteerde
onderzoeksperiode het aantal opgegraven grafvelden uit de midden- en late ijzertijd min of meer
gelijk is aan het aantal opgegraven urnenvelden.
Mogelijk was het contrast in kennis van vóór en ná
500 v.Chr. het gevolg van een hiaat in onderzoek?
Wat verder opvalt is dat het aantal ‘nieuwe’, uitgestrektere urnenvelden dat de laatste jaren in
oostelijk Noord-Brabant is gevonden, beperkt is:
Uden-Slabroekse Heide, Geldrop-Genoenhuis en
Boxmeer-Sterckwijk. Daarnaast kennen we wel
meer solitaire graven die vaak zijn aangetroffen bij
grootschalig opgegraven nederzettingsterreinen.
Dat geldt ook vaak voor de graven en grafveldjes
uit midden- en late ijzertijd. Deze zijn vaak aan het
licht gekomen bij (grootschalig) nederzettingsonderzoek. Daarnaast is ook een aantal omvangrijkere grafvelden uit de midden- en late ijzertijd
aangetroffen (tabel 6.21). Het lijkt er ten slotte op

dat er ook in de midden- en late ijzertijd sprake is
van meer variëteit in grafritueel, met name in
locatiekeuze: naast grotere en kleinere grafvelden
komen ook erfbegravingen voor, losse grafmonumenten en wordt er soms gebruik gemaakt
van oudere urnenvelden.
Een bijzonder grafveld uit deze periode is opgegraven in Dinther-Retsel.950 Hier zijn in totaal ca.
vijftig grafmonumenten en dertig grafkuilen opgegraven waarvan een deel in de late ijzertijd dateert.
Een belangrijke gebruiksfase valt in de Romeinse
tijd. Een opvallend element is een grote, rechthoekige structuur die door de onderzoekers geïnterpreteerd wordt als een cultusplaats die hoogstwaarschijnlijk in de late ijzertijd is aangelegd. In het
centrum ligt een rechthoekige grafstructuur
waarvan de 14C-datering uitkomt in de derde eeuw
v.Chr.951 Het grafveld omvat verder 17 ronde en
29 rechthoekige randstructuren. Opvallend zijn de
vele ‘dodenhuisjes’. Tussen de graven liggen 34
palenconfiguraties die uit dezelfde periode dateren
en tot het grafveld behoren. Het bleek niet mogelijk een chronologische ontwikkeling van het grafveld te bepalen. De beperkte hoeveelheid dateerbaar materiaal is daar debet aan. De gebruiksduur
van het grafveld loopt door in de Romeinse tijd.
Verschillende aardewerkdeposities in de natuurlijke depressies rondom het grafveld dateren in
ieder geval uit deze periode (zie hoofdstuk 7). Het
grafveld is overigens aangelegd nabij een nederzetting uit de tweede helft van de midden-ijzertijd.
In ieder geval één huisplattegrond, één bijgebouw,
drie spiekers, twee waterputten en een afvaldump
uit die periode zijn opgegraven. De opgravers
vermoeden dat kort na het buiten gebruik raken
van het erf de eerste begravingen zijn bijgezet.952
In de eerder genoemde microregio Weert-Nederweert zijn ook uit de midden- en late ijzertijd
grafvelden bekend. Uit de midden-ijzertijd
dateren twee aanzienlijk kleinere, ten opzichte
van de eerdere urnenvelden, grafvelden. In
Weert-Kampershoek-Noord zijn vijf graven
gevonden, in Weert-Laarveld is een grafveld van
minimaal 23 begravingen uit de periode vijfde tot
derde eeuw v.Chr. opgegraven.953 Uit de late ijzertijd zijn drie grafvelden bekend. In Weert-Molenakkerdreef worden vanaf 200 v.Chr. mensen
begraven in een grafveld waarvan het gebruik
continueert tot in de tweede eeuw n.Chr (zie ook
hoofdstuk 7). Circa 2 km naar het noordoosten
liggen nog twee grafvelden uit deze periode.954
Beide liggen nog geen 100 m van elkaar en tellen
respectievelijk 116 en 52 begravingen (afb. 6.42).
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Afb. 6.42 Verschillende grafvelden en bewoningslocaties uit de midden- en late ijzertijd in de regio WeertNederweert (bron: Hiddink 2014 aangepast).

Opvallend is het verschil in af- dan wel aanwezigheid van rechthoekige randstructuren. Uit
dezelfde periode zijn ook bewoningssporen
bekend, steeds op relatief korte afstand van een
grafveld. Bij de pre-Malta opgravingen WeertRaak, -Kampershoek-Zuid en -Groot-Leuken is
een viertal huisplaatsen uit de late ijzertijd aangesneden, niet ver van de grafvelden. een relatie
tussen beide ligt voor de hand.955
Begravingen komen ten slotte niet exclusief voor
in grafvelden. Geregeld worden in nederzettingscontexten vierkante structuren maar ook
vlakgraven aangetroffen. Een voorbeeld is een
vierkante greppelstructuur, 3,5 bij 4 m, ten
zuiden van een aantal Haps-huizen te Haaren-Wijngaert.956 Een graf is niet aangetroffen
maar in een funeraire context worden dergelijke
structuren zonder uitzondering als grafmonument geïnterpreteerd.

6.5.5 Plaatsvaste bewoning in een
gestructureerd cultuurlandschap

Vanaf de tweede helft van het eerste millennium
v.Chr. wordt de bewoningsdynamiek in Oostelijk
Noord-Brabant meer en meer gekarakteriseerd
door een plaatsvaste bewoning in een gestructureerd cultuurlandschap. In veel gevallen wordt
op hetzelfde erf één en soms zelfs meerdere
malen een boerderij opgericht. Dit heeft tot
gevolg dat voor de toenmalige bewoners de
plaats van bewoning stabiel en onveranderlijk
zal zijn geweest, zeker als we aannemen dat
boerderijen meer dan een generatie bewoond
waren. Uiteindelijk wordt een erf wel verplaatst
maar zeer waarschijnlijk over een korte afstand,
binnen een beperkt nederzettingsareaal.

955 Tol & Hiddink 1999.
956 Verbeek 2011, 29-30.
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Tabel 6.22 Ligging in het fysieke landschap van de belangrijkste midden- en late ijzertijd vindplaatsen in oostelijk
Noord-Brabant, opgegraven in de periode 1997-2014. Selectie uit bijlage 6.1 (zie ook hoofdstuk 3).
Plaats

Vindplaats

Geomorfologische eenheid

Complextype

Datering

Veghel

Peellandstraat

dekzandrug

nederzetting

midden-ijzertijd

Deurne

Groot-Bottelsche Akker

dekzandrug met depressies

nederzetting

midden- ijzertijd

Maren-Kessel

Liesdaal

Lith stroomgordel

nederzetting

midden-ijzertijd

Boxmeer

Sterckwijck

Bølling terrasrestrug en restgeulen

nederzetting, grafveld

midden-ijzertijd

Veldhoven

Zilverackers (WOR)

dekzandrug tussen beeklopen

zone B: huis, bijgebouw en spiekers
zone D: nederzetting
zone E: kuilen

zone B: ijzertijd
zone D: midden-ijzertijd
zone E: ijzertijd

Veldhoven

Sondervick campus

dekzandrug

nederzetting, erf?

midden- late ijzertijd

Herpen

Wilgendaal

uitloper dekzandrug op rand beekdal

nederzetting

midden- late ijzertijd

Nederwetten

De Esrand

flank dekzandrug

nederzetting

midden- late ijzertijd

Sterksel

Weiakkers

dekzandrug nabij beekdal

nederzetting

midden- late ijzertijd

Luyksgestel

Tiliaans Noord

dekzandrug en dekzandflank

nederzetting

midden- late ijzertijd

Haaren

Wijngaert-III

dekzandrug

nederzetting

midden- late ijzertijd

Weert

Laarveld

dekzandrug

nederzetting

midden- late ijzertijd

Weert

WML-terrein

dekzandrug

nederzetting

midden- late ijzertijd

Bergeijk

Waterlaat 6

dekzandflank

periferie (vp A, B) en nederzetting (vp D)

midden- late ijzertijd

Bergeijk

Waterlaat 5

dekzandplateau met depressie

nederzetting
grafveld

midden- late ijzertijd

Someren

Waterdael III

dekzandrug met depressies

nederzetting, grafveld

midden- late ijzertijd

Nederweert

Rosveld

dekzandrug met depressies

nederzetting, grafveld

midden- late ijzertijd

Veldhoven

Zilverackers (Oerle-Zuid)

dekzandrug

nederzetting

late ijzertijd

Best

Dijkstraten

flank dekzandrug

nederzetting

late ijzertijd

Weert

Molenakkerdreef

dekzandrug

grafveld

late ijzertijd

Nuenen

West

flank dekzandrug

grafstructuur

late ijzertijd

Cuijk

Heeswijkse Kampen

pleniglaciale terrasrestrug met rivierduin

nederzetting

tot in de late ijzertijd

Eersel

Kerkebogten

dekzandrug en dekzandflank

nederzetting

ijzertijd

Budel

Duitse School

dekzandrug

nederzetting

midden-late ijzertijd

Veghel

De Scheifelaar II

dekzandrug op overgang naar beekdal

nederzetting

midden- en late ijzertijd

Veldhoven

Zilverackers, Schootackers

dekzandrug(gen)

nederzetting

ijzertijd

Oss

Horzak

dekzandwelving

nederzetting

ijzertijd

Cuijk

Groot Heiligenberg

pleniglaciale terrasrestrug met rivierduin

nederzetting/vondsten

ijzertijd
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Naast dat men steeds langer op hetzelfde erf bleef
wonen, kwamen gelijktijdige erven ook dichter bij
elkaar te liggen. Langzaam ontstonden kleine
bewoningskernen die men in de late ijzertijd zelfs
ging begrenzen, met greppels (en wallen) en/of
palissades. Daarbij was in eerste instantie vooral
sprake van symboliek, omvang en diepte maken
een verdedigende functie onwaarschijnlijk.
De locatiekeuze vertoont weinig verschillen met de
voorgaande perioden. Dekzandruggen (en -vlakten
en -plateaus) en terrasrestruggen houden de voorkeur (tabel 6.22). Daarnaast blijkt uit weinig dat
nederzettingen uit de midden- en met name late
ijzertijd zich concentreren op de leemrijkere
gronden.957 De grootschalige onderzoeken in
Someren en Best laten juist zien dat deze locaties
gedurende de gehele ijzertijd in gebruik blijven, tot
in de Romeinse tijd. Ook de zandgronden in de
Maaskant en het Maasdal bij Boxmeer en Cuijk
vertonen een vergelijkbaar beeld. De door Roymans
en Gerritsen veronderstelde verschuiving van bewoning van de leemarme richting de leemrijke zandgronden heeft mogelijk regionaal plaatsgevonden
maar zeker niet in heel oostelijk Noord-Brabant.958
Het recente onderzoek in oostelijk Noord-Brabant
heeft daar nauwelijks concrete aanwijzingen voor
opgeleverd (zie ook hoofdstuk 3).
Het beeld van een bevolkingsafname op de
Zuid-Nederlandse zandgronden vanaf de
midden-ijzertijd wordt door de recente onderzoek niet ondersteund. Meerdere opgravingen
tonen aan dat er minimaal sprake is van een
handhaving van bevolkingsaantallen.959 Ook hier
is dus hoogstens sprake van een regionaal
verschijnsel. Voor een afname in heel oostelijk
Noord-Brabant zijn geen aanwijzingen.

Bovengeschetste ontwikkelingen waren al voorzichtig zichtbaar in de universitaire onderzoekregio’s Oss en Weert. Het nieuwe onderzoek in
deze regio’s bevestigt het gestructureerde en
plaatsvaste karakter van het (midden- en/of late)
ijzertijdlandschap. Locatiekeuze lag voor vele
generaties vast. In Weert kennen we inmiddels een
vijftal bewoningslocaties en grafvelden uit deze
periode. In Oss kennen we minimaal zes bewoningskernen en een tweetal grafvelden. Twee
‘gehuchten’ zijn hier omgreppeld. Daarnaast tonen
verschillende greppelsystemen aan dat het landschap over grote gebieden was ingericht en dat
culturele elementen over grote afstanden met
elkaar waren verbonden. Hier is duidelijk sprake
van een cultuurlandschap waarin de ijzertijdboer
het landschap volledig naar zijn hand heeft gezet
(afb. 6.43). Een ontwikkeling waarvan lang is verondersteld dat deze pas plaatsvond vanaf de komst
van het begin van de Romeinse tijd (zie ook hoofdstuk 7). Dat is niet het geval, de late ijzertijdbewoning loopt vrijwel naadloos over in de vroegRomeinse tijd. Dit zien we bijvoorbeeld bij de
opgravingen in Best-Aarle en -Dijkstraten. Hier is
een bewonings-/gebruikscontinuïteit van vroege
ijzertijd naar vroeg-Romeinse tijd niet onvoorstelbaar en zelfs waarschijnlijk (zie ook hoofdstuk 7).
Op korte afstand van de tientallen ijzertijderven ligt
bewoning uit de vroeg-Romeinse tijd. Graven uit
de late ijzertijd en de Romeinse tijd op het nabijgelegen grafveld impliceren een corresponderende
continuïteit. Een vergelijkbaar beeld kennen we
ook uit Oss-Ussen en -Horzak. De hoeveelheid
sporen uit beide perioden maken een discontinuiteit onwaarschijnlijk. Ook in westelijk NoordBrabant is een dergelijke continuïteit zichtbaar op

957 Zie ook Wolthuis & Arnoldussen 2015;
Roymans & Kluiving 2002; Kluiving et al.
2015.
958 Zie ook hoofdstukken 3 en 10.
959 Oss: Schinkel 1998; Lieshout: Hiddink
2005a; Someren: Hiddink 2011; Best: Tol
in voorbereiding. Zie ook Breda-West:
Koot & Berkvens 2004.
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Afb. 6.43 Verschillende bewoningslocaties en greppelsystemen uit de late ijzertijd in de regio Oss-Ussen, -Noord en
-Horzak (bron: Jansen & Van As 2012, ﬁg. 8).
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diverse vindplaatsen, met name te Breda-West en
Oosterhout-De Contreie.960 Met name de grootschalige onderzoeken en/of meerdere onderzoeken in een microregio vormen een belangrijke
sleutel in deze continuïteitsdiscussie en het
discutabele begin van veel vroeg-Romeinse nederzettingen in het jaar 0.

6.6

Zwerven erven?

De discussie over laat-prehistorische locatiekeuze
en bewoningsdynamiek op de Zuid-Nederlandse
zandgronden inclusief oostelijk Noord-Brabant is
lang gedomineerd door twee modellen: zwervende
erven (versus stabiele grafvelden) en contractie van
bewoning op de leemrijke(re) zandgronden, mede
als gevolg van secundaire podzolisatie. Gezamenlijk karakteriseerden ze het laat-prehistorische
nederzettingssysteem - en indirect ook de agrarische gemeenschappen zelf - als diffuus en dynamisch. Men woonde slechts kortstondig op een
plek in unsettled settlements.961 Op het moment dat
de akker(s) was/waren uitgeput en/of de boerderij
in verval raakte verplaatste men (ook) het erf.
Vanaf de midden- en met name late ijzertijd nam
de afstand van erfverplaatsingen geleidelijk af,
mede als gevolg van de contractie van bewoning
op leemrijke zandgronden. Als gevolg van de incorporatie van oostelijk Noord-Brabant in het
Romeinse Rijk kwamen deze ontwikkelingen in een
stroomversnelling en ontstond een hiërarchisch
nederzettingssysteem met kleinere en grotere
(omgreppelde) gehuchten: settled settlements.962

6.6.1 Locatiekeuze en bewoningsdynamiek

960 Ball et al. 2016, 432; 438.
961 Schinkel 1998.
962 Slofstra 1991; Wesselingh 2000; zie ook
hoofdstuk 7.

Erven hebben een ruimtelijke en een sociale
dimensie. Het omvat enerzijds een fysieke
ruimte waarin ‘elementen’ als een boerderij,
waterput, schuur, spieker en/of kuil een plaats
hebben. Anderzijds vormt het erf een belangrijk
element in het dagelijkse leven in de prehistorie;
als woon-, werk-, schuil- en slaapplaats. Het is
ook een plaats waar rituelen worden uitgevoerd
en waar incidenteel mensen worden begraven.
Ruimtelijk gezien maakte het erf deel uit van een
nederzetting, het huishouden van een grotere
gemeenschap.

Locatiekeuze wordt hier beschouwd als de beslissing, individueel of door (een deel van) de gemeenschap, waar de boerderij en het bijbehorende erf
worden aangelegd. Daarbij vormen landschappelijke factoren - de fysisch-geografische kenmerken
van een landschap - een belangrijke factor. Hoger
gelegen (flanken van) dekzandruggen in de buurt
van een beekdal blijken een aantrekkelijke locatie
voor brons- en ijzertijdboeren. De vraag is echter in
welke mate? In de loop van de late prehistorie
raakte het landschap meer en meer ingericht en
gingen culturele factoren een steeds grotere rol
spelen, naast het fysieke landschap en eventuele
veranderingen daarin als gevolg van menselijk
handelen.
De aanleg van een erf zal regelmatig hebben
plaatsgevonden. De keuzes die men daarbij
steeds weer maakte bepalen uiteindelijk de
bewoningsdynamiek. Het is daarbij belangrijk om
te beseffen dat een erf een samengesteld concept
betreft en dat het niet statisch is. Gedurende de
bestaansduur wordt een erf onderhouden,
vernieuwd, heringericht etc. Dat geldt ook voor
een nederzetting. Daarnaast zijn erf en nederzetting niet exclusief het domein om te wonen en te
leven. Deposities en begravingen maken deel uit
van dit domein, en spelen mogelijk ook een rol in
de dynamiek, al weten we daar nog weinig van.
Erven en nederzettingen hebben een impact op
hun omgeving. Met de inrichting van een erf
wordt een plek in de ruimte getransformeerd tot
een betekenisvolle plaats, vergelijkbaar met de
oprichting van een grafheuvel (space becomes place).
In het geval van grafheuvels is er sprake van een
transformatie die lang zichtbaar blijft: permanent
place. In het geval van erven en nederzettingen is
er in het algemeen sprake van een transformatie
voor kortere duur: temporal place. Verlaten erven
vormen herinneringen aan (verre) verwanten, en
spelen mogelijk een rol bij de locatiekeuze voor
latere erven. Mogelijk beïnvloedde oudere erven
de plaatsing van nieuwe erven? Ook grafheuvels
speelden mogelijk een rol. Op verschillende
plaatsen zijn nederzettingen en grafvelden kort bij
elkaar gevonden. Helaas vormt de dateringsproblematiek een beperking waardoor relaties in
tijd moeilijk te leggen zijn. In ieder geval had men
een keuze: hoe ga je om met oudere relicten? Wis je
het verleden uit, sluit je er bij aan, of negeer je het?
Vanuit deze uitgangspunten wordt in de volgende
paragrafen gefocust op de locatiekeuze en bijbehorende dynamiek van bewoning in de periode
1500 v.Chr.- circa 0.
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Tabel 6.23 Karakterisering van locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de late prehistorie in oostelijk Noord-Brabant.

middenbronstijd-B

Boerderij

Erf

Nederzetting

Grafveld

Landschap

hoofdzakelijk grote
boerderijen lengte
gemiddeld >15 m

1. éénfasige erven (op ruime
afstand)
2. meerfasige erven
plaatsvaste erven;
verplaatsing over langere
termijn

1. grafheuvel-groepen
(aansluiting bij oudere
grafmonumenten)
2. solitaire grafheuvels
3. (solitaire) vlakgraven

geordend landschap
(ingedeeld landschap);
deposities van bronzen en
potten

gestructureerde
plattegronden

meerledige nederzettingen met:
1. gelijktijdige erven op grotere
afstand
2. gelijktijdige erven dicht bij
elkaar

ingericht landschap;
fysieke begrenzingen door
middel van hekwerken;
akkers in directe omgeving
van erf

plaatsvaste (zeer uitgestrekte)
nederzettingsarealen

1. kleine en grote
(langdurig gebruikte)
urnenvelden op korte
afstand nederzetting
(aansluiting oudere
grafmonumenten)
2. solitaire begravingen
3. begravingen op erf

erven fysiek begrensd

meerledige nederzettingen met:
1. gelijktijdige erven dicht bij
elkaar
2. erven op grotere afstand
(Einzelhofe)

1. kleine en grotere
(langdurig gebruikte)
grafvelden
2. solitaire begravingen
3. begravingen op erf

plaatsvaste (meerfasige)
erven

plaatsvaste nederzettingsarealen;
langdurig bewoond

gestructureerd (cultuur)
landschap; fysieke
begrenzingen door middel
van greppels;
indeling landschap door
middel van greppels;
deposities in rivieren

plaatsvaste (uitgestrekte)
nederzettingsarealen

erf bestaat uit boerderij met
waterput, spieker(s) en/of
kuilen
kuilenclusters buiten het erf

late bronstijdvroege ijzertijd

kleine boerderijen
gemiddeld < 18 m;
incidenteel ook grotere
boerderijen

1. éénfasige erven op ruime
afstand
2. meerfasige erven
(plaatsvaste) erven;
verplaatsing over langere
termijn

meerledige nederzettingen met:
1. gelijktijdige erven op grotere
afstand
2. gelijktijdige erven dicht bij
elkaar

standaarderf’(?): hoofd- en
bijgebouw, spieker. Eventueel
waterput en veekraal. Fysiek
begrensd met hekwerk

midden- en
late ijzertijd en
vroegRomeinse tijd

kleine boerderijen; in
loop van late ijzertijd
meer grote(re)
boerderijen

1. éénfasige erven dicht bij
elkaar
2. meerfasige erven

6.6.2 Is er sprake van ‘zwervende erven’
in de late prehistorie?

Er bestonden veel vragen rondom het zwervende erven-model. Waar ligt het begin en eind
van de ontwikkeling van het zwervende ervensysteem? Zijn er verschillen in het systeem
tussen verschillende perioden in de late prehistorie? In hoeverre is er sprake van intraregionale
en diachrone variatie in de afstand waarover en
de frequentie waarmee erven verplaatst
werden? En de meest cruciale vraag, is er überhaupt sprake was van zwervende erven?
Op basis van een evaluatie van de uitgangspunten
van het model, eerdere studies naar de toepasbaarheid van het model en de bestudeerde
dataset moeten we stellen dat er géén sprake is

van zwervende erven. Het is daarbij van belang te
beseffen dat erven zich zelf niet verplaatsen,
het zijn de bewoners die zich verplaatsen.
Het zwerven van ‘erven’ impliceert een dynamiek
die de prehistorische bewoners zelf nooit hebben
ervaren. Vanuit het perspectief van de bronsrespectievelijk ijzertijdboer is er nauwelijks sprake
van dynamiek, zijn of haar leven speelde zich af
op een plaats. Een erf(plaats) werd minimaal een
en mogelijk zelfs meerdere generaties bewoond
voordat men het verliet om elders een nieuw erf
in te richten. Erven werden dus wel verplaatst
maar wellicht pas na meerdere generaties,
en lang niet altijd over grote(re) afstand.
Ze verschuiven door een landschap, een term die
meer recht doet aan het weloverwogen karakter
van locatiekeuze en bewoningsdynamiek dan het
‘zwervende erven’-concept dat een hoge dynamiek en willekeur impliceert.
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963 Voorbeelden hiervan zien we in de
microregio’s Best-Aarle en -Dijkstraten,
Oss-Ussen, -Noord en -Horzak,
Someren-Waterdael I-III en WeertNederweert: Tol in voorbereiding;
Moesker & Dijkstra 2015; Schinkel 1998;
Fokkens et al. in voorbereiding; Jansen &
van As in voorbereiding; Hiddink 2011;
Kortlang & Van Ginkel 2016; Hiddink
2003, 2010.
964 Hiddink 2005a.
965 Hiddink 2005a, 58, 67, 277; Wolthuis &
Arnoldussen 2015. Zie ook hoofdstuk 3.

Al vanaf de midden-bronstijd B is er sprake van
herbouw op het erf. Gelijktijdige boerderijen
liggen soms kort bij elkaar, naast de meer wijd
verspreid gelegen boerderijen. In het
midden-bronstijdlandschap komen we dus al
kleine gehuchten tegen, met enkele boerderijen
dicht bij elkaar. Soms wordt een boerderij op een
erf herbouwd, soms wordt een erf verplaatst. Dit
beeld continueert zich in de late brons- en
vroege ijzertijd. De bewoningsdynamiek is veel
geringer dan gedacht, zeker vanuit het perspectief van de brons- en ijzertijdboer. De bewoning
concentreert zich meerdere generaties op een
locatie waardoor ook het veronderstelde
contrast met plaatsvaste urnenvelden veel
minder evident is. In de latere ijzertijd wordt
deze plaatsvastheid fysiek vormgeven door
middel van de aanleg van greppels rondom
sommige nederzettingen. Tegelijkertijd worden
ook buiten de nederzettingen greppels aangelegd waarbij het landschap lijkt te worden
‘verdeeld’.
Het landschap in de late prehistorie verandert
langzaam in een zogenaamd cultuurlandschap.
Aan het eind van de ijzertijd wordt het gedomineerd door (oude) grafheuvels en -velden,
(grote) boerderijen, verlaten erven en nederzettingen en open terreinen. De betekenis van
plaatsen en de beleving daarvan neemt een
belangrijke rol in bij de inrichting en gebruik van
dat landschap waarbij de inrichting deels wordt
bepaald door eerdere keuzes. Verlaten erven
worden opnieuw bewoond, bewoning sluit aan
op oudere begravingen/grafvelden, erven
worden meerdere generaties bewoond waarbij
huisplattegronden soms ‘op elkaar’ liggen, en
ook waterputten worden geregeld hergebruikt.
Functie en betekenis veranderen soms ook.
Zo kennen we voorbeelden van urnenvelden
waar boerderijen overheen gebouwd worden.
Dit beeld continueert zich in grote lijnen in de
eerste decennia n.Chr.963 Met de aanvang van de
midden-Romeinse tijd, circa 70 n.Chr., doen zich
(pas) sterke veranderingen voor (zie ook hoofdstuk 7).

6.6.3 Is er sprake van contractie op de
leemrijke(re) zandgronden?

in 2002 stellen Roymans en Gerritsen dat uitputting van de in oorsprong arme zandgronden er
voor zorgde dat vanaf de tweede helft van het
eerste millennium v.Chr. alleen de leemrijkere
zandgronden nog beschikbaar waren voor
beakkering (en bewoning). De pleistocene,
leemarme zandgronden in het Maas-DemerScheldegebied waren vrijwel onbruikbaar
geworden. Het oorspronkelijke bodemtype van
moderpodzolen zou verdwenen zijn ten faveure
van humuspodzolen mede als gevolg van secundaire podzolisatie (zie ook hoofdstuk 3).
De huidige dataset van laat-prehistorische
nederzettingen in oostelijk Noord-Brabant geeft
echter een ander beeld. Daaruit komt naar voren
dat (zie ook hoofdstuk 3):
1. bewoning in de latere ijzertijd en Romeinse
tijd ook voorkomt op leemarme, gepodzoleerde gronden;
2. bewoning op leemrijke gronden niet altijd
doorloopt in de latere ijzertijd en Romeinse
tijd;
3. er geen rekening wordt gehouden met
natuurlijke podzolisatie op de leemarme
gronden, al voordat er sprake is van overexploitatie.
Met de toename van het aantal vindplaatsen
wordt het dus steeds duidelijker dat het zogenaamde ‘contractiemodel’ niet voor heel oostelijk Noord-Brabant geldt. Het contractiemodel
heeft een sterk deterministisch karakter dat geen
recht doet aan andere factoren die een rol spelen
in locatiekeuze. Het model, dat gebaseerd is op
een aantal micro-regio’s, gaat voorbij aan
regio-specifieke eigenschappen (microtopografie) en het feit dat naast natuurlijke factoren
als (oorspronkelijke) bodemvruchtbaarheid,
waterhuishouding en bodemdegradatie ook
culturele factoren een rol spelen (zie ook hoofdstuk 3). In bepaalde regio’s lijkt eerder sprake van
het tegenovergestelde, zoals dat bijvoorbeeld is
vastgesteld voor Lieshout.964 Eerder trokken
Hiddink (2005a) en Wolthuis & Arnoldussen
(2015) dan ook al de conclusie dat het contractiemodel niet zonder meer van toepassing is.965
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6.6.4 Verschuivende erven en plaatscontinuïteit in de late prehistorie

In plaats van erven die zwerven en contractie
van bewoning op leemrijkere gronden is het
laat-prehistorische nederzettingspatroon voor
oostelijk Noord-Brabant, inclusief locatiekeuze
en bewoningsdynamiek, als volgt te karakteriseren (zie ook tabel 6.23):
1. erven hebben niet rondgezworven door het
landschap, de mobiliteit ligt veel lager. De
verplaatsingen van erven kunnen we beter
karakteriseren als een verschuiving van
erven.966 Daarbij is sprake van een langetermijn dynamiek die door de brons- en ijzertijdbewoners nauwelijks zal zijn ervaren;
2. vanaf de midden-bronstijd B komt herbouw
van boerderijen op hetzelfde erf voor;
3. vanaf de midden-bronstijd B is er sprake van
een diversiteit in het nederzettingssysteem
waarbij wijdverspreide erven voorkomen
naast kleine clusters van erven;
4. kenmerkend voor locatiekeuze en bewoningsdynamiek is een regionale diversiteit. Fysieke
eigenschappen van het lokale landschap spelen
daarbij een rol alsook de historie, betekenis en
perceptie van de lokale leefomgeving;
5. woonplaatsen, vergelijkbaar met grafheuvelgroepen en urnenvelden, worden gekenmerkt door een kortere of langdurigere
plaatscontinuïteit. Vanuit het perspectief van
de laat-prehistorische boer woonde men
generaties lang op dezelfde locatie (settled
settlements);
6. als gevolg van de plaatsvastheid zijn grote
delen van het landschap langdurig ingericht
en bewoond. Vanaf de midden-bronstijd B is
sprake van een ordening van het landschap.
Deze ordening, die nog deels bepaald lijkt
door natuurlandschappelijke kenmerken,
gaat in de loop van de ijzertijd langzaam over
in een structurering van het landschap. Voorkeuren voor locatiekeuze werden daarbij
steeds vaker (deels) bepaald door het al
bestaande cultuurlandschap waarbij keuzes
gevolgen hebben voor de langere termijn;967
7. er is geen sprake van een grootschalige overexploitatie waardoor de bewoning zich, noodgedwongen, vanaf de midden-ijzertijd concentreerde op de leemrijkere gronden.968 In alle
perioden bevinden nederzettingen zich zowel

op leemarme, matig leemrijke alsook leemrijke
gronden. Hooguit op lokaal niveau is er sprake
van bewoning die zich vanaf de midden-ijzertijd
concentreerde op leemrijke gronden;
8. het leemgehalte van de bodem en de daarmee
samenhangende secundaire podzolisatie
speelden geen bepalende rol in de locatiekeuze voor bewoning. Veranderingen van
bodem en vegetatie vormen geen bruikbare
verklaring voor bewoningsdynamiek en
daarmee samenhangende demografische
ontwikkelingen.
Resumerend worden locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant tussen 1500
v.Chr. en circa 0 gekarakteriseerd door diversiteit
en regionaliteit. In het algemeen geldt dat men
langere tijd op dezelfde plaats woont, soms zelfs
dicht bij elkaar. Bij de verplaatsing van bewoning is
vooral sprake van een lange-termijn dynamiek, op
kortere termijn is daar niet of nauwelijks sprake
van. De brons- en ijzertijdboeren woonden een of
meerdere generaties op dezelfde plaats.
Op sommige plaatsen heeft men zelfs tientallen
generaties hetzelfde gebied bewoond en geëxploiteerd, waarbij de bewoning langzaam door het
gebied (territorium) verschoof, soms zelfs tot in de
(vroeg-)Romeinse tijd.

6.6.5 Tot slot

Nederland kent een lange traditie van grootschalig archeologisch onderzoek van laat-prehistorische nederzettingen, met name ook in
oostelijk Noord-Brabant. Sinds de jaren ‘70 van
de vorige eeuw zijn hier meerdere grootschalige
opgravingen uitgevoerd. In deze universitaire
projecten is geleidelijk de nadruk komen te
liggen op een integrale benadering van het landschap waarbij de samenhang tussen de verschillende elementen in het landschap belangrijk is,
niet alleen het fysieke en economische maar ook
het ideële landschap. Met het laatste wordt
bedoeld dat de mens van meet af aan het landschap beïnvloedde én betekenis gaf. Een betekenis die soms eeuwen vast lag en mede de
inrichting bepaalde. Fokkens en Jansen (2002)
omschrijven het als ‘de dynamiek van lokale
gemeenschappen en hun plaats in het
‘cultuur’landschap’. Locatiekeuze en dynamiek
van nederzettingen staat daarin niet op zichzelf.

966 Arnoldussen deﬁnieert de
nederzettingsdynamiek van plaatsvaste
(midden-bronstijd) nederzettingen als
‘growth-and-shift’ (Arnoldussen 2008, 396
ﬁg. 7.9). Daarnaast is er sprake van
verschuivende erven (‘shift’) in plaats
van zwervende erven.
967 Arnoldussen 2008, 395.
968 In feite brengen Roymans & Gerritsen
(2002) dit zelf ook al voorzichtig naar
voren door aan te geven dat
bijvoorbeeld de regio Oss (-Ussen,
-Noord en -Horzak) afwijkt.
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969 Zie bijvoorbeeld Van den Brink 2015.
970 Illustratief is het onderzoek LuyksgestelTiliaans Noord: Kerkaert 2011. Uiteraard
moeten er keuzes worden gemaakt
maar andere keuzes zijn mogelijk om te
komen tot een kwalitatief beeld van het
verleden.

Na ruim vijftien jaar Malta-onderzoek is de
dataset niet alleen fors uitgebreid, er is ook
sprake van een representatievere geografische
spreiding. Soms betreft het opgravingen van tientallen hectaren met een palimpsest van bewonings- en begravingssporen uit verschillende perioden, soms ook kleinschalige opgravingen van
slechts (een deel van) een erf of grafveld. Beide
vormen belangrijke bouwstenen in het onderzoek
naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de
late prehistorie in oostelijk Noord-Brabant.
Tegelijkertijd blijven sommige vragen voor wat
betreft locatiekeuze en bewoningsdynamiek
onbeantwoord, deels als gevolg van keuzes en
beperkingen van het huidige onderzoek. Zo blijft
het leggen van temporele verbanden uitermate
lastig, grotendeels door het ontbreken van goede
dateringen van individuele structuren. Dit maakt
het bijvoorbeeld (zeer) moeilijk om de bestaansduur en fasering van een nederzetting te
bepalen, essentiële aspecten om uiteindelijk
uitspraken te kunnen doen over bewoningsdynamiek. Voor wat betreft het toekomstig onderzoek
van laat-prehistorische nederzettingen willen we
dan ook een aantal aanbevelingen geven:
1. belangrijk is een uniformiteit in het
beschrijven van plattegronden, inclusief een
beschrijving van de vondsten, én de context
daarvan. De beschrijvingen moeten systematisch en controleerbaar zijn;
2. de focus in veel onderzoek op de typologisering van plattegronden heeft relatief weinig
waarde voor de locatiekeuze en bewoningsdynamiek. Dateringen op basis van typologie
en/of vondsten hebben een te grote onbetrouwbaarheid. Daardoor is het in veel
gevallen vrijwel onmogelijk om de chronologische relatie tussen sporen en structuren vast
te stellen. Voorgestelde faseringen van nederzettingen zijn vaak niet meer dan een van de
(vele) mogelijkheden. Voor kennis over de
dynamiek van laat-prehistorische bewoning is
het essentieel om individuele structuren zo
goed mogelijk - bij voorkeur meerdere malen
en/of met verschillende technieken - absoluut
te dateren. Daarbij is het essentieel om de
context van gedateerd materiaal goed vast te
leggen alsook een beschrijving van het gedateerde materiaal. Alleen dan krijgen we grip
op de inrichting, fasering en gebruiksduur van
erven en nederzettingen (bijvoorbeeld door
gebruik te maken van Bayesiaanse analyses
van 14C-dateringen);969

3. onze kennis over het karakter van laat-prehistorische erven blijft beperkt. Doorgaans zijn
ze archeologisch niet zichtbaar waardoor
inrichting, omvang, vorm, betekenis en
gebruiksduur van een erf lastig zijn te
bepalen. Als we uitgaan van de basale definitie van een erf als een fysiek begrensde
ruimte van een bepaalde omvang, gestructureerd ingericht met een aantal gelijktijdige
elementen, is er in de meeste gevallen hoogstens sprake van huisplaatsen. Gelijktijdigheid
van erfelementen is nauwelijks aan te tonen.
Ook begrenzingen van erven zijn zeldzaam.
Daardoor is er een groot aantal variabelen
waarover we weinig tot niets kunnen zeggen:
frequentie van verplaatsing, de afstand tussen
gelijktijdige erven, de afstand van verplaatsing
en de mate van terugkeer op dezelfde locatie
(ouder erf). Ook over de vorm van ‘het’ erf is
weinig bekend. Pogingen tot erfreconstructies
variëren van vierkant en rechthoekig tot rond
en zelfs halfrond. Als we dit in ogenschouw
nemen rijst zelfs de vraag of we de toepasbaarheid (of relevantie) van het concept ‘erf’
niet ter discussie moeten stellen? Vooralsnog
zijn vooral huisplattegronden bepalend voor
de archeologische identificatie van erf en
nederzetting, en ook de dynamiek daarvan;
4. clusters van spiekers en kuilen kunnen we niet
per definitie beschouwen als indicator voor
een erf. Het is niet uit te sluiten dat deze
buiten een erf en/of nederzetting lagen, en dat
er mogelijk sprake is van activiteitenzones;
5. conclusies moeten worden getrokken op
basis van de opgegraven data en niet vanuit
bestaande modellen. Een enkel erf is niet per
definitie een zwervend erf. Doordat vraagstellingen en conclusies vanuit het concept
van zwervende erven worden opgesteld
wordt het model in stand gehouden. Deze
benadering zal geen nieuwe kennis opleveren. Vragen moeten gericht zijn op het
verkrijgen van kennis;
6. de huidige opgravingsmethodiek bestaat
veelal uit het opgraven van sporenclusters/verdichtingen die in proefsleuven zijn waargenomen (‘trechtermodel’). De opgegraven
delen, vaak met een of meerdere huisplattegronden, worden vervolgens als erven geïnterpreteerd. De facto zijn dit arbitraire erven
gecreëerd door de onderzoeksmethodiek
(afb. 6.44).970 De daadwerkelijke erven kunnen
niet worden vastgesteld omdat grote delen
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van erf/nederzetting en landschap ongezien
worden gedeselecteerd. Nieuwe opgravingsmethodieken of andere opgravingskeuzes zijn
noodzakelijk om dit te veranderen, bijvoorbeeld een meer gebieds- en landschapsgericht
archeologisch onderzoek. Archeologische
resten worden hierin over grote oppervlakten
en in hun onderling verband en in samenhang
met het landschap onderzocht. Onderzoek
hoeft overigens niet per definitie (volledig)
opgraven te betekenen. Belangrijk hierbij is
ook een samenwerking met (daterings)specialisten, bij voorkeur al vanaf het begin van een
onderzoek;
7. het onderzoek van huisplattegronden moet
zich ook meer richten op de inrichting en
functie van huizen om zodoende meer te
weten te komen over de ‘mens achter de

plattegrond’. Veel is gebaseerd op aannames
waarbij boerderijen bijvoorbeeld bij voorbaat
een woon-stal functie hebben. Maar welke
aanwijzingen hebben we daarvoor? Voor het
bepalen van de indeling en functie van structuren staan nieuwe methoden ter beschikking als bijvoorbeeld multi-proxy-analyse(s).
Daarnaast kan ook het vondstmateriaal uit
de sporen van een huis, en zelfs de vondsten
(direct) boven het sporenvlak, hier een
bijdrage aan leveren;
8. belangrijk in het vormen van kwalitatieve (en
representatieve) beelden van het verleden
vormen ten slotte regionale syntheses van
intensief en grootschalig onderzochte (micro)
regio’s. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de
microregio’s Weert-Nederweert, Oss,
Someren, Best, Nistelrode en Boxmeer-Cuijk.

7 Romeinse overheersing
Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de
Romeinse tijd in oostelijk Noord-Brabant
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R. Berkvens
7.1

Inleiding

Met de komst van de Romeinen rond het begin
van onze jaartelling wordt oostelijk NoordBrabant opgenomen in het Romeinse rijk en
krijgen de bewoners te maken met een officieel
staatsapparaat. Oostelijk Noord-Brabant ging
deel uitmaken van twee bestuursindelingen: de
civitas Batavorum en de civitas Tungrorum.971 Door
de afgelegen ligging zou de Romeinse invloed in
de eerste eeuw n.Chr. in oostelijk Noord-Brabant
echter nog gering zijn, waardoor de afhankelijkheidsrelaties zoals deze voorkwamen in de laatprehistorische tribale gemeenschappen in veel
opzichten hun belang bleven behouden.972 De
dynamiek van nederzettingen en akkers zou
tijdens de overgang van de late ijzertijd naar de
Romeinse tijd wel drastisch zijn gewijzigd. Zo
wordt aangenomen dat het dynamische zwervende ervenmodel in de late ijzertijd, mede
dankzij agrarische intensivering, plaats maakte
voor een meer plaatsvaste bewoning en dat de
akkers met een braaksysteem werden geconcentreerd op de meer leemrijke en vruchtbare
gronden (zie hoofdstuk 6).973 De locaties van
nederzettingen, grafvelden en wegen lijken
echter ook sterk beïnvloed te zijn door het
Romeinse bestuur. Zo schetst Slofstra in zijn
model over de Romeinse bewoningsdynamiek
een hiërarchisch beeld van het nederzettingssysteem, dat het gevolg was van relaties tussen
het Romeinse staatsbestuur en de laat-prehistorische samenlevingen.974 Het uiterlijk van de
nederzetting zou bepaald zijn door de economische draagkracht van de bewoners en de relatie
van de bewoners met de heersende Romeinse
klasse.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of deze
modellen nog worden ondersteund door de
resultaten van het recente (Malta-)onderzoek.
Is er daadwerkelijk sprake van een hiërarchisch
nederzettingsmodel dat wezenlijk verschilt van
het systeem in de ijzertijd of is het beeld toch
anders? Net als in het vorige hoofdstuk wordt
hierbij ingegaan op de mogelijke contractie op
de leemrijke(re) gronden. Door de toetsing van
bovenstaande aannames wordt een beeld
geschetst van de bewoningsdynamiek en locatiekeuze van nederzettingen en landbouwgronden, grafvelden, sacrale plaatsen en infrastructurele werken in de Romeinse tijd.

7.1.1 Onderzoeksgeschiedenis

Ons beeld van de Romeinse tijd van het
Brabantse (dek)zandgebied tot circa 1997 was,
net als dat voor de late prehistorie en vroege en
volle middeleeuwen, voor een groot deel gebaseerd op archeologisch nederzettingsonderzoek
dat vanaf de late jaren zeventig tot en met de
jaren negentig van de twintigste eeuw veelal
plaatsvond bij woninguitbreiding op de oude
akkergebieden rond de dorpen. Het eerste
archeologisch onderzoek naar nederzettingen
uit de Romeinse tijd vond echter al plaats in 1938
in het Noord-Brabantse Alphen. Hier onderzocht
Joan Willems voor de eerste maal een plattegrond van een uit hout en leem opgetrokken
gebouw op de zandgronden.975 Deze is later de
medenaamgever geworden van de plattegrond
van het type Alphen-Ekeren, dat tijdens nederzettingsonderzoek in oostelijk Noord-Brabant
veelvuldig wordt aangetroffen.
In 1974 begon de Universiteit Leiden aan de
opgraving van de nederzetting Oss-IJsselstraat,
wat de aanzet vormde tot een lange reeks nederzettingsonderzoeken in Oss en de Maaskantregio.976 Ook vanuit de Vrije Universiteit werden
belangrijke opgravingen gedaan, onder meer in
Hoogeloon-Kerkakkers (1980-1988)977 en
Riethoven-Heesmortel (opgraving 1982-1994).978
Buiten de regio’s waar de universitaire instituten
actief waren, voerde de provinciaal-archeoloog
W.J.H. Verwers kleinere opgravingen uit.979 Hoewel
het archeologisch onderzoek in de Maaskantregio
zich voortzette, verplaatste het onderzoek van de
Vrije Universiteit zich vanuit de Kempen naar
plaatsen als Weert/Nederweert, Laarbeek en
Someren. In deze zogeheten microregio’s werden
grootschalige onderzoeken op terreinen van tientallen hectares gecombineerd met kleinere opgravingen. Dit leverde een gedetailleerd beeld op van
het inheems-Romeinse bewoningspatroon maar
ook van het cultuurlandschap.
Belangrijk is dat het onderzoek van deze agrarische nederzettingen in een wetenschappelijke
vraagstelling werd geplaatst en dat er sociaal en
antropologisch geïnspireerde verklaringsmodellen werden ontwikkeld voor hun aard, evolutie
en verschillen.980 De onderzoekers waren niet
alleen geïnteresseerd in de bewoning en/of de
grafvelden, maar ook in bewoningsontwikkeling,
het agrarische systeem en de sociale organisatie.

971
972
973
974
975
976
977
978
979

980

Roymans & Derks 2015b, 19-32.
Slofstra 1991, 169-177.
Slofstra 1991, 131-200.
Slofstra 1991, 169-177.
Van der Sanden 1977, 113-114.
Schinkel 1998; Wesselingh 2000; Jansen
& Fokkens 1999.
Slofstra 1987; Jeneson 2004.
Hiddink 2013.
Onder meer Boxtel-Munsel: Verwers &
Kooistra 1990. Son en BreugelEkkersrijt, Mierlo, LieshoutNieuwenhof, Grave-Escharen en BeersGassel-Overlaat en
Venray-Hoogriebroek: Verwers 1999,
199-359.
Slofstra 1983; 1991.
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Daarnaast was de plaats van de inheemse
gemeenschappen in het Romeinse Rijk onderwerp van onderzoek, maar ook de vorming en de
ontwikkeling van het (cultuur)landschap.981
Probleem was wel dat de eindrapportages van
deze grote onderzoeken nogal eens achterwege
bleven, waardoor kennis over de materiële
cultuur achterbleef. De laatste jaren zijn veel van
deze onuitgewerkte opgravingen alsnog gepubliceerd, waardoor er ten opzichte van 1997 een
enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar is
gekomen.982
Sinds de introductie van ‘Malta’ in 1997 is het
archeologisch onderzoek naar de Romeinse tijd
in het oosten van Noord-Brabant sterk toegenomen. Grootschalig onderzoek in onder andere
Best, Boxmeer, Budel, Cuijk, Deurne, Eersel,
Helmond, Lieshout, Nederweert, Nistelrode,
Reusel, Oss, Someren, Uden, Veldhoven, Veghel
en Weert heeft geresulteerd in substantiële
basisrapportages, die zich lenen voor synthetiserende studies (zie voor literatuur bijlage 7.1).

7.1.2 Doel en vraagstelling

981 Slofstra 1983; 1991.
982 Hiddink 2013, 2014c; De Jong, Peters
&Vossen 2015.

983 Zie Van Enckevort et al. 2006 (NOaA
hoofdstuk 18).

984 Vragen 1 en 2 zijn samen verder
aangevuld en uitgewerkt, omdat er veel
overlap in deze vragen zit.
985 Hiddink & Roymans 2015, 46.
986 Hiddink & Roymans 2015, 46, 60.

Doel van het Oogst voor Malta onderzoek Oostelijk Noord-Brabant is om de bestaande modellen
over locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de
Romeinse tijd te toetsen aan de hand van de
resultaten van de vele archeologische onderzoeken die sinds de jaren negentig in oostelijk
Noord-Brabant hebben plaatsgevonden.
Bevestigen deze de bewoningsdynamiek die
Slofstra al in 1991 schetste en is er een breuk met
de late ijzertijd bewoning zichtbaar? Deze doelstelling is in de uitvraag vertaald in een drietal
centrale vraagstellingen voor de Romeinse tijd:983
1. de inheems-Romeinse bewoning zou zich
concentreren op de wat meer leemrijke en
dus vruchtbaardere bodems als gevolg van de
uitputting door het Celtic field-systeem in de
ijzertijd. Is dit model bruikbaar voor het ZuidNederlands dekzand- en lössgebied of kan op
basis van de verzamelde gegevens een nieuw
model vastgesteld worden?
2. een belangrijke vraag is of in de Romeinse tijd
sprake is geweest van een verdere degradatie
van bodems. Deze kwestie speelt namelijk
een rol in een verklaringsmodel over het
einde van de bewoning op de zandgronden in
de derde eeuw n.Chr.;

3. heeft het onderzoek van de afgelopen jaren
inzicht gegeven in archeologische fenomenen
buiten nederzettingen en grafvelden (off-site),
zoals weg- en greppelsystemen?
Op basis van de resultaten van een eerste
verkenning (zie hoofdstuk 2) zijn deze centrale
vraagstellingen in het plan van aanpak verder
aangevuld en uitgewerkt:984
1. wat is het karakter van het erf op het
inheems-Romeinse platteland? Wat zijn de
belangrijkste erf-elementen. Is er sprake van
een ‘vaste’ inrichting en begrenzing van het
erf? Wat is de omvang en gebruiksduur van
een erf?
a. Hiddink en Roymans stellen dat de
Romeinse nederzettingen in oostelijk
Noord-Brabant vrijwel allemaal geïsoleerd
lagen, maar binnen een regio vaak op niet
te grote afstand van elkaar. Zien we dit
beeld ook terug in de resultaten van de
opgravingen?985
b. er is sprake van een verspreid nederzettingspatroon in heel oostelijk NoordBrabant. Deze nederzettingen bestonden
uit twee tot vier huizen met een enkel
bijgebouw en een gezamenlijke waterput,
waarin slechts een enkele, maar meestal
geen, erfafscheidingen zichtbaar zijn.
Alleen aan de Maaskant en in het noorden
zijn grotere nederzettingen te vinden.
Klopt dit patroon van eenvoudige boerengemeenschappen? Zijn er inderdaad geen
grote nederzettingen in de regio te vinden,
maar zijn er wellicht wel per subregio
verschillen waarneembaar? Bijvoorbeeld
in de uitleg van de nederzetting of in de
bouw van de huizen en het gebruik van de
bijgebouwen?
c. de waterput werd in tegenstelling tot in de
middeleeuwen door meer gezinnen
gebruikt en lag vaak centraal binnen de
nederzetting. Spiekers lijken afwezig te
zijn. Een enkel (soms zwaar gefundeerd)
bijgebouw of graanopslag is vaak te
vinden aan de rand van de erven.986 Vondsten uit bijgebouwen kunnen wijzen op
ambachtelijke activiteiten. Zijn waterputten centraal in de nederzetting gelegen
of zijn er verschillen te vinden? Wat
zeggen de resultaten over de bijgebouwen, ligging en functie hiervan?
Zijn erfafscheidingen overal afwezig?
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2. heeft het nederzettingssysteem een grotere
verscheidenheid en dynamiek dan tot nu toe
wordt aangenomen? Is er sprake van een
hiërarchisch nederzettingssysteem?
a. er is in oostelijk Noord-Brabant maar
beperkte differentiatie tussen de nederzettingen, met bijna geen zicht op enige
hiërarchie. Opvallend is ook het beperkt
aantal omgreppelde nederzettingen en
stenen huizen of villae in tegenstelling tot
het meer zuidelijke villalandschap en het
Bataafs gebied waar deze vormen wel
voorkomen. Is er inderdaad weinig
verschil in de diverse onderzochte nederzettingen en waar ligt dat aan? En wat kan
hier de oorzaak van zijn? Is er een verschil
in de invloed vanuit de militaire limes op
het Bataafse gebied en die op het gebied
ten zuiden hiervan?
b. wel zijn in diverse nederzettingen rechthoekige en vierkante indelingen zichtbaar
waarbij de huizen gegroepeerd zijn
rondom een open plaats. Deze planmatige
indeling heeft sterke overeenkomsten met
villaterreinen. Gaat het hier om een
inheemse kopie? Is hier sprake van een
Romeinse maatvoering? En is hier mogelijk een ontwikkeling in te zien? En is er
verschil te zien in het gebruik van bouwmaterialen? Welk model is van toepassing
op de ontwikkeling van de bewoningsdynamiek in de Romeinse tijd?
c. Van Enckevort geeft aan dat de nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen in het
midden van de tweede eeuw in haar indeling dezelfde vorm heeft als een gelijktijdige villa in het Rijnland. De toegepaste
maatvoering en het gebruik van
dakpannen geven aanleiding om te
denken aan een eenvoudige, regionale
vorm van een villa. Misschien mogen
porticus-huizen en andere gebouwen
waarin een Romeinse maatvoering, (bak)
steen, vensterglas en/of ijzeren nagels in
de constructie zijn gebruikt, ook als
zodanig worden gezien. Een verdere
ontwikkeling en toepassing van de horizontaal-stratigrafische analyse, waarbij
meer architectonische en stedenbouwkundige kennis uit de Romeinse tijd wordt
ingebracht, kan duidelijk maken of zulke
nederzettingen daadwerkelijk verschillen
van andere landelijke nederzettingen.

Extra informatie over verschillen dan wel
overeenkomsten levert een goede vergelijking op van de gevonden aardewerkassemblages en de zoölogische en botanische vondsten;
d. samen met de nederzettingen markeren
de grafvelden de centra van het leefgebied
van de lokale gemeenschappen, zo luidt
de algemene veronderstelling.987 Dat
laatste is echter niet zeker. Grafvelden
liggen vaak op de flank van een
dekzandrug, grenzend aan een ven of een
zone met natte veldpodzolen van bijvoorbeeld een beekdal. De grafvelden waren
vaak van veraf voor bezoekers zichtbaar,
eerder dan de nederzettingen, en
vervulden een belangrijke rol in de
communicatie tussen naburige gemeenschappen.988 Ook de beekdalen speelden
in de leefwereld van laat-prehistorische
gemeenschappen een belangrijke rol, die
mogelijk nog sterker naar voren komt in
andere rituele praktijken.989 Is er sprake
van centraal gelegen grafvelden of zijn
hiernaast ook andere grafvelden
aanwezig? Wat zijn de verschillen en kan
hier een verklaring voor worden gegeven?
3. de inheems-Romeinse bewoning zou zich
concentreren op de wat meer leemrijke en
dus vruchtbaardere bodems als gevolg van de
uitputting door het Celtic field-systeem in de
ijzertijd. Is dit model bruikbaar voor het ZuidNederlands dekzand- en lössgebied of kan op
basis van de verzamelde gegevens een nieuw
model vastgesteld worden?
4. een belangrijke vraag is of in de Romeinse tijd
sprake is geweest van een verdere degradatie
van bodems. Deze kwestie speelt namelijk
een rol in een verklaringsmodel over het
einde van de bewoning op de zandgronden in
de derde eeuw n.Chr;990
a. is het waar dat de bewoning in de
Romeinse tijd zich op leemhoudende
bodems concentreerde? Gebeurde dat als
gevolg van de uitputting van het Celtic
field-systeem? Wat is de rol van secundaire podzolering hierin? Geven geomorfologie, bodem en grondwatertrappen en
andere kaarten hier mogelijk informatie
over?
b. de bewoning verplaatste zich in de late
ijzertijd naar de leemrijke gronden, waar
het leemgehalte meer dan 25% bedroeg.

987
988
989
990

Hiddink 2003.
Roymans 1991.
Gerritsen 2003.
De vragen 4 a t/m c worden in
hoofdstuk 3 behandeld en beantwoord.
In dit hoofdstuk komen we er alleen
kort op terug.
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

991 Creemers, De Clerq & Hiddink 2015,
33-44.

992 Wesselingh 2000.

Is voor locaties inderdaad vast te stellen
dat bewoning zich verplaatste, of is het
eerder zo dat deze locaties in de late ijzertijd verlaten werden en niet meer
bewoond en dat reeds vruchtbare locaties,
waar ook al in de late ijzertijd bewoning
was, nog steeds bewoond werden?
wanneer en in welke mate leidden menselijke en natuurlijke ingrepen tot secundaire
podzolering en andere vegetaties? Trad er
regeneratie van bodems en vegetatie op
in perioden met teruggang in de bevolking?
is er gedurende de Romeinse tijd sprake
van verdere bodemdegradatie? Wat heeft
bodemdegradatie te maken met het einde
van de bewoning in de derde eeuw?
is er een verband te leggen tussen de locaties die in de Romeinse tijd zijn bewoond
met eerdere bewoning van het gebied in
de late prehistorie?
kan er meer grip verkregen worden op een
periode specifiek verwachtingsmodel
vanuit de onderliggende fysisch geografische landschappen en processen? Kan op
het niveau van de vindplaats vastgesteld
worden welke fysisch geografische
kenmerken aanwezig zijn?
uit de nederzettingsgegevens kunnen we
afleiden dat natte biotopen, zoals beekdalen, een belangrijke plaats innamen in
het ruimtegebruik van lokale gemeenschappen. In Peelland lagen de nederzettingen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd
vaak op de hoogste gronden langs de
belangrijkste waterlopen. Heeft de ligging
langs de hoofdwaterlopen vooral te
maken met de gradiëntrijkdom van het
plaatselijke landschap of spelen andere
factoren ook een rol?
het veengebied de Peel lijkt in de late
ijzertijd en Romeinse tijd volledig verlaten
te zijn.991 Het moerasgebied was blijkbaar
niet bewoonbaar. Bevestigen de onderzoeken deze waarnemingen? Was het
gebied wél voor andere doeleinden in
gebruik en zijn hier bewijzen voor? Wat is
het belang van de groei van het veen
hierin? En zijn andere bodemprocessen
zoals degradatie van de gronden hierbij
ook nog van belang?

5. heeft het onderzoek van de afgelopen jaren
inzicht gegeven in archeologische fenomenen
buiten nederzettingen en grafvelden (offsite), zoals weg- en greppelsystemen?
a. Bewijzen voor percelering of landindeling
ontbreken vrijwel. In Oss zijn wel greppelsystemen gevonden tussen de nederzettingen in.992 Wat is hier de oorzaak van?
Zijn deze op andere plekken nooit
aanwezig geweest of zijn ze door later
gebruik van gronden volledig verdwenen?
b. waar bestond de infrastructuur van
bruggen, dijken, wegen, beken uit en wat
zeggen deze over de primaire en secundaire verbindingen in het gebied?
c. de arme zandgronden in een groot deel van
oostelijk Noord-Brabant zouden niet
geschikt zijn geweest voor grootschalige
graanproductie. Wel zouden de gronden
geschikt zijn voor het houden van koeien
en schapen. Gewilde locaties voor het
houden van vee waren de randen van
dekzandruggen nabij de beekdalen, met in
de nabijheid andere landschapstypen als
heidegronden en hooilanden. Is dit aan de
hand van de landschappelijke analyse van
de diverse vindplaatsen te onderbouwen
en kan op basis van de verzamelde gegevens een nieuw model ontwikkeld worden?
d. waar in het landschap liggen de grafvelden,
begravingen en cultusplaatsen? Wat is de
relatie met nederzettingen? Zijn er veranderingen waarneembaar in de loop van de
tijd? Of is er sprake van een lange(re) continuïteit in locatiekeuze en daarmee in de
inrichting van het landschap? Wat is de
functie van greppel(s)(systemen)? Hoe was
de akkerbouw precies georganiseerd? Waar
lagen de akkers en hoe werden ze bemest?
Waar op de erven vonden de verschillende
handelingen voor oogstverwerking en
voedselbereiding plaats? Of vond wellicht
een deel van de oogstverwerking bij de
akkers plaats?
e. ook nog steeds onduidelijk is het fenomeen van de zogenoemde potstallen in de
Romeinse tijd. Als het potstallen zijn, werd
er dan alleen mest in opgevangen? Werd
de mest met plaggen vermengd zoals dat
in de middeleeuwen en nieuwe tijd
gebeurde?
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f. waar haalde men water vandaan en liet
men het vee drenken? Wat was de plaats
van de beekdalen in het landschap en hoe
verhielden deze zich tot andere zones met
aanwijzingen voor rituele handelingen
(zoals grafvelden en erven)? Welke functies hadden het wegenpatroon en de
voorden in dit opzicht? In welke secties
van de beekdalen kunnen we nog deposities en gerelateerde verschijnselen
(constructies voor beekdalovergangen)
verwachten? Welke betekenis en gebruiksfunctie hadden de stroomdallandschappen voor de nederzettingen die er
aan grensden? Welke relicten kan het
landgebruik in deze periode hebben nagelaten?

7.1.3 Werkwijze

Van de 850 rapporten over archeologisch onderzoek in oostelijk Noord-Brabant ná 1997 zijn er
125 onderzoeken (bijna 15%) waarin sporen uit
de Romeinse tijd zijn gedocumenteerd. Dit
aantal van 125 onderzoeken is verdeeld over
opgravingen (OOK: 38%), proefsleuvenonderzoeken (APP: 60%) en een combinatie van
proefsleuven en opgraving (APP/OOK: 2%). Het
merendeel van de rapporten was beschikbaar,
digitaal dan wel analoog. Een aantal belangrijke
archeologische rapporten, zoals Lieshout-Nieuwenhof, Nistelrode-Zwarte Molen en BoxmeerSterckwijck, waren pas eind 2015 en begin 2016
(bijna) afgerond. Deze zijn uiteindelijk nog wel
meegenomen in de analyse. Het archeologisch
onderzoek van Best-Aarle is nog niet afgerond,
maar hiervan zijn wel de voorlopige resultaten
opgenomen in de analyse. Het rapport van de
opgraving Reusel-Weijererf, uitgevoerd in 2011,
is slechts summier in de analyse meegenomen.993
Bij het doornemen van de 125 rapporten is
vooral gekeken of hiermee de onderzoeksvragen
konden worden beantwoord en of ze iets
zouden kunnen bijdragen aan het onderzoek.
Het bleek dat 38 onderzoeken buiten beschouwing konden worden gelaten omdat ze enkel
losse vondsten en/of sporen opleverden,

waarmee ze (vooralsnog) niets aan onze
bestaande kennis toevoegen. Om een goed
overzicht te krijgen van het aantal Romeinse
vindplaatsen zijn de proefsleuvenonderzoeken
en opgravingen die op één en dezelfde locatie
zijn uitgevoerd, samengevoegd tot één vindplaats. De drie Romeinse nederzettingen van
Nistelrode-Zwarte Molen is bijvoorbeeld gerapporteerd in vier onderzoeksrapporten, maar is
voor dit onderzoek als één vindplaats
geregistreerd. Eén vindplaats bevat meestal wel
meer complextypen. Een aantal van de recente
archeologische onderzoeken sluit aan op
eerdere, deels opgegraven Romeinse nederzettingen, zoals Weert-Kampershoek Zuid en OssHorzak. Deze vindplaatsen zijn in deze lijst dan
ook samengevoegd. Het totaal aantal nader te
analyseren vindplaatsen kwam daarmee op 47
(zie bijlage 7.1).
Daarnaast zijn 18 vindplaatsen die al vóór 1997
waren onderzocht en gerapporteerd, meegenomen in de analyse om een betere vergelijking
van de kenniswinst te kunnen maken (tabel 7.1).
Een aantal van de vindplaatsen, zoals Hoogeloon-Kabouterberg en Riethoven-Heesmortel,
is de laatste jaren door de VU verder uitgewerkt,
waarbij nieuwe gegevens naar boven zijn
gekomen. Om te kunnen nagaan of de
bestaande theorieën over bewoningsdynamiek,
nederzettingsmodellen en locatiekeuze kloppen
of aanpassing behoeven, zijn de rapporten
systematisch doorgenomen op onder meer de
constructie, de fasering, de omvang en inrichting
van de aanwezige structuren, erven en nederzettingen. Daarbij zijn ook alle sites onderverdeeld
naar één, maar vaak meer, complextypen en zijn
de nederzettingen op een eenduidige manier
beschreven aan de hand van vastomlijnde definities (zie 7.3.2). Door de verzamelde data op
een kaart te projecteren, werd de relatie tussen
vindplaats en de ligging in het landschap door de
tijd heen inzichtelijk en kon een relatie gelegd
worden met minder goed onderzochte
Romeinse vindplaatsen onderzocht vóór 1997,
met vindplaatsen buiten het onderzoeksgebied
en met vindplaatsen uit andere perioden zoals
urnenvelden. In totaal zijn bij dit onderzoek
65 vindplaatsen uitgebreid geanalyseerd
(zie afb. 7.1 en bijlage 7.1).

993 De gegevens die van de opgraving
Reusel-Weijererf zijn meegenomen in
de analyse betreft enkel het aantal
Romeinse structuren dat is opgenomen
in de vergelijking van nederzettingen en
het overzicht van de huisplattegronden.
De publicatie hiervan is namelijk nog
niet deﬁnitief.
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Afb. 7.1 Overzicht van de 65 geanalyseerde Romeinse vindplaatsen, waarbij ook de beken en geologische breuklijnen
zijn aangegeven. De nummers van de vindplaatsen verwijzen naar de nummers in de eerste kolom van bijlage 7.1.

7.2

994 Roymans & Theuws 1991; Roymans
1996, 2004; Hiddink 2003.

995 Wesselingh 2000; Van Enckevort 2012;
Vos 2009; Heeren 2009; Roymans, Derks
& Hiddink 2015.

Belangrijkste interpretatieve
modellen

Om de kenniswinst sinds Malta te kunnen vaststellen is het noodzakelijk om eerst in te gaan op
de stand van kennis tot circa 1997. Wat waren de
gangbare ideeën over bewoningsdynamiek en
locatiekeuze in de Romeinse tijd voor de invoering van de Malta-archeologie? In deze paragraaf worden deze algemene theoretische

modellen toegelicht, waarbij ook zal worden
ingegaan op de discussie rondom het romaniseringsproces. Dit beeld is gebaseerd op diverse
synthetiserende studies, die vooral vanaf de
jaren negentig zijn verschenen naar aanleiding
van enkele grootschalige nederzettingsonderzoeken van vóór 1997 op de zandgronden in het
Maas-Demer-Schelde gebied.994 Sinds de jaren
negentig hebben verscheidene auteurs kritisch
gereageerd op de bestaande theorieën.995 Ook
deze zullen hier worden toegelicht.
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Tabel 7.1 Overzicht van de 18 Romeinse vindplaatsen die vóór 1997 zijn onderzocht in het
studiegebied.
Vindplaats

Jaartal onderzoek

Literatuur

Hoogeloon-Kabouterberg

1988

Hiddink 2011

Hoogeloon-Kerkakkers

1980-1988 en 2011

Hiddink 2014c

Riethoven-Heesmortel

1982-1994

Hiddink 2013; Vossen 1997

Someren-SRV terrein

1993

Hiddink & Roymans 2015

Someren-Waterdael I

1990-1999

Hiddink & Roymans 2015

Weert-Kampershoek Zuid

1994-1996

Tol 1996

Weert-Klein Leuken

Tol 1996

Weert-Molenakker

Tol 1995 en 1996

Weert-Raak
Oss-Horzak
Oss-IJsselstraat

Tol 1998
1974-2008

Van der Sanden & Van den Broeke 1987; Fokkens et al. 1991; Schinkel
1994; Fokkens 1998; Jansen & Fokkens 1999; Jansen & Fokkens 2002;
Wesselingh 2000; Jansen & Van As 2012.

Oss-Mettegeupel
Oss-Vijver
Oss-Zaltbommelse weg
Oss-Zomerhof
Oss-Schalkskamp
Oss-Ussen
Oss-Westerveld

7.2.1 Locatiekeuze

De locatiekeuze in de Romeinse tijd zou samenhangen met ontwikkelingen die al in de ijzertijd
in gang waren gezet. Het systeem van extensieve
Celtic field-akkerbouw zou volgens Roymans en
Gerritsen op de arme zandgronden hebben
geleid tot een proces van secundaire podzolering
(zie hoofdstuk 3 en 6).996 De nederzettingen op
de leemarme zandplateaus, die het meeste te
lijden hadden van bodemdegradatie, zouden zijn
opgegeven om vervolgens sterker te concentreren op de meer leemhoudende bodems. Het
akkerbouwsysteem veranderde in permanente
akkers met periodieke braakligging en bemesting. De tweedeling van het dekzandlandschap
in akkercomplexen met daaromheen enorme
arealen woeste grond met heide, vennen en
zandverstuivingen, zoals die tot in het begin van
de twintigste eeuw bestond, zou daarmee al in
de prehistorie zijn ontstaan. Uit het voorliggende onderzoek blijkt dat het beeld over

bodemdegradatie en contractie van bewoning
moet worden genuanceerd (zie voorgaande
hoofdstukken). De landschappelijke variatie van
nederzettingslocaties moet veel groter zijn
geweest. In hoofdstuk 3 wordt al beschreven dat
Romeinse bewoning zowel voorkomt op leemarme, gepodzoleerde gronden als op leemrijke
gronden met een veronderstelde moderpodzol.
Het komt echter ook voor dat bewoning op deze
vruchtbare gronden juist in de Romeinse tijd
ontbreekt. Er speelden klaarblijkelijk ook andere
factoren een rol in de keuze voor een nederzettingslocatie dan alleen het landschap en de
bodemgesteldheid. Volgens Gerritsen hing die
keuze ook samen met het eerdere gebruik en de
inrichting van het landschap voor grafvelden,
cultusplaatsen, akkers en woeste gronden door
vorige generaties. Oude landschapselementen
en relicten uit het verleden werden geïncorporeerd in het contemporaine landschap of juist
vernietigd.997 Reeds bestaande wegen zullen
waarschijnlijk wel zoveel mogelijk zijn hergebruikt, maar er zullen ook nieuwe verbindingen
in gebruik zijn geraakt. De locatie van het begra-

996 Roymans 1991, 68-72; Roymans &
Gerritsen 2002, 257-287.

997 Gerritsen 2003, 115-117.
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fenisritueel en de voorouders vervulde in de
leefwereld van de betrokken gemeenschappen
een centrale samenbindende rol. Hier is dan ook
vaak sprake van voortgaand of hernieuwd
gebruik. Uit de studie van Hiddink blijkt dat grafvelden vaak langs de beekdalranden lagen dan
wel aan de rand van een laagte of (voormalig)
ven.998 Wie in de Romeinse tijd te voet of te
paard de nederzetting van een naburige
gemeenschap bezocht, werd op deze manier
direct geconfronteerd met het symbool van de
gemeenschap bij uitstek, het monumentale
grafveld, waar men letterlijk tegenop keek en
vervolgens doorheen moest.999 Dat ook beekdalen een belangrijke rol speelden in de ruimtelijke orde van de laat-prehistorische en
inheems-Romeinse gemeenschappen, blijkt uit
de gewoonte om hier tijdens de uitvoering van
rituelen bijzondere objecten na te laten of te
deponeren.1000

7.2.2 Romanisering

998 Hiddink 2003, 54-62, afb. 11.
999 Roymans & Gerritsen 2002.
1000 Fontijn 2002, 74-79; Kolen, Van de
Laarschot & Box 2004, 41.

1001 Caesar, Commentarii De Bello Gallico 4, 5.
1002 Roymans 2004, 23-26.
1003 Roymans 2004, 24-25.
1004 Roymans 2004, 251-253.
1005 Roymans 2004.
1006 Roymans 2004, 11, 96.
1007 Roymans 2004, 203-204.
1008 Haalebos 2005.
1009 Van Es 1981, 29-44.
1010 Roymans 1990.
1011 Blois & Van der Spek 1988, 127; Roymans
1990, 18-23 en afb. 3.1. Hetzelfde
hiërarchische systeem wordt
aangenomen voor het oude Rome in de
zevende en zesde eeuw v.Chr.
1012 Slofstra 1991, 171-173; Roymans 2004,
196-202.

In het midden van de eerste eeuw voor Chr.
bereiken de troepen van de Romeinse veldheer
Caesar het huidige België en Zuid-Nederland. In
het archeologische databestand is van dit historische feit vrijwel niets waarneembaar. Caesar
vermeldt wel ‘een slachting’ onder de autochtone bevolking, waaronder de Eburonen en de
Menapii.1001 Of de inheemse stammen die hier
toen woonden, ook daadwerkelijk allemaal zijn
afgeslacht, is niet duidelijk. In de opgegraven
nederzettingen zijn geen overtuigende bewijzen
aanwezig voor een abrupt einde van de bewoning maar ook niet voor bewoningscontinuïteit.
Wel valt op dat de namen van de stammen uit
de eerste eeuw voor Chr. verdwijnen ten koste
van nieuwe stammen als de Tungri, Cugerni,
Texuandri, Batavi en Ubii. De Cugerni, Batavi en
Ubii waren afkomstig uit het Duitse Rijnland en
vestigden zich al dan niet onder druk van het
Romeinse gezag ten westen van de Rijn kort na
Caesars veldtochten, waar ze vermoedelijk geleidelijk integreerden met de autochtone bewoners.1002 De Tungri en Texuandri kwamen volgens
Roymans voort uit de overgebleven inheemse
bevolkingsgroepen.1003 De bewoners van het
rivierengebied, maar waarschijnlijk ook ten
zuiden daarvan in Noordoost-Brabant, worden
vanaf dat moment door de Romeinen aangeduid

als Bataven. Roymans gaat ervan uit dat de
Bataven net na de Gallische Oorlog van Caesar
toestemming hadden gekregen om zich hier te
vestigen.1004 De plaatsing van deze etnische
groepen zou dan ook gezien moeten worden als
een tactische zet in de Romeinse veroveringspolitiek. In ruil voor het leveren van een grote
hoeveelheid manschappen voor de hulptroepen
kregen de Bataven nieuwe woongrond en
speciale rechten, zoals het slaan van munten, de
oprichting van cultusplaatsen en ontheffing van
het betalen van belastingen.1005 De vele vondsten
van gouden en zilveren staters van de Bataven in
het rivierengebied wijzen volgens Roymans op
het gebruik van deze munten als middel om
nieuwe allianties te vormen met andere
stammen in het gebied.1006 Het bewijs van hun
goede band met Rome wordt geleverd door één
van de vroegste, archeologisch zichtbare,
activiteiten van de Romeinen in Bataafs
gebied.1007 In 19 v.Chr. werd op de Hunerberg te
Nijmegen een legerkamp opgericht, van waaruit
de veldtochten werden ondernomen om het
Germaanse gebied aan de overzijde van de Rijn
in te lijven.1008 In 47 n.Chr. beëindigde de toenmalige keizer Claudius deze veroveringstochten
en ontstond er een nieuwe politiek van stabilisatie en consolidatie. Parallel aan de Rijn werden
grotere en kleinere forten en wachttorens opgericht, die samen met een gebiedszone achter de
rivier, de officiële noordgrens van het Romeinse
Rijk (de limes) vormde.1009
De stamverbanden in het noorden van Gallië ten
tijde van de late ijzertijd bestonden waarschijnlijk uit groepen van verwante families (clans) die
geleid werden door edelen of aristocraten.1010 De
aristocraten hadden eigen land in bezit terwijl de
lagere boerenbevolking in een vorm van afhankelijkheid van hen leefde.1011 Binnen dit hiërarchisch patronagesysteem was volgens Roymans
en Slofstra de verhouding tussen de aristocratische patroon en de lagere boerenbevolking, de
horige cliënten, gebaseerd op een aantal
verplichtingen.1012 De cliënt leverde loyaliteit,
arbeidsdiensten en een deel van zijn opbrengst
aan de patroon. De patroon aan de andere kant
zorgde voor bescherming en bemiddeling in
politieke en juridische zaken. Deze hiërarchie
werd door de Romeinse overheersers slim geïntegreerd en verder uitgebreid door de aristocraten sterk te bevoordelen. Zij die loyaal waren
aan het Romeinse rijk, ontvingen als eersten het
Romeinse burgerrecht, waardoor zij tot de stand
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van de decuriones of bestuurders van de civitates
konden toetreden. Volgens Slofstra werd de
stamadel daarnaast ook verantwoordelijk voor
de vordering van de belastingen aan de
Romeinse staat en de levering van voldoende
manschappen voor de hulptroepen. In ruil kreeg
de stamadel luxe materiële giften maar ook de
militaire leiding over de hulptroepen. Daarnaast
mochten de aristocraten zich vestigen in de
nieuw gestichte Romeinse steden waardoor ze
gewend raakten aan de Romeinse manier van
leven. Hierdoor werd de rol van de aristocraten
en de invloed van de Romeinse samenleving
binnen de pagus, het woongebied van een stam,
versterkt. De patroon-cliënt verhouding zoals
die al bestond in de late ijzertijd bleef volgens
Slofstra met de opkomst van villae voortbestaan
(afb. 7.2). Deze transformatie van ‘onafhankelijke’ stamverbanden in ‘afhankelijke’ boerengemeenschappen, van ‘krijger’ naar boer en legionair, is erg belangrijk geweest voor de Romeinse
integratie en laat een toenemende afhankelijkheid tussen stad en platteland in de loop van de
Romeinse tijd zien.1013
Na de Romeinse verovering volgde vanaf 27
v.Chr. onder gezag van keizer Augustus een indeling van de veroverde gebieden in bestuurlijke
en administratieve districten.1014 Bij de indeling
van deze districten volgden de Romeinen waarschijnlijk zoveel mogelijk de grenzen van de
grootste stameenheden. De zandgronden ten
noorden van de rivier de Demer tot aan de Rijn
maakten echter vanaf de verovering van
Augustus tot na de Bataafse opstand, deel uit
van een militaire zone langs de rijksgrens. Dit
gebied stond volgens Slofstra onder directe
controle van het leger, waardoor bestuursdistricten vooralsnog zouden ontbreken. De
inheemse bevolking zou hierdoor redelijk autonoom leven tot ver in de eerste eeuw n.Chr.1015

Volgens Roymans was er echter voor 70 n.Chr. al
sprake van bestuurlijke indelingen waarbij de
Romeinen doelbewust nieuwe nederzettingen
stichten. Het gebied van de Cananefaten in het
westen zou in deze periode onder de civitas
Batavorum hebben gehoord, net als het noordelijk deel van oostelijk Noord-Brabant.1016 Onder
het bewind van Domitianus (81-96 n.Chr.) wordt
het militaire territorium ten zuiden van de
Nederrijn, waar ook oostelijk Noord-Brabant
binnen valt, omgevormd tot de nieuwe provincie
Germania inferior.1017 Oostelijk Noord-Brabant viel
daarbij uiteen in twee bestuurlijke regio’s: het
noordelijk en noordoostelijke deel hoorde bij de
civitas Batavorum, met als bestuurlijk centrum
Nijmegen, en het zuidelijk deel bij de civitas
Tungrorum, waarvoor Tongeren die rol
vervulde.1018 De verlening van stadsrechten aan
de stedelijke nederzettingen Tongeren en
Nijmegen en de introductie van een civiel
systeem van zelfbestuur betekende aan het
einde van de eerste eeuw het einde van de oude
senaat die bestond uit stamoudsten.1019 De
civitas Batavorum werd vanaf dat moment
geleid door een Romeinse bestuurlijke elite van
municipale magistraten en een raad van decurionen, de ordo decurionum.1020 Alleen vrijgeboren
burgers van lokale oorsprong en van onbesproken gedrag maakten deel uit van deze elite.
Zij werden geacht een deel van hun bezit te
investeren in onder meer de bouw van openbare
gebouwen, wat betekent dat zij over een groot
vermogen moesten beschikken. Zij bezaten een
of meer landgoederen (villae) waarvan de
opbrengsten sterk bijdroegen aan hun
vermogen.1021
Roymans schets een beeld van tegenstelling
tussen de Bataafse krijger ten opzichte van de
Tungrische of Texuandrische boer.1022 De strijdersrol als hoogste deugd was in Gallië al eerder

Coloni

2004, 196-202.

1014 Drinkwater 1983, 20-22.
1015 Slofstra 1991, 135-137.
1016 Roymans 2004, 205-208.
1017 Van Enckevort 2012, 125.
1018 Slofstra 1991, 168; zie voor de laatste
indeling Roymans & Derks 2015b, 22,
afb. 2.
1019 Van Enckevort 2012, 279; Vanderhoeven
1996.
1020 Van Enckevort 2012, 279.
1021 Derks 2011.
1022 Roymans 1996.

legatus, procurator, senatores
ridders

Romeinse nobilitas

Decuriones

1013 Slofstra 1991, 135-137, 182; Roymans
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Afb. 7.2 Schematische weergave van de sociale structuur in de Romeinse tijd (bron: Slofstra 1991, 182 aangepast).

afhankelijke arbeiders
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ingeruild voor aanzien door middel van luxe
goederen en hoge bestuursfuncties. Deze tegenstelling vanuit eeuwenoude traditie zou de
oorzaak zijn van verschillende economische
systemen in de Maas-Demer-Schelde regio:
landbouw op de vruchtbare lössgronden ten
opzichte van veeteelt op de zandgronden en in
het rivierengebied.1023 Van zowel de Tungri als de
Bataven is bekend dat zij door de Romeinse
overheid intensief gebruikt zijn als leverancier
van hulptroepen voor het Romeinse leger.1024
Gezien het aantal door hun geleverde eenheden
kan voor het Bataafse gebied aangenomen
worden dat er uit vrijwel iedere nederzetting of
zelfs familie wel iemand in het leger zat. In het
Bataafse (rivieren)gebied lijkt een aanzienlijk
deel van de soldaten na afsluiting van hun
diensttijd als veteraan te zijn teruggekeerd naar
de thuisnederzetting. Dat zorgde voor een sterke
beïnvloeding van de Romeinse cultuur en vooral
het Romeinse leger op de plattelandsbevolking.
Archeologisch blijkt deze invloed uit de vele
vondsten van militaria, vroege importwaar en de
expansie van het gebruik van het Romeinse
schrift op het platteland.1025

7.2.3 Bewoningsdynamiek

1023 Roymans 1996, 13-41.
1024 Roymans 2004, 222; Kooistra 1996.
1025 Roymans 1996, 84-88.
1026 Slofstra 1983, 1991, 132-135.
1027 Roymans 1990, 1996, 9-126; Gerritsen
2003, 11-14, 248-250; Van Enckevort et al.
2006.
1028 Slofstra 1991, 145-169.
1029 Zie voor laatste overzicht afb. 2 in
Hiddink & Roymans 2015, 48.
1030 Wesselingh 2000, 20, 218, 221.
1031 Slofstra 1991, 178-189.
1032 Slofstra 1991, 132-135.

Vanuit een antropologisch perspectief kwam
Slofstra voor het Maas-Demer-Scheldegebied
tot een verklaring van de ontwikkeling van het
landelijke nederzettingssysteem. 1026 In dit model
is elke nederzetting op basis van morfologische
kenmerken grofweg te plaatsen binnen een
(supra)regionale nederzettingshiërarchie. Sociale
relaties in de vorm van patroon-cliënt-verhoudingen maar ook economische parameters
waren in zijn visie bepalend voor de verschillen
in landelijke bewoning en in de romanisering
van de boerengemeenschappen. Dit model werd
verder aangevuld vanuit het langetermijnperspectief door Roymans en Gerritsen, die stelden
dat de ontwikkelingen in de Romeinse tijd vooral
ook geplaatst moesten worden in het licht van
de situatie in de (late) ijzertijd, waarbij de oude
martiale en pastorale waarden uit de ijzertijd
doorwerkten en veranderden in de Romeinse
tijd.1027
Het nederzettingssysteem weerspiegelt als het
ware het hierboven geschetste hiërarchische
patronagesysteem. Slofstra onderscheidt voor

de Romeinse tijd vier verschillende typen nederzettingen in het Maas-Demer-Scheldegebied:1028
1. bovenaan staat de civitas of stad, waarvan
Tongeren en Nijmegen buiten ons onderzoeksgebied de dichtstbijzijnde voorbeelden
zijn;
2. kleiner in omvang dan de steden waren de
rurale centra of ‘vici’. Naast Cuijk wordt ook
in Sint-Michielsgestel-Halder een vicus
vermoed, evenals in Kessel-Lith;1029
3. wat lager op de hiërarchische ladder stonden
de ‘enclosed rural settlements’, oftewel
omheinde landelijke nederzettingen. Zij
bestonden uit maximaal zes of zeven tegelijk
bewoonde huizen, gelegen binnen een
omgreppeling. Sommige van de grote
complexen konden zich tot villa ontwikkelen
en wijzen op een sociale differentiatie van de
eigenaars. Uit ons onderzoeksgebied is tot nu
toe alleen Hoogeloon bekend als villa;
4. de kleinste nederzettingscategorie was
volgens Slofstra de ‘small rural settlement’, een
nederzetting bestaande uit hooguit enkele
huizen.
Op basis van de onderzoeksresultaten in OssUssen is Wesselingh geneigd de indeling van
Slofstra te nuanceren. Zij constateert dat kleine
landelijke nederzettingen zowel met als zonder
omgreppeling voorkwamen en ziet het geïsoleerde erf of ‘compound’ als kleinste nederzettingsvorm.1030
In de eerste eeuw n.Chr. ziet Slofstra in de
nederzettingen nog duidelijk de ijzertijdtraditie
in de vorm van traditionele woonstalhuizen. Pas
vanaf de Flavische tijd, na 70 n.Chr., ziet hij de
transformatie van een kleinschalig landbouwsysteem gebaseerd op gemengde bedrijven naar
een geromaniseerd villasysteem.1031 De grotere,
met een greppel omsloten, nederzettingen laten
een duidelijk planmatige aanleg zien, soms
rondom een open plaats, en rond de nederzetting ontstaan verkavelingsystemen die wijzen op
landindeling.1032 Bij de omgreppelde nederzettingen zou het kunnen gaan om nederzettingen
van de stamadel, die gericht waren op het
produceren voor de markt. De afhankelijke
bevolking woonde in de huizen en kleine nederzettingen rond de residenties van de elites. De
leider van een rurale nederzetting kon door zijn
positie contacten met het Romeinse bestuur
aangaan en onderhouden, waardoor zijn status
kon consolideren of uitbreiden. Dit kon tot uiting
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worden gebracht door de verwerving van luxegoederen, maar ook door het gebruik van
Romeinse bouwelementen in zijn huis zoals een
pannendak, stenen muren, plavuizen, gepleisterde wanden of een porticus. Hiermee lijken de
opvolgers van de local chiefs uit het begin van de
Romeinse tijd bewust hun status te hebben
benadrukt. Dit type nederzetting was volgens
Slofstra de voorlaatste fase voordat de transformatie tot villa compleet was. Op de zandgronden van zuidoost-Brabant werd de eindsituatie van een villa echter zelden gerealiseerd.1033
De meeste kwamen hier niet ‘verder’ dan wat
Slofstra minder rijke proto-villa’s of een
inheemse boerderij met villapotenties noemt.1034
Dit beeld van een perifeer gebied blijft ook in
2016 de verklaring voor het ontbreken van
steenbouw en variatie in nederzettingen in het
zuidelijk deel van het onderzoeksgebied, het
gebied dat waarschijnlijk overeenkomt met het
noordelijk deel van de civitas Tungrorum.1035 De
achterstand zou echter niet alleen veroorzaakt
zijn door de beperkingen van de armere zandgronden, maar ook door sociale en culturele
tradities uit de late prehistorie. Het belang van
de tribale gemeenschap en de identiteit van de
groep zou hier langer stand hebben gehouden
tegenover het belang van de individu met privébezit en de vorming van landgoederen in de
Romeinse wereld.1036
De opkomst van de Romeinse villa zou samenhangen met de ontwikkeling van steden en de
toenemende vraag naar voedsel.1037 Met de
verkregen opbrengsten uit de verkoop van
producten op de markt investeerde de villaeigenaar enerzijds in de openbare gebouwen in
de stad en anderzijds in private gebouwen op
het platteland. Tevens leidde deze investeringen
tot de aankoop van grond en de ontginning tot
cultuurland. De villa-eigenaar kreeg hierdoor
meer sociaal en politiek aanzien. Het feit dat
slechts één nederzetting op de zandgronden is
uitgegroeid tot een villa, waarbij het hoofdgebouw in steen is gerealiseerd, zou volgens Slofstra vooral te wijten zijn aan de slechte bereikbaarheid van grote delen van oostelijk
Noord-Brabant door de gebrekkige infrastructuur en de lange afstanden tot de limes en de
stedelijke centra.1038 Daarnaast zou het villasysteem meer geënt zijn op akkerbouw, die op de
zandgronden altijd al van minder betekenis zou
zijn geweest door de minder vruchtbare zand-

gronden.1039 Wel zouden de gronden geschikt zijn
voor het houden van koeien en schapen. Volgens
Fokkens en Roymans had de inheemse bevolking al vanaf de bronstijd een voorkeur voor
veeteelt en kwam die speciale status van het vee
onder meer tot uiting in geschenkrelaties.1040
De laatste synthesen over de Romeinse bewoningsontwikkeling in het Maas-Demer-Scheldegebied, die voor een groot deel gebaseerd zijn
op Malta-onderzoek, maken aannemelijk dat er
meer verschillen zijn in nederzettingen en
huizenbouw dan Slofstra in zijn model voorstelde.1041 Opvallend is bijvoorbeeld het beperkt
aantal omgreppelde nederzettingen en stenen
huizen of villae op de zandgronden in tegenstelling tot het meer zuidelijke villalandschap en het
Bataafse rivierengebied waar deze vormen geregeld voorkomen. Er zijn wel rechthoekig en vierkant ingedeelde nederzettingen aanwezig
waarbij de huizen gegroepeerd zijn rondom een
open plaats.1042 Deze indeling vertoont sterke
gelijkenis met villaterreinen. Van Enckevort geeft
aan dat de nederzetting Nistelrode-Zwarte
Molen in het midden van de tweede eeuw
dezelfde vorm heeft als een gelijktijdige villa in
het Rijnland, maar dan zonder steenbouw.1043 De
toegepaste maatvoering en het gebruik van
dakpannen geven aanleiding te denken aan een
eenvoudige, regionale vorm van een villanederzetting. Misschien mogen porticushuizen (huizen
met een zuilengalerij) en andere gebouwen,
waarin Romeinse maatvoering, (bak)steen,
vensterglas en/of ijzeren nagels in de constructie
zijn gebruikt, ook als regionale vormen van villae
worden gezien.
In de laatste syntheses over de Romeinse bewoning in ons onderzoeksgebied lijkt zich een
tegenstelling af te tekenen in de twee civitates.1044 In de civitas Batavorum lijkt sprake van
landinrichting door de bouw van villae en
tempels in het achterland met hulp van het
Romeinse leger.1045 In het noorden van de civitas
Tungrorum lijkt juist het tegenovergestelde het
geval. Hier zou de Romeinse invloed beperkt
zijn, wat zich aftekent in de weinig zichtbare
differentiatie in de veelal kleine nederzettingen,
het vrijwel ontbreken van omgreppelde nederzettingen, steenbouw, villae en perceelindelingen.1046 De vraag is dan ook of er tussen de
nederzettingen in het onderzoeksgebied oostelijk Noord-Brabant veel verschillen bestaan.

1033 Roymans 1996, 72-73; Slofstra 1991, 163.
1034 Slofstra 1991, 159-165.
1035 Roymans & Derks 2015a, 3-8.
1036 Roymans & Derks 2015a, 12-18.
1037 Slofstra 1991, 179.
1038 Slofstra 1991, 182-184.
1039 Roymans 1996, 73.
1040 Roymans 1996, 42-58; Fokkens 2002,
131-133.

1041 Van Enckevort 2012, 128; Van Enckevort
& Hendriks 2014; Hiddink & Roymans
2015.
1042 Hiddink & Roymans 2015, 46-48.
1043 Van Enckevort 2012.
1044 Hiddink & Roymans 2015; Van Enckevort
2012.
1045 Van Enckevort 2012, 289-290.
1046 Hiddink & Roymans 2015, 46-48.
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7.3

Beschikbare bronnen

Voor de inventarisatie zijn de rapporten van de
proefsleuvenonderzoeken en/of opgravingen
van 65 vindplaatsen zowel van voor als ná 1997
doorgenomen (zie paragraaf 7.1.3; zie bijlage 7.1
voor de lijst met vindplaatsen en rapporten).
Al deze archeologische vindplaatsen zijn op basis
van de centrale vraagstellingen aan de hand van
een aantal onderdelen beschreven, zoals aard,
type en aantal structuren, omvang, gebruiksduur, datering, landschappelijke ligging, maatvoering en vondsten.
Om de verschillende vindplaatsen met elkaar te
kunnen vergelijken is voor dit overzicht een
onderscheid gemaakt tussen verschillende
complextypen, waarbij ook onderscheid is
gemaakt in complexen van vóór en ná 1997 (zie
tabel 7.2, afb. 7.1 en afb. 7.3). Het gaat in totaal
om 107 complexen waarvan er 80 ná 1997 zijn
ontdekt. Van de complextypen met een vraagteken is de aard en daarmee het type van de
vindplaats niet met zekerheid vastgesteld. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de vermoedelijke cultusplaats bij Son, waar het door het beperkte
onderzochte oppervlak niet mogelijk was om de
precieze aard van de vindplaats te achterhalen.1047 Het overzicht laat zien dat het archeologisch onderzoek sinds 1997 voor de Romeinse
tijd een groot aantal nieuwe complexen en één
nieuw complextype (infrastructuur) heeft opge-

Tabel 7.2 Aantallen complextypen uit de
Romeinse tijd verdeeld naar onderzoek
voor en na 1997.
Complextype

1047 Van der Weerden 2012.
1048 Hiddink en Roymans concluderen nog
dat landindelingen in het Maas-DemerSchelde gebied ontbreken, zie Hiddink
& Roymans 2015, 46.
1049 Dat er wel Romeinen in deze gebieden
zijn geweest, bevestigen enkele losse
vondsten; zo werd in het Celtic ﬁeld van
Someren Hoenderboom een
oorfragment van een Romeinse
kruikoor gevonden (mededeling
S. Arnoldussen).

Na 1997

Voor 1997

Totaal

Begraving

4

1

5

Cultusplaats

3

3

6

Cultusplaats?

1

-

1

17

6

23

Grafveld
Infrastructuur

4

-

4

Nederzetting

35

15

50

Nederzetting?

9

-

9

Percelering

7

1

8

Villa
Totaal

-

1

1

80

27

107

leverd. Het aantal nederzettingen is meer dan
verdubbeld sinds 1997, wat ook geldt voor de
grafvelden. Opvallend is ook de stijging van het
aantal sporen van perceleringen, die niet alleen
te vinden zijn in het noordoosten van het onderzoeksgebied, en die vooral bestaan uit palenrijen.1048 Het aantal villae met een stenen hoofdgebouw is blijven steken op één, maar het aantal
villa-achtige nederzettingen zonder een stenen
hoofdgebouw is wel toegenomen. Bij de inventarisatie zijn de deposities in (paal)kuilen in of
nabij nederzettingen (bouw- en verlatingsoffers)
niet afzonderlijk als complextype benoemd; ze
worden hieronder bij de erven en huizen wel
nader toegelicht.
Door de Romeinse vindplaatsen op de paleogeografische ondergrond te projecteren (afb. 7.3)
wordt zichtbaar dat de vindplaatsen zich
bevinden in de mesoregio’s Roerdalslenk,
Kempisch Hoog, dekzandeiland van Weert, de
Maaskant en het Maasdal, en dat de nederzettingen en grafvelden zich op de dekzanden
concentreren. In het gedeelte van het Peel Blok,
dat in de Romeinse tijd met veen was bedekt,
zijn helemaal geen vindplaatsen aanwezig.
Uden-Noord en Nistelrode-Zwarte Molen zijn de
enige vindplaatsen in het noordelijke deel van
het Peel Blok, dat niet met veen was bedekt.
De randen van het Peelgebied zijn wel duidelijk
in gebruik, zowel aan de Brabantse als
Limburgse zijde. In de Kempen zijn de huidige
grote heide- en bosgebieden Grote Heide/Leenderbos en de Strabrechtse Heide ten zuiden en
zuidoosten van Eindhoven een duidelijk leeg
gebied.1049 Verder lijken ook grote delen in het
noordwesten van het onderzoeksgebied leeg te
zijn. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het feit
dat hier nog maar weinig grootschalig archeologisch onderzoek is uitgevoerd.
Uit de analyse van de landschappelijke ligging
van de 66 vindplaatsen blijkt duidelijk een voorkeur voor de hogere delen in het landschap (zie
ook hoofdstuk 3). Dit bevestigt het bestaande
beeld. De archeologische onderzoeken van de
afgelopen jaren maken echter wel duidelijk dat
ook de flanken en de lagere dekzandruggen niet
altijd gemeden werden. Nederzettingen blijken
zowel op de hoogste delen als meer op de lagere
flanken van de dekzandruggen te liggen. Maar
liefst 34 van de 52 nederzettingen zijn gelegen
op een dekzandrug. Twaalf nederzettingen
liggen zowel op de hogere dekzandrug als de
flanken hiervan en zes nederzettingen bevinden

295
—

140.000

#

160.000
#

180.000

200.000

#

#
#

#
#

^

#

#

420.000

420.000

#

X
"""
"
^
""G
""
"^
"
"
^
G
"
"
#

^^
^

#
#

#

#

#

#

#

"G
f
"
(
!
"
X

#

#

#

#

#

#

^

#
#

# #

"
"
f
X
"
(
!

G
L
l

#

#

#

#

X

#

#

#
#

# #

#

#
##

X"

#

"
"
"
G

#
#

#
#

#

G
^

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

# #

#

# #

"

#

# # #

#

#

#

"

400.000

#

#

400.000

#

"
"

#

#

#
#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

X

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#
#

#
#
#

#

360.000

begraving

^ cultusplaats/heiligdom
G

grafveld

grafveld

"
"

nederzetting

"

nederzetting

X percelering
160.000

0

180.000

N

20 km

340.000

360.000

#

#
#

340.000

#

#

(f
!

G

140.000

"GG"
G
"
G
"
G
"XG
""

onderzoek na Malta

L
l infrastructuur

p villa

#

#

^ cultusplaats/heiligdom
^

#

#

begraving

#

#

f
!
(

#

#

G
G

"

onderzoek voor Malta

#

# #

G
"

studiegebied

#

#

# #

#

"G

#

#

#

#

"

#

"
G" ""
f
(
!
" G

#

#

380.000

"

"G
#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

"f
"!
(
"

#

#

L
l
p
"G
"
^

X"

#

#

#

"#

"

"

"

#

#

# #

#

380.000

G
G
" "^
G
# #

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

"

#

#

"
X

#

#

"
l
"
(f" L
!
"
L
l

#

#

"
^

"
"

##

"
#

200.000

Afb. 7.3 Overzicht van de geanalyseerde Romeinse complextypen geprojecteerd op de paleogeograﬁsche ondergrond.
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1050 Hiddink 2015a, 14 en noot 46.
1051 Berkvens et al. 2011.
1052 Berkvens & Leenders 2008, 187.

zich op hoger gelegen dekzandplateaus. Vaak
lagen de grafvelden aan de randen van lager
gelegen depressies in het landschap of nabij de
rand van een beekdal. Depressies komen ook
veelvuldig voor in en nabij nederzettingen. Op
vrijwel alle plekken waren de vindplaatsen afgedekt door een plaggendek. De enige uitzonderingen van Romeinse vindplaatsen zonder plaggendek zijn Boxmeer en Cuijk in het Maasdal en
Riethoven in de Kempen.
Moder- en haarpodzolen zouden op diverse
plaatsen zijn vastgesteld, zoals in Riethoven,
Budel-Noord, Deurne, Uden-Noord en Veldhoven-Zilverackers. In hoofdstuk 3 is echter al
aangegeven, dat harde bewijzen voor de aanwezigheid van moderpodzolen meestal ontbreken
en dat deze aanwezigheid vaak gebaseerd is op
aannames. Het zou goed kunnen dat het
grootste deel van deze oorspronkelijke bodem in
latere tijden is opgenomen in de onderste laag
van het plaggendek, waardoor de oorspronkelijke aard van het bodemtype bij archeologisch
onderzoek moeilijk is vast te stellen. Hiddink
geeft bijvoorbeeld voor de opgravingen op de
leemrijke bodems van Weert-Nederweert en
Someren aan dat hier geen enkel spoor van de
oorspronkelijke bodem meer te ontdekken was,
ondanks gericht onderzoek hiernaar. De natuurlijk gevormde bodemhorizonten waren geheel in
het akkerdek opgenomen.1050

In het kader van het opstellen van gemeentelijke
erfgoedkaarten voor een groot deel van de Peel
en Kempen gemeenten is het fysisch en historisch landschap gereconstrueerd op basis van
historisch kaartmateriaal, de geomorfologische
en bodemkaarten en de gedetailleerde hoogtekaarten.1051 Dit maakt het mogelijk om op gedetailleerde schaal te kijken naar de ligging van de
Romeinse nederzettingen in het landschap.
Hieruit blijkt dat de nederzettingen zeker niet
altijd op de hoogste dekzandruggen liggen, maar
ook op de flanken en de lagere delen van de
zandruggen (zie afb. 7.4, afb. 7.5 en afb. 7.6).
Opvallend is verder dat de Romeinse nederzettingen zich lijken te concentreren in de van
oorsprong laatmiddeleeuwse open akkergebieden, die deels ook op de flanken en lagere
delen van de zandruggen liggen. Dit komt
overeen met de situatie in West-Brabant rond
Breda.1052
De geïnventariseerde vindplaatsen zullen thematisch worden beschreven en geanalyseerd waarbij
achtereenvolgens de volgende aspecten worden
behandeld: bewoning (nederzettingen, erven en
erfonderdelen, huizen en huisinrichting, gebruiksduur en datering), begravingen (grafritueel en
verschijningsvormen, graven en grafvelden, datering en gebruiksduur), infrastructuur en tot slot
cultusplaatsen en deposities.
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Afb. 7.4 Overzicht van Romeinse complexen in Laarbeek, geprojecteerd op het fysische landschap met open
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Bergeijk - De Ploeg
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^
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Riethoven - Heesmortel ^
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nederzettingen

^
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145.000

nederzetting
mogelijke nederzetting

p villa
p

150.000

overige sites

G

d

oude infrastructuur

grafveld

beeklopen

cultusplaats/heiligdom

oude open akkers

L
l infrastructuur
percelering

fysisch landschap

4 km

actueel veen
vennen
Duinen en stuifkoppen, duin

Lage zandgronden

Duinen en stuifkoppen, kamduinen

Lage dekzandruggen

Laagte op het Hoge

Hoge dekzandruggen

Dalen op het Hoge

Duinen en stuifkoppen, uitblazingslaagte

Afb. 7.5 Overzicht van Romeinse complexen in de Kempen, geprojecteerd op het fysische landschap met open
akkergebieden. De paarse lijn is een denkbeeldig verloop van Romeinse wegen tussen nederzettingen. Alleen bij
Hoogeloon zijn resten van een Romeinse weg aangetroﬀen (bron: erfgoedkaart Kempengemeenten 2011 aangepast).
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368.000
367.000
366.000

366.000

367.000

368.000
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Budel - Duitse School

365.000

365.000

_
^

Budel - Boschakkers

364.000

364.000

_
^

N
0
166.000

167.000

plangebied
nederzettingen
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^
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168.000

overige sites

G grafveld
oude infrastructuur

mogelijke nederzetting

fysisch landschap

169.000

1 km
170.000

beeklopen
actueel veen
vennen
oude open akkers
4 - Duinen en stuifkoppen, duin

1 - Lage zandgronden

4 - Duinen en stuifkoppen, kamduinen

2 - Lage dekzandruggen

5 - Laagte op het Hoge

3 - Hoge dekzandruggen

6 - Dalen op het Hoge

4 - Duinen en stuifkoppen, uitblazingslaagte

Afb. 7.6 Overzicht van Romeinse complexen in Cranendonck, geprojecteerd op het fysische landschap met open
akkergebieden (bron: erfgoedkaart Kempengemeenten 2011 aangepast).
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7.4

Bewoning

Bij de bepaling van ‘nederzettingen’ en ‘erven’ is
in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van de
uitgangspunten en definities zoals die door
Wesselingh1053 zijn beschreven, aangevuld met de
termen zoals die in hoofdstuk 6 en 9 door
respectievelijk Jansen en Huijbers worden gehanteerd (zie afb. 7.7). Wesselingh maakt onderscheid in erven en nederzettingen, waarbij het erf
gedefinieerd wordt als de ruimte rond het huis
dat (dagelijks) door de bewoners wordt gebruikt.
Een erf bood niet alleen plaats aan het huis, maar
tevens aan bijgebouwen voor bijvoorbeeld
opslag en werkplaatsen.1054 Op het erf kunnen
bijgebouwen (gebouwen waarin niet werd
gewoond), opslaggebouwen (bijvoorbeeld spiekers), waterputten en/of –kuilen en (afval)kuilen
voorkomen. Ten slotte heeft een erf een begrenzing, mogelijk in de vorm van een heg, hekwerk
en/of greppel(systeem). Hoewel bewijzen voor
erfgrenzen vaak ontbreken in de archeologische
neerslag, lijkt de fysieke grens in tegenstelling tot
de late prehistorie van groter belang. De ruimte
voor de herbouw van huizen op eenzelfde erf is
vaak beperkt. Een erf kan als compleet opgegraven worden beschouwd als er voldoende
(archeologisch) lege ruimte om heen is vastgesteld. Een nederzetting in de Romeinse tijd kan
hebben bestaan uit een enkel erf of een cluster
van gelijktijdige erven.1055 In het eerste geval is
het erf tevens de nederzetting en spreken we van
een éénledige nederzetting, in het tweede geval

is sprake van een groep gelijktijdige erven die de
nederzetting vormen en spreken we van een
meerledige nederzetting. Bij het beschrijven van
de gebruiksduur van erven en nederzettingen
kan sprake zijn van een enkele fase (eenfasig) of
meer fasen (meerfasig). Hieronder worden
achtereenvolgens de huizen, erven en nederzettingen toegelicht verdeeld naar mesoregio.

7.4.1 Nederzettingen verdeeld naar
mesoregio

Hieronder worden de belangrijkste opgegraven
nederzettingen in het onderzoeksgebied
beschreven aan de hand van de omvang, inrichting en fasering. Deze analyse geeft mogelijk
antwoord op de vraag wat de verschillen zijn
tussen de diverse nederzettingen en wat de
mogelijke oorzaak hiervan is. Een nederzetting
kan bestaan uit één enkel geïsoleerd erf of een
cluster van enkele erven. Van een duidelijk
cluster is sprake wanneer de afstand tussen de
erven niet groter is dan 150 m (de afstand waarover je je buren nog kunt roepen ofwel de hailing
distance).1056 In het geval van een enkel geïsoleerd
erf wordt van een eenledige nederzetting
gesproken, bij een cluster van enkele erven gaat
het om een meerledige nederzetting. Indien
sprake is van meerdere opeenvolgende fasen
van de nederzetting, gaat het om een meerfasige nederzetting, terwijl bij een enkele
gebruiksfase gesproken wordt van een eenfasige
nederzetting.

Eenledig
(=enkel erf )

Eenfasig

Meerfasig
Nederzetting
Meerledig
(=cluster
gelijktijdige erven)
1053 Wesselingh 2000, 16-21.
1054 Roberts 1996.
1055 Hingley 1989; Roberts 1996; Wesselingh
2000, 16-20.

1056 Wesselingh 2000, 244.

Afb. 7.7 Indeling van nederzettingen.

Eenfasig

Meerfasig
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Tot 1997 waren er uit oostelijk Noord-Brabant 15
(deels) opgegraven nederzettingen bekend,
inclusief de nederzetting Hoogeloon.1057 Ná 1997
zijn er maar liefst 38 nederzettingen bij
gekomen. Tot 1997 waren vooral uit de regio Oss
en Weert Romeinse nederzettingen bekend.
Naast een aantal kleine nederzettingen waren er
zeven omgreppelde nederzettingen bekend,
waarvan circa vier grotere: Oss-Westerveld, OssHorzak, Weert-Molenakker en Hoogeloon.1058
Het aantal huizen van de nederzettingen varieerde van twee plattegronden van woonstalhuizen bij Oss-Schalkskamp tot veertig huisplattegronden bij Riethoven-Heesmortel.1059 Bij
de grootste nederzettingen wordt uitgegaan van
vier tot vijf gelijktijdige erven en bij de kleine
nederzettingen van twee tot drie erven. De
nederzetting met de grootste omvang in oppervlakte is Oss-Westerveld met een omgreppeling
van 250 bij 300 m (7,5 ha).1060 De nederzetting
met de meeste huisplattegronden is RiethovenHeesmortel.1061 Sinds 1997 is de variatie in de
diverse nederzettingen gegroeid. Naast omgreppelde nederzettingen zijn nu ook losse erven,
grotere en kleinere, langgerekte en rechthoekig
gevormde nederzettingen aangetroffen, waarbij
al dan niet sprake was van een planmatige
aanleg.

Om de verschillen in de uitleg van de nederzettingen beter te begrijpen en inzichtelijk te maken
zijn de onderzochte nederzettingen hieronder
kort samengevat naar mesoregio en zo nodig
afgebeeld. Hierbij zijn de vindplaatsen waar
slechts één huisplattegrond is opgetekend of
waar huisplattegronden helemaal ontbreken,
buiten beschouwing gelaten.
De tot nu toe enige Romeinse villa met een
stenen gebouw die in oostelijk Noord-Brabant
werd aangetroffen, is te vinden in HoogeloonKerkakkers (afb. 7.8). Deze nederzetting
ontstond aan het begin van de jaartelling en
bleef bewoond tot 260-270 n.Chr. Vanaf het
begin van de nederzetting rond het begin van de
jaartelling lag op circa 50 m ten zuidwesten van
de omheinde nederzetting een omgreppelde
cultusplaats. Hiddink veronderstelt dat er vanaf
de eerste tot in de derde eeuw vier tot vijf gelijktijdige erven aanwezig waren, inclusief het erf
met het stenen gebouw.1062 Deze erven lagen
binnen een rechthoekig omgreppeld terrein, dat
vanaf 120 n.Chr. een vierkante vorm kreeg. Het
erf bestond steeds uit een boerderij met bijgebouwen en een waterput. Op het erf van de
latere villa zijn drie opeenvolgende huisplattegronden aan te wijzen. Rond 100 n.Chr. moet de
bouw van het eerste stenen gebouw zijn gestart,

Tabel 7.3 Overzicht van de nederzettingen in de mesoregio Kempisch Hoog.
De jongste nederzettingen staan onderaan.
Vindplaats

Omschrijving

Erfonderdelen

Datering

Literatuur

Reusel-Zuid:
Kruisstraat, Wegekker
en Weijererf

grotendeels opgegraven langgerekte
meerledige nederzetting van 250 bij
100 m (2,5 ha) met mogelijk 4
gelijktijdige meerfasige erven

29 huizen, 7
bijgebouwen, 1 spieker,
4 waterputten, 1
waterkuil en palenrijen

LIJT-MRT (50
v.Chr.-276
n.Chr.)

Bink 2011; Kooi
& Bink 2012;
Delporte 2011.

HoogeloonKerkakkers

grote vierkant omgreppelde
meerledige en meerfasige
nederzetting van 225 x 225 m (ruim
5 ha) met 4 tot 5 gelijktijdige erven

33 huizen, 1 driefasig
villagebouw, 1
porticushuis, 9
waterputten,
bijgebouwen,
drenkbak, veekraal,
palenrijen

VRT-MRT
(0-260/270
n.Chr.)

Hiddink 2014c;
2015b

Riethoven-Heesmortel

grote meerledige en meerfasige
vrijwel volledig opgegraven
nederzetting van 150 x 200 (3 ha)
met 4 tot 5 gelijktijdige erven

40 huizen, 2
bijgebouwen, 2
waterputten

VRT-MRT
(0-260/270
n.Chr.)

Hiddink 2013;
Vossen 1997

Vessem-Flinkert

rand nederzetting met 4 erven,
waarvan één meerfasig

5 huizen, 7 spiekers, 1
horreum en
vermoedelijk een
omheining

VRT (0-70
n.Chr.)

Alma 2009

Eersel-Kerkebogten

rand nederzetting met 2 éénledige
meerfasige erven

9 huizen, 5
waterputten, spiekers

VRT-MRT
(begin eerste
eeuw-eind
tweede eeuw)

Lascaris 2011

In het blauw de nederzettingen van vóór 1997.

1057 Hiddink 2014c.
1058 Wesselingh 2000; Tol 1995, 1996;
Hiddink 2014c.

1059 Wesselingh 2000; Hiddink 2013.
1060 Wesselingh 2000.
1061 Hiddink 2013.
1062 Hiddink 2014c, 278.
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HOOGELOON-Kerkakkers

0

Afb. 7.8 Overzicht van de nederzetting Hoogeloon-Kerkakkers (bron: Hiddink 2015, afb. 2 aangepast).

25 m
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waarbij het erf werd afgebakend met hekwerk.
Dit huis werd rond 125 n.Chr. vervangen door
een groter stenen hoofdgebouw van 51,5 bij 19
m, met aan de voorzijde een zuilengalerij geflankeerd door ‘hoektorens’ en daarachter een groot
centraal vertrek met kleinere vertrekken
rondom. Eén vertrek aan de zuidwestelijke zijde
was voorzien van vloerverwarming (hypocaustum). Rond 185 werd aan de noordzijde van
de villa een badgebouw toegevoegd, waarbij
voor de watervoorziening een grote put werd
gebruikt. Buiten het erf van de villa bleven in de
tweede eeuw na Chr. ongeveer drie erven met
woonstalhuis bestaan. In het begin van de derde
eeuw lijkt het stenen hoofdgebouw langzaam in
verval te raken. Waarschijnlijk waren er nog vier
gelijktijdige erven met grote woonstalhuizen,
waarvan er één een houten porticus van 43 m
lang had. De nederzetting als geheel is rond 270
n.Chr. opgegeven. In totaal zijn 33 Alphen-Ekeren
huizen opgegraven, met daarnaast meerdere
bijgebouwen, waterputten, een veekraal en
inloop waterkuil.1063

De nederzetting Riethoven-Heesmortel telde in
totaal 40 huisplattegronden, allen van het type
Alphen-Ekeren (afb. 7.9). De bewoning lijkt hier
rond de jaartelling te beginnen en eindigde net
na het midden van de derde eeuw. Door de
moeilijkheden rond het dateren van de huisplattegronden, is het lastig aan te geven of de bewoning door de tijd heen qua omvang gelijk bleef
of varieerde. Hiddink gaat uit van een gemiddeld
aantal van vier tot vijf erven.1064 Dit vrij hoge
aantal voor de hele gebruiksperiode van de
nederzetting maakt dat Riethoven een groter
gehucht is dan gebruikelijk voor het dekzandgebied. De huizen zijn vrijwel allemaal noordoostzuidwest georiënteerd. Een logica in de uitleg
van de nederzetting ontbreekt. Uit de fasering
van de huizen is alleen op te maken dat er een
verschuiving van de bewoning naar het oosten
plaatsvindt. De aanvankelijk als Romeins
geduide dubbele greppel, die de nederzetting
doorkruist, wordt door Hiddink gezien als een
mogelijk houtwal of veedrift uit de vroege ijzertijd.1065

III
II
0

25 m

Afb. 7.9 Fasering van de structuren van de Romeinse nederzetting Riethoven-Heesmortel volgens Hiddink.
I = 0-70 n.Chr.; II = 70-150 n.Chr.; III = 150-260 n.Chr. (bron: Hiddink 2013, afb. 5.11).

I

1063 Hiddink 2014c, 279-282; 2015b, 118-121.
1064 Hiddink 2013, 65-69.
1065 Hiddink 2013, 65-69.
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N

0

100 m
Afb. 7.10 Overzicht van de nederzetting Reusel-Zuid, opgegraven in drie fasen door verschillende bedrijven
(bron: Delporte in voorbereiding).

1066 Bink 2012.
1067 Bink 2012, 42-44.

Reusel-Zuid is een grote meerledige nederzetting
met bijna 35 huisplattegronden van zowel het type
Oss als Alphen-Ekeren (met zware wandstijlen;
afb. 7.10).1066 Rondom de huizen bevindt zich
meestal een zone van circa 50 m waarin zich bijgebouwen en spiekers bevinden. Omdat de nederzetting in drie fasen door verschillende bedrijven is
opgegraven (waarbij de laatste fase nog niet is
uitgewerkt), is het schetsen van de ontwikkeling
van de nederzetting lastig. Mogelijk start de
nederzetting al in de late ijzertijd en kent het een
lang bestaan tot zeker 260-276 n.Chr. De bewoning strekt zich uit als een circa 100 m breed langgerekt lint van zuidoost naar noordwest over een

hoge brede dekzandrug. Op grond van de verschillende fasering is zichtbaar dat in de loop der tijd
de bewoning richting het noorden is geschoven.
Bink schets de ontwikkeling van de bewoning in
zes bewoningsfasen, waarbij de nederzetting
steeds uit gemiddeld vier erven zou hebben
bestaan. Hij merkt daarbij op dat de omvang in de
verschillende fasen iets kleiner of juist groter kan
zijn geweest en dat er ook niet elke 30 jaar totaal
nieuwe huishoudens zullen zijn ontstaan.1067
De bewoningsresten uit de Romeinse tijd in
Eersel-Kerkebogten bestaat uit twee éénledige,
maar meerfasige erven die verspreid op de flank
van een zandrug op een onderlinge afstand van
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Tabel 7.4 Overzicht van de nederzettingen in de mesoregio Roerdalslenk. De jongste
nederzettingen staan onderaan.
Vindplaats

Omschrijving

Onderdelen

Datering

Literatuur

LieshoutNieuwenhof-Noord

deels omgreppelde
(rechthoekige) meerledige en
meerfasige nederzetting met
open plein en weg met 2 tot
zelfs 8 erven tegelijk.

20 huizen, bijgebouwen,
spiekers, waterputten,
greppels, veekraal,
weggreppels, kuilen

LIJT-MRT
(>100 voor-250
n.Chr.)

Weerden &
Brouwer 2015

Best-Aarle

grote meerledige en
meerfasige langgerekte
nederzetting bestaande uit
meerdere verspreid van elkaar
gelegen concentraties van
2-6? erven

29 huizen (deels met
potstal; 5 waterputten,
3 bijgebouwen, 12 spiekers

LIJT-MRT
(0-270 n.Chr.)

Bink 2010; Tol en
Verspay in
voorbereiding

Budel-Noord

meerledige en meerfasige
nederzetting van minimaal
120 bij 120 m (1,4 ha) van
waarschijnlijk 3 gelijktijdige
parallel aan elkaar gebouwde
erven

13 huizen (4 met verdiept
staldeel), 11 bijgebouwen,
15 (?) spiekers, 4 palenrijen
en paar erfgreppels

LIJT/VRT-MRT
(15 v.-270 n.Chr.)

Bink 2012

Lieshout-Beekseweg

1 grote meerledige en
meerfasige nederzetting van
185 x 120 m (opp. 1,7 ha) met
3 gelijktijdige huizen, 1 kleine
éénledige omgreppelde
nederzetting met éénfasig erf
en 1 meerledige nederzetting
met 4 éénfasige erven en weg

20 huizen, 50
bijgebouwen, spiekers
(2 horrea) 5 waterputten;
west ook bijgebouwen

VRT-MRT
(0-250 n.Chr.)

Hiddink 2005a

Deurne-Groot
Bottelsche Akker

meerledige en meerfasige
nederzetting van 180 x 100 m
(opp. 1,4 ha) met 2 tot 3
gelijktijdige erven

19 huizen, 10 bijgebouwen
(waaronder 1 spieker),
3 waterputten, 1 waterkuil,
1 veedrift?, 21 kuilen

VRT-MRT
(30-260 n.Chr.)

Hiddink 2008a

Someren-Waterdael I

éénledige nederzetting met
meerfasig erf

3 huizen en 2 bijgebouwen

VRT-MRT
(50-2e eeuw)

Hiddink &
Roymans 2015

SomerenTer Hofstadlaan

rand van mogelijk veel grotere
meerledige en meerfasige
nederzetting

4 huizen, 7 bijgebouwen, 2
waterputten

MRT
(100-250? n.Chr.)

Hiddink & De
Boer 2009

BoxtelIn Goede Aarde

klein deel van nederzetting

3 huizen (deels met
potstal), 2 bijgebouwen, 4
spiekers en 1 waterput

MRT
(150-275 n.Chr.)

Renswoude &
Norde 2011

Veghel-Scheifelaar II

deel van een meerledige
nederzetting met 3
(meerfasige?) erven met
erfgreppels

7 huizen, spiekers (3
spiekerijen), waterputten,
veekraal en erfgreppels

VRT-MRT
(150-250 n.Chr.)

Veken & Blom
2012

VeldhovenOerle Zuid

deel van een grote
omgreppelde meerledige en
meerfasige rechthoekige
nederzetting van 250 bij 125 m
(3 ha) rond open ruimte

10 huizen, 1 centrale?
waterput, 2 bijgebouwen,
9 spiekers en veel kuilen.

MRT
(150-250 n.Chr.)

Hissel 2012

Someren-SRV terrein

deels opgegraven nederzetting

10 huizen

MRT
(late 2e-3e eeuw)

Hiddink &
Roymans 2015

HelmondMierlo-Hout

rechthoekig aangelegde
meerledige éénfasige
nederzetting van 120x120 m
(1,2 ha) rond open plein met
één wat afgelegen éénledig erf

5 huizen met staldelen,
bijgebouwen, lange
spiekers, spiekers,
palenrijen, waterputten

MRT
(200-250 n.Chr.)

De Jong, Peters
& Vossen 2015

In het blauw de nederzettingen die voor 1997 zijn onderzocht.
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1068 Lascaris 2011.
1069 Lascaris 2011, 230-232.
1070 Alma 2009.
1071 Van Renswoude & Norde 2011, 26.
1072 Veken & Blom 2012a.
1073 Veken & Blom 2012a, 108-109.
1074 Moesker & Dijkstra 2015, 70.

circa 100 m lagen.1068 Naast de huizen liggen enkele
spiekers en waterputten. Eén van de erven was
blijkbaar al in de vroeg-Romeinse tijd bewoond
terwijl het andere erf vooral dateert uit de
midden-Romeinse tijd. Hier zijn enkele Romeinse
huizen op precies dezelfde plaats herbouwd.
Waarschijnlijk gaat het om de periferie van een
grotere nederzetting waarvan de kern ten noorden
van de Schadewijkstraat ligt. Omdat hier meerdere opeenvolgende huizen over elkaar heen
liggen, denkt Lascaris dat het landschap destijds
dusdanig verkaveld en ingericht was dat er geen
mogelijkheid was om het huis bijvoorbeeld aan de
andere kant van de waterput te herbouwen.1069
Bij Vessem-Flinkert is maar een klein deel van een
nederzetting uit de eerste eeuw opgegraven. Er
zijn vier erven gereconstrueerd waarvan één erf
twee fasen kent.1070 Naast de huizen lagen er zeven
spiekers, een graanopslag of horreum, palenclusters en twee kuilen. De nederzetting wordt gedateerd tussen 10 v.Chr. en 60 n.Chr.
Het grootste aantal nederzettingen uit de
Romeinse tijd is te vinden in de regio Roerdalslenk,
die echter ook het grootste in omvang is. Hier zal de
vraag ook vooral zijn of er niet sprake is van meerdere kleinere regio’s en hoe deze dan in te delen
zouden zijn. De twee meeste noordelijke nederzettingen, waarvan slechts delen zijn opgegraven, zijn
Veghel-Scheifelaar en Boxtel-In Goede Aarde.
Van de nederzetting Boxtel-In Goede Aarde is niet
veel meer bekend dan dat het waarschijnlijk om
een meerledige nederzetting gaat, waarvan vooralsnog drie woonstalhuizen, twee bijgebouwen,
vier spiekers en een waterput bekend zijn. De
huizen hebben een gelijke oriëntatie en liggen
boven elkaar gegroepeerd en de datering loopt
van ca. 150 tot 275 n.Chr.1071 Van Veghel Scheifelaar
is iets meer bekend. Het lijkt te gaan om een
meerledige nederzetting die vermoedelijk bestaat
uit drie verspreid gelegen erven binnen een minimaal areaal van circa 125 bij 100 m (afb. 7.11). 1072 De
onderlinge afstand tussen de drie gereconstrueerde erven is nog geen 25 m. Erf 1 wordt gedateerd vanaf de tweede helft van de tweede eeuw
tot het midden van de derde eeuw en bestaat uit
drie woonstalhuizen, een mogelijk kleiner huis,
een bijgebouw, veekraal, meerdere spiekers en
één spiekerrij. Van de aangetroffen palenrijen en
greppeltjes wordt vermoed dat ze fungeerden als
afbakening van de erven en tuinen. Op welk
moment en welke gebouwen er tegelijkertijd
bestonden is niet vast te stellen. Bij de potstalhuizen worden de middenstijlen grotendeels

vervangen door zware wandstijlen. Erf 2 bestaat
uit twee waarschijnlijk gelijktijdige huizen, die een
kleine 20 meter uit elkaar liggen en dezelfde
oriëntatie en afmetingen hebben, met daarnaast
twee bijgebouwen en twee spiekerrijen. De huizen
zijn door middel van een palenrij afgeschermd van
een ven. Erf 3 bestaat uit één groot en zwaar
gefundeerd huis met op 10 m afstand een
waterput. Het huis ligt tussen twee kleine vennetjes in. Vanwege het gebruik van buitenstijlen in de
huizen bij erf 2 en 3, wordt uitgegaan van een
datering vanaf het midden van de tweede eeuw.1073
De jongst ontdekte nederzetting Best-Aarle
bestaat maar liefst uit 29 huisplattegronden
binnen een areaal van grofweg 350 bij 150 m
(afb. 7.12). De site kent een lange bewoningsperiode, die begint in de late en mogelijk al in de
midden-ijzertijd. Circa 200 m ten oosten van de
nederzetting Best-Aarle is namelijk op de site
Best-Dijkstraten een vroeg-Romeinse huisplattegrond uit het midden van de eerste eeuw n.Chr.
opgegraven, naast meerdere boerderijen uit de
midden- en late ijzertijd.1074 De bewoning lijkt hier
in de late ijzertijd langzaam op te schuiven vanuit
Dijkstraten richting het noordwesten, richting
Aarle. De bewoning loopt hier ook lang door, zeker
tot in de tweede helft van de derde eeuw. De
bewoning ligt als een langgerekt lint verspreid
maar gestructureerd, met een vrijwel gelijke zuidwest-noordoost oriëntatie van de huizen op de
oostelijke flank van een dekzandrug, waarbij de
bewoning verdeeld is over drie bewoningskernen.
De fasen die voor Best-Aarle zijn opgesteld
beslaan steeds grofweg 100 jaar, hoewel binnen
deze fasen aan sommige huizen nog een fijnere
dateringsrange van ongeveer 50 jaar gegeven kon
worden. In de eerste eeuw n.Chr. zijn twee
concentraties van bewoning aanwezig met
vermoedelijk één tot twee gelijktijdige erven.
Opvallend is dat bijgebouwen of andere structuren
ontbreken in deze fase waardoor niets over de
inrichting van de erven kan worden gezegd. De
noordelijke woonkern is na de eerste eeuw
verplaatst in noordelijke richting. In de tweede
eeuw ontstaan drie woonkernen met vermoedelijk ook telkens een omvang van één tot twee
gelijktijdige erven. De omvang van de woonkernen
varieert van 75 bij 120 m voor de noordelijke kern
tot 50 bij 50 m bij de zuidelijke bewoning. Aan het
einde van de tweede eeuw verdubbelt het aantal
huizen, en daarmee vermoedelijk ook het aantal
erven, in vooral de noordelijke bewoningsconcentratie. Halverwege de derde eeuw loopt het aantal
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Afb. 7.11 Overzicht van de drie
erven van de nederzetting VeghelScheifelaar (bron: Van der Veken &
Blom 2012a, afb. 4.94 en afb. 4.95).
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Afb. 7.12 Overzicht van de nederzetting Best-Aarle met alle structuren uit de Romeinse tijd (bron: Tol en Verspay in
voorbereiding, afb. 6.1 aangepast).

1075 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1076 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1077 Omdat hier slechts een deel van een
huisplattegrond is aangesneden,
ontbreekt deze vindplaats in tabel 8.4.
Deze is alleen te vinden in bijlage 1.
1078 Hiddink & Roymans 2015.
1079 Hiddink & de Boer 2009, 55.
1080 Hiddink & de Boer 2009, 30-55, 85-88.
1081 Bink 2012.

sterk terug tot mogelijk nog maar één woonerf.
Op basis van een balk uit waterput 411 die een
kapdatum in het najaar/winter van 254/255 had,
wordt verondersteld dat de nederzetting in het
derde kwart van de derde eeuw wordt verlaten.1075
Over de indeling van erven door palenrijen en
greppels is vooralsnog niets bekend.1076
Uit Someren zijn minstens vier Romeinse nederzettingen bekend. Deze liggen op een onderlinge
afstand van 1 tot 1,5 km en verdeeld over meerdere dekzandruggen. Van Someren-Ripsvelden is
niet veel meer bekend dan dat er een huis met
waterput gevonden is.1077 Er zijn verder twee
nederzettingen bekend die al vóór 1997 zijn
onderzocht. Someren-Waterdael I ligt direct naast
een urnenveld uit de late bronstijd - vroege ijzertijd en bestond uit drie verspreid gelegen éénledige erven uit de vroeg-Romeinse tijd. Op 50 m
van één van de huizen werd een bijzonder inhumatiegraf gevonden. Op het terrein Someren-SRV
werd een totaal andere nederzetting gevonden
bestaande uit minstens tien dicht opeengepakte
en derhalve ongetwijfeld elkaar deels opvolgende
huizen.1078 De huizen waren slecht geconserveerd
maar toch werd een redelijke hoeveelheid

vondstmateriaal gevonden die duidelijk maakt
dat de nederzetting vanaf de late tweede tot in de
derde eeuw in ieder geval bewoond werd. In
Someren-Ter Hofstadlaan is de rand van een
Romeinse nederzetting uit midden-Romeinse tijd
aangesneden waarbij vijf huisplattegronden
vrijwel direct naast een grafveld uit de late ijzertijd
en vroeg-Romeinse tijd ligt. Hoewel het beperkte
aantal gebouwen weinig licht werpt op de structuur van de nederzetting, gaat Hiddink ervan uit
dat er sprake is van twee tot drie gelijktijdige
erven bij een bewoningsduur van 200-250 jaar.1079
Langs de zuidelijke rand van de nederzetting
liggen diverse bijgebouwen met middenstijlen en
wandgreppel, afzijdig van de huizen. Bijzonder is
verder de vondst van meerdere ijzeren voorwerpen in een kuil van een van de huizen. Het
gaat om twee ijzeren voetboeien, waaraan
oorspronkelijk een slot heeft gezeten, en enkele
askoppen die onderdeel vormden van een kar.1080
De gedeeltelijk opgegraven nederzetting BudelNoord bestond uit meerdere parallel aan elkaar
gebouwde huiserven, die in de loop van de tijd
over het nederzettingsterrein hebben gezworven
(afb. 7.13). 1081 De nederzetting was bewoond
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Afb. 7.13 Overzicht van de bewoningsontwikkeling van de Romeinse nederzetting Budel-Noord Duitse School
(bron: Bink 2012, afb. 9.2 aangepast).
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DEURNE-Groot Bottelsche Akker

0

25 m

Afb. 7.14 Overzicht van de nederzetting Deurne-Groot Bottelsche Akker (bron: Hiddink & Roymans 2015, afb. 13).
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vanaf het einde van de eerste eeuw voor Chr. tot
ergens tussen 260 en 270 n.Chr. Het aantal
handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd dat
hier is gevonden, sluit evenwel een eerdere start
van de bewoning hier niet uit. Tot circa 150 n.Chr.
lijkt er maar één gelijktijdig erf aanwezig te zijn
geweest binnen de nederzetting, hoewel niet uit
te sluiten is dat er net buiten het opgegraven
areaal ook nog één of twee erven aanwezig
kunnen zijn. Na 150 worden er drie erven naast
elkaar aangelegd waarop in drie elkaar opeenvolgende fasen huizen worden gebouwd. Tweemaal was het op basis van greppelfragmenten
mogelijk om de erfgrenzen te reconstrueren.
Enkele palenrijen sluiten aan op deze erfgrenzen
en worden gezien als veedrift. Alle huizen horen
tot het type Alphen-Ekeren, waarvan vier met
een verdiepte stal. Huizen van het overgangstype Oss ontbreken; wel zijn huizen aangetroffen
waarbij de middenstijlen zijn vervangen door
zware wandstijlen. De bouwwijze van de huizen
lijkt daarmee aan te sluiten op de microregio
Weert-Nederweert (zie par. 7.4.3). Opvallend is
verder dat de verlaten nederzetting weer tijdelijk
lijkt te zijn bewoond in de vijfde of zesde eeuw
na Chr. In die fase worden er waardevolle voorwerpen en bouwmateriaal uit de verdiepte staldelen naar boven gehaald voor hergebruik.1082

De Groot Bottelsche Akker in Deurne is een van
de weinige Romeinse nederzettingen die helemaal opgegraven is (afb. 7.14). 1083 In deze nederzetting van 180 m lengte en een oppervlak van
ongeveer 1,4 ha start de bewoning rond 30 n.Chr.
en eindigt rond 260 n.Chr. Tot 100 bestond de
nederzetting waarschijnlijk uit één erf, waarna
de nederzetting in de tweede en derde eeuw
groeide naar twee tot drie gelijktijdige erven
binnen de nederzetting. Door de tijd heen lijkt
de bewoning zich in noordwestelijke richting te
verplaatsen. In totaal zijn 21 huizen van het type
Alphen-Ekeren (vijf met verdiept staldeel),
negen kleine bijgebouwen, een spieker en drie
waterputten aangetroffen. Hierbij valt op dat de
meeste bijgebouwen in het zuidoosten van de
nederzetting liggen.1084
De Romeinse nederzetting van Helmond-Mierlo
Hout bestaat uit een rechthoekige aanleg van
vier huizen met bijgebouwen en spiekers rond
een open ruimte van circa 40 bij 100 m
(afb. 7.15).1085 Alle vier de huizen kennen vrijwel
exact dezelfde oriëntatie en flankeren een open
ruimte aan weerszijden, met drie huizen aan de
zuidzijde en een aan de noordzijde, terwijl aan
de oostzijde, precies haaks op deze huizen, twee
lange spiekerrijen zijn gelegen. Aan de westzijde
van de open ruimte zijn geen sporen van bebou-

N
0

100 m

Afb. 7.15 De nederzetting en het grafveld van Helmond-Mierlo Hout (bron: De Jong, Peters & Vossen 2015, afb. 71
aangepast).

1082 Bink 2012, 135-142.
1083 Hiddink 2008a.
1084 Hiddink 2008a, 102-104.
1085 De Jong, Peters & Vossen 2015.
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Afb. 7.16 Overzicht van de drie nederzettingen aan de Beekseweg in Lieshout (bron: Hiddink 2005a, afb. 7.1).

1086 De Jong, Peters & Vossen 2015, 125-127.
1087 Hiddink 2005a.
1088 Hiddink 2005a, 133-141.
1089 Hiddink 2005a, 133-141.

wing vastgesteld. De huizen kunnen alle gelijktijdig hebben bestaan. De huizen staan namelijk
vrij dicht op elkaar maar oversnijden elkaar niet.
Waarschijnlijker is echter dat de ontwikkeling
van de nederzetting meer geleidelijk ging en dat
er eerst twee, vervolgens mogelijk vier en weer
later weer twee huizen stonden. De Romeinse
nederzetting bestond relatief kort, van het
laatste kwart van de tweede eeuw tot kort na
het midden van de derde eeuw. Bij de nederzetting op circa 50 m afstand lag nog een gelijktijdig
bewoond eenledig erf met een huis, bijgebouw,
spieker en een waterput. De nederzetting als
geheel is mogelijk nog groter richting oosten en
noorden.1086
Uit Lieshout zijn twee grote nederzettingen uit de
Romeinse tijd bekend. Eén van deze nederzettingen, Lieshout-Beekseweg, bestond eigenlijk
uit drie direct naast elkaar gelegen nederzettingen met een onderlinge afstand van 350 tot

300 m (afb. 7.16).1087 De grootste nederzetting
Oost dateert vanaf het begin van de eerste eeuw
tot in het derde kwart van de tweede eeuw n.Chr.
en bestaat waarschijnlijk uit drie gelijktijdige
erven. In totaal zijn hier 21 woonstalhuizen, vijf
bijgebouwen, spiekers (waarvan een of twee
horrea) en vijf waterputten aangetroffen. Hiddink
geeft aan dat het vrijwel onmogelijk is om een
beeld te krijgen van de ontwikkeling van de
nederzetting door het zeer lage aantal vondsten.1088 Hij geeft toch een impressie waarbij de
bewoning in het begin van de eerste eeuw
centraal gelegen is en langzaam naar het noordoosten en vervolgens zuidwesten opschuift. 1089
Een structuur in de verschuiving van de bewoning
is er niet in te ontdekken. De oriëntatie van de
huizen is hoofdzakelijk noordoost-zuidwest
gericht, wat ook zichtbaar is bij de nederzettingen Zuid en West. Op 300 m naar het westen
lag een volgende nederzetting (Zuid) die bestond
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uit een omgreppeld mogelijk éénfasig erf en
bewoond was in de derde eeuw. De westelijke
vindplaats bevat vier verspreid gelegen éénfasige
erven waarop telkens één huis aanwezig was met
soms een enkele spieker en waterput. De drie
huizen met een verdiepte stal dateren uit de
derde eeuw. Het noordelijke huis dateert uit de
eerste of tweede eeuw en lag naast een zandweg,
bestaande uit twee parallelle greppels met een
onderlinge afstand van 8 m.1090
De andere grote nederzetting in Lieshout betreft
Lieshout-Nieuwenhof Noord (afb. 7.17).1091 De
Romeinse bewoning gaat hier zonder onderbreking door vanaf de late ijzertijd. In totaal zijn
er 26 huizen, 65 bijgebouwen, 19 waterputten/
-kuilen, 18 greppels, een weg, een veekraal, een
palissade en een graf aangetroffen. Vanwege het
feit dat er erg veel structuren zijn aangetroffen én
de sporen en structuren buiten het opgegraven
areaal doorlopen is het niet altijd mogelijk de
afzonderlijke erven goed te onderscheiden. In de
vroeg-Romeinse tijd lijkt er sprake te zijn van
twee tot drie huiserven maar vanaf het midden
van de Romeinse tijd stijgt het aantal gelijktijdige
erven gestaag naar zes tot acht. Een halve eeuw
later lijkt dit aantal terug te lopen, maar het is
dan duidelijk dat de nederzetting in zijn geheel
groter van opzet wordt en de bebouwing zich in
westelijke richting, buiten het opgegraven areaal,
doorzet. Dit is ook het geval voor de derde eeuw,
waarbij op het opgravingsterrein vijf geclusterde

boerderijen aanwezig zijn, met mogelijk ten
westen daarvan nog enkele bijgebouwen en een
mogelijke villa. In deze fase zijn de afzonderlijke
erven niet of nauwelijks te onderscheiden en kan
beter gesproken worden van één gezamenlijk erf
met meerdere boerderijen. Halverwege de derde
eeuw stopt hier de bewoning.1092
De nederzetting Oerle-Zuid zou zijn aangelegd
binnen een greppel uit de late ijzertijd (afb. 7.18).1093
Deze greppel omsloot waarschijnlijk een areaal
van minimaal 250 bij 125 m (ruim 3 ha) en had een
opening van circa 8 m. Het vondstmateriaal en de
richting van de greppel en de gebouwen uit de
Romeinse tijd lijken echter sterk te wijzen op
gelijktijdigheid. Verder doet de maatvoering van
de omgreppeling met een lengte van 840 pes
monetalis Romeins aan.1094 Op circa 600 m naar het
noordwesten is bij grootschalig proefsleuvenonderzoek bovendien nog een omgreppelde nederzetting (Veldhoven-Zilverackers) van circa 125 bij
95 m aangetroffen.1095 De nederzetting Oerle-Zuid
bestaat tot nu toe uit tien woonhuizen waarvan
een deel met een verdiepte staldeel, één
waterput, twee bijgebouwen en enkele spiekers.
Alle noordoost-zuidwest georiënteerde
gebouwen liggen strak gegroepeerd tussen een
open ruimte of plein en parallel aan de omgreppeling. De datering van de nederzetting is voorlopig gedateerd van het einde van de eerste eeuw
tot het midden van de derde eeuw, meer specifiek
van circa 150 tot 275 n.Chr. met een zwaartepunt

Tabel 7.5 Overzicht van de nederzettingen in de mesoregio Peel Blok.
De jongste nederzettingen staan onderaan.
Vindplaats

Omschrijving

Erfonderdelen

Datering

Literatuur

Uden-Noord

grotendeels opgegraven meerledige
en meerfasige nederzetting van 185
bij >330 m (ruim 6 ha) met inrichting
erven en kavels, deels gemarkeerd
door palenrijen. één tot zes erven
tegelijk. bijgebouwen in randzone
nederzetting.

18 huisplattegronden (1
porticushuis) (deels
met potstallen), 22
bijgebouwen/spiekers.
6 waterputten en
verspreid over het
terrein 31 palenrijen.

VRT-MRT (ca. 0 tot
200 n.Chr.)

Goossens &
Meurkens 2013

NistelrodeZwarte Molen /
Loo

beperkt opgegraven nederzetting
met één meerfasig erf

2 huizen, waterput en
1 horreum

LIJT-MRT (100 v.?100 n.Chr.)

Jansen 2007

NistelrodeZwarte Molen

grotendeels opgegraven meerledige
nederzetting van minimaal 200x200
m (4 ha) rond rechthoekig plein met
perceelsindeling. één tot zes erven
tegelijk afhankelijk per fase.
bijgebouwen op achtererf.

19 huisplattegronden
(3 porticushuizen),
bijgebouwen, spiekers,
erfgreppels en
percelering, haard
buiten huis (70-225 n.
Chr.)

MRT (70-225 n.Chr.)

Hensen &
Janssens 2015;
Jansen 2007

beperkt opgegraven éénledige
nederzetting (?) met een éénfasig erf

1 huis en buiten erf kuil
met bronsdepositie

MRT (70-225 n.Chr.)

NistelrodeZwarte Molen /
Mortel

1090 Hiddink & Roymans 2015, 63; Hiddink
2005a, 133-141.

1091 Van der Weerden & Brouwer 2015.
1092 Van der Weerden & Brouwer 2015, 59110.

Jansen 2007

1093 Hissel 2012.
1094 Van der Weerden & Brouwer 2015, 255.
Eén pes monetalis is 0,296 m.

1095 Van der Weerden 2011.
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Afb. 7.17 Verschillende fasen uit de nederzetting Lieshout-Nieuwenhof Noord: 0-25, 75-100, 150-175 en 200-225?
(bron: Van de Weerden & Brouwer 2015, afb. 4.19, afb. 4.36, afb. 4.52 en afb. 4.61 aangepast).
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Afb. 7.18 Overzicht van de Romeinse nederzetting Oerle-Zuid (bron: Hissel 2012, afb. 11.1).

van 175-250 n.Chr. Omdat de nederzetting maar
deels is opgegraven, is niet uit te sluiten dat de
nederzetting al eerder aanving. Een nadere fasering van de nederzetting ontbreekt vooralsnog.
Er lijkt wel duidelijk sprake van een centrale uitleg
met huizen, bijgebouwen, centrale waterput en
open ruimte binnen de nederzetting.1096
Uden-Noord is samen met Nistelrode-Zwarte
Molen één van slechts twee opgegraven nederzettingen op het Peel Blok. De huizen, spiekers,
overige bijgebouwen en waterputten van UdenNoord behoren tot verschillende meerfasige
erven van een meerledige inheems-Romeinse
nederzetting die van ca. 0 tot 200 n.Chr. is
bewoond (afb. 7.19).1097 De nederzetting is binnen

fase 1 (0-50 n.Chr.) nog kleinschalig van karakter,
waarbij de bewoning zich concentreert in de
zuidelijke helft van het opgravingsterrein rond
één huisplattegrond. In fase 2 (50-100 n.Chr.)
vindt een grote uitbreiding plaats in noordelijke
richting waarbij de omvang van de nederzetting
groeit tot circa 185 bij minimaal 330 m. De
nederzetting lijkt dan stelselmatig ingericht te
zijn in verschillende kavels, die deels gemarkeerd
zijn door palenrijen, met daarbinnen erven. Per
fase zijn - althans binnen fase 1 van de opgraving
Uden-Noord-vijf tot zes huizen aan te wijzen.
Verbouwingen en herbouw van huizen vinden
plaats op hetzelfde kavel. De huizen van fase 3
(100-150 n.Chr.) blijken dicht op hun voorgangers

1096 Hissel 2012, 314-319.
1097 Goossens & Meurkens 2013.
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Afb. 7.19 Overzicht van de nederzetting Uden-Noord. In het zuiden de randzone met bijgebouwen voor
ambachtelijke werkzaamheden (bron: Goossens & Meurkens 2013, 163, afb. 8.63 aangepast).
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uit fase 2 te zijn gebouwd. Bovendien vertonen
verschillende huizen van fase 3 sporen van een
uitbreiding in de vorm van een aanbouw. In deze
fase wordt ook een groot porticushuis gebouwd.
In fase 4 (150-200 n.Chr.) vindt een verandering
in de ruimtelijke indeling van het nederzettingsterrein plaats. De richting van de kavels
verandert en gebouwen worden in deze fase
duidelijk afwijkend in een meer west-oost oriëntatie gebouwd.1098 Binnen de nederzetting valt op
dat de bewoning zich gedurende vier fasen
verplaatst vanuit één erf in het zuiden tot over
de gehele zandrug richting het noorden. De
bijgebouwen voor ambachtelijke werkzaamheden zoals ijzerbewerking liggen vooral in de
randzone van de nederzetting, ver van de
huizen.
Bij Nistelrode-Zwarte Molen is sprake van een
meerledige en meerfasige nederzetting uit de
midden-Romeinse tijd (afb. 7.20).1099 In totaal
zijn er 17 huisplattegronden (waarvan 3 porticushuizen), 12 bijgebouwen, 13 spiekers (waaronder

een spiekerrij), negen waterputten en drie
waterkuilen aangetroffen. De grote variatie in
huistypen sluit aan bij die in de Maaskantregio.
Hoewel tijdens de opgraving van fase 1 zes
nederzettingsfasen onderscheiden zijn op basis
van de datering van het aardewerk in combinatie
met de oriëntatie, maatvoering en de onderlinge
afstanden van de nederzettingsstructuren, is ook
meteen opgemerkt dat een andere chronologie
niet uitgesloten kan worden.1100 Sporen uit de
late ijzertijd ontbreken, maar worden in de
directe omgeving wel verwacht. Van Enckevort
gaat ervan uit dat porticushuis uit fase 1 (huis 55)
het begin van de nederzetting net na de Bataafse
opstand markeert.1101 Het huis zou enkele jaren
later alweer zijn afgebroken, waarna rond 180
n.Chr. vier waterputten in een perfect vierkant
van 180 bij 180 voet zouden zijn aangelegd (zie
afb. 7.32). De waterputten lijken (deels) nog
decennia lang te zijn onderhouden en gebruikt
om water te putten. Vreemd is echter dat geen
enkel huis of bijgebouw qua oriëntatie aan deze

N
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Afb. 7.20 Overzicht van de nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen (bron: Hensen & Janssens 2015, afb. 18.8 aangepast).

1098 Goossens & Meurkens 2013, 162-170.
1099 Jansen 2007; Hensen & Janssens 2015.
1100 Jansen 2007, 129, 144.
1101 Jansen & Van Enckevort 2007, 133-147.
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Tabel 7.6 Overzicht met korte beschrijving van de nederzettingen in de mesoregio
Maasdal.

1102 Jansen 2007, 14-147.
1103 Jansen 2007, 140-147.
1104 Hensen & Janssens 2015, 48-49.
1105 Hensen & Janssens 2015, 221-222.
1106 Hensen & Janssens 2015, 221-222.
1107 Jansen 2007.
1108 Jansen 2007, 147-150.
1109 Jansen 2007.

Vindplaats

Omschrijving

Erfonderdelen

Datering

Literatuur

Beugen ZuidSterckwijck

meerledige nederzetting
van 3 of 4 verspreid
gelegen éénfasige erven
en activiteitenzones

4 huizen, 10 bijgebouwen,
kuilen, 14 brandkuilen,
graansilo met stookplaats,
hutkom, 10 waterputten

MRT (70-270 n.Chr.)

Blom & Van der Velde
2015

CuijkHeeswijkse
Kampen

meerledige nederzetting
met 2 of 3 erven waarvan
twee tweefasig en één
éénfasig

5 huizen, 4 bijgebouwen,
9 spiekers, 2 waterputten,
1 waterkuil en 3e eeuw
hutkom

MRT (70-200 n.Chr.)

Roessingh &
Vanneste 2009; Ball
& Heirbaut 2005;
Ball, Arnoldussen &
Van Hoof 2001

uitleg gekoppeld kan worden. Eerder is sprake
van het tegendeel. Zo doorbreken verschillende
gebouwen nadrukkelijk de uitleg van de nederzetting waarvan de waterputten deel uitmaken.
Een derde fase wordt toegeschreven aan
gebouw 54 omdat de richting van het huis
afwijkt van de vorige fase en door de aanwezigheid van scherfmateriaal uit het einde van de
eerste en begin van de tweede eeuw. In fase 4
(120-130 n.Chr.) wordt één van de waterputten
gedempt en worden twee huizen rond een
carrévormig plein aangelegd op een blijkbaar
nog niet intensief gebruikt terrein. In het midden
van de tweede eeuw lijkt er daadwerkelijk te zijn
doorgepakt en wordt een nieuwe carrévorm
aangelegd. Bij de bouw van de huizen is vrijwel
zeker een bepaalde (vaste) maatvoering
gebruikt, namelijk de pes drusianus (0,333 m),
waarbij de passus (één passus is 5 pes of voet) als
basiseenheid is gebruikt. Rond dit centrale plein
wordt de nederzetting verder ingericht, waarbij
huizen parallel liggen aan een greppel en waar
vervolgens een greppelsysteem op is uitgezet.
Hierdoor ontstaan lange percelen van 30
Romeinse voet breed. Spiekers en waterputten
liggen dan zonder uitzondering ‘achter’ de boerderijen.1102 Aan het einde van de tweede of begin
van de derde eeuw neemt de bewoning af en
zijn er nog maar twee opeenvolgende huizen in
de nederzetting aanwezig. Deze huizen worden
rond 250 n.Chr. oversneden door een graf met
kringgreppel wat gezien wordt als de (intentionele) afsluiting van nederzetting Zwarte
Molen.1103 Tijdens de opgraving van de tweede
fase door bureau RAAP werden aansluitend aan
de nederzetting nog diverse huizen en bijgebouwen aangetroffen waaronder twee porticushuizen. Het aanvullende onderzoek kon de

eerder vastgestelde zes faseringen niet bevestigen. Hensen en Janssens gaan eerder uit van
twee grove perioden: 70-150 n.Chr. en 150-begin
derde eeuw.1104 Volgens Hensen en Janssens is
niet zeker dat de nederzetting start met de bouw
van porticushuis 55.1105 Het huis zou op basis van
het aardewerk en/of een dendrochronologische
datering uit het eind van de eerste eeuw en/of
het begin van de tweede eeuw n.Chr. kunnen
dateren, wanneer de eerste carrévorm van
huizen wordt aangelegd. In de tweede helft van
de tweede eeuw worden daarbij nog eens twee
porticushuizen gebouwd. Hoewel erven niet
kunnen worden afgebakend vanwege het
ontbreken van duidelijke erfbegrenzingen en
door het ontbreken van aardewerk uit de sporen
van de bijgebouwen, is bij twee huizen wel
duidelijk dat ze elkaar direct opvolgen en op
precies dezelfde plek zijn herbouwd.1106
Op ongeveer 250 m ten noorden van Zwarte
Molen ligt de nederzetting Mortel.1107 Door de
geringe breedte van het opgravingsterrein op
deze locatie is het karakter van de bewoning
lastig te bepalen. Mogelijk gaat het om een
éénledige nederzetting met een éénfasig erf uit
het einde van de eerste en begin van de tweede
eeuw na Chr. Er kunnen evenwel nog meer structuren ten oosten en westen van de huisplattegrond aanwezig zijn, buiten de nu opgegraven
zone. In lege zone ten noorden van de nederzetting Mortel werd een bronsdepot met 30 stuks
bronzen vaatwerk uit het midden van de derde
eeuw aangetroffen.1108 Ruim 700 m ten noorden
van de nederzetting Zwarte Molen is een tweede
inheems-Romeinse nederzetting, NistelrodeLoo, aangetroffen.1109 Hiervan is ongeveer 0,35 ha
blootgelegd, waarbij alleen de zuidelijke en
noordelijke begrenzing kon worden vastgesteld.
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Tabel 7.7 Overzicht met korte beschrijving van de nederzettingen in de mesoregio
Maaskant. De jongste nederzettingen staan onderaan.
Vindplaats

Omschrijving

Onderdelen

Datering

Literatuur

Oss-Schalkskamp

omgreppelde tweefasige
meerledige rechthoekige
nederzetting van 200x165 m
(3,3 ha) met 2 erven waarvan
één tweefasig en begrensd met
stakenrij

3 huizen, 29 spiekers
(2 horrea), 4 waterputten,
3 kuilen, 23 fragmenten
van palissades/greppels en
één los graf (LIJT) onder
omgreppeling
nederzetting

LIJT-VRT
(100? voor-50 n.
Chr.)

Fokkens 1991;
Wesselingh 2000

Oss-Westerveld

omgreppelde grote meerledige
rechthoekige nederzetting van
350x250 m (7,5 ha) met 4 tot 11
zowel meerfasige als éénfasige
erven, waaronder erf van
100x125 m (1,5 ha) met
porticushuis

37 huizen (1 porticushuis),
7 bijgebouwen, 13 tot
116 spiekers (4 horrea),
62 waterputten, 69 kuilen,
43 fragmenten van
palissades en/of
erfgreppels

LIJT-MRT
(100? voor - 225
n.Chr.)

Wesselingh 2000

Oss-Horzak

omgreppelde grote meerledige
en meerfasige vierkante
nederzetting van 150x150 m
(6 ha) met 5-6 gelijktijdige
erven

25 huizen, 3 horrea,
waterputten, veedrift,
paalzetting, greppels

LIJT-MRT
(100? voor -225
n.Chr.)

Jansen & Van As
2012

Oss-Vijver

verspreid gelegen meerledige
en driefasige nederzetting met
2 erven

6 huizen, 28 spiekers
(1 horreum), 21 waterputten,
13 kuilen

LIJT-MRT
(100? voor -225
n.Chr.)

Jansen & Fokkens
1999; Wesselingh
2000

Berghem-De Geer I
(Spaanderstraat)

eénledige nederzetting met
tweefasig erf

3 huizen, 1 spieker
(horreum) en 1 waterput

VRT-MRT
(12 v.Chr.-150
n.Chr.)

Jansen & Van
Hoof 2003

Berghem-De Geer II
(Oudenhofstraat)

omgreppelde éénledige
nederzetting van 175 x >115 m
(>2 ha) met éénfasig erf van 70
x 35 m (0,24 ha)

1 huis, 2 spiekers en
3 waterputten en
omgreppeling

VRT-MRT
(12 v.Chr.-150
n.Chr.)

Jansen & Van
Hoof 2003

Oss-Zaltbommelseweg

deel nederzetting

3 huizen

VRT-MRT
(1e-3e eeuw)

Jansen & Fokkens
1999; Wesselingh
2000

Oss-IJsselstraat

meerledige omgreppelde
nederzetting met 3 erven
waarvan 2 tweefasig

6 huizen, 2 bijgebouwen,
3 spiekers, 6 waterputten

VRT-MRT
(50-250 n.Chr.)

Jansen & Fokkens
1999; Wesselingh
2000

Oss-Zomerhof

omgreppelde driefasige
meerledige vierkante
nederzetting van ruim 125x125 m
(circa 1,5 ha) groot met
3 afgebakende erven.

9 huizen, 4 bijgebouwen,
16 spiekers (3 horrea),
13 waterputten/-kuilen,
22 fragmenten van
palissades en/of
erfgreppels

MRT
(70-225 n.Chr.)

Jansen & Fokkens
1999; Wesselingh
2000

In het blauw zijn de nederzettingen die voor 1997 grotendeels zijn opgegraven.

Zeker is wel dat de nederzetting naar het westen
doorloopt. Omdat slechts een klein van de
nederzetting is opgegraven is de aard van de
nederzetting onduidelijk. Er is tot nu toe slechts
één tweefasig erf uit de vroeg- tot middenRomeinse tijd (50-100 n.Chr.) aangetroffen. In
tegenstelling tot Zwarte Molen wordt van Loo
vermoed dat het een voortzetting van een
nederzetting uit de late ijzertijd is.1110
De nederzetting bij Beugen Zuid-Sterckwijck
bestaat uit drie of vier verspreid gelegen éénledige en éénfasige erven zonder erfbegrenzing uit

de midden-Romeinse tijd.1111 Op elk erf waren,
naast een woonhuis, bijgebouwen, waterputten
en kuilen aanwezig. Voordat dit terrein bewoond
werd, was een deel van het gebied waarschijnlijk
in gebruik voor ambachtelijke activiteiten.
Enkele clusters met bijgebouwen, waterputten,
(brand)kuilen, een hutkom, aardewerkconcentraties en een silo lijken hier op te wijzen.
Vermoed wordt dat buiten het onderzochte
gebied naar het oosten een grote nederzetting
ligt waar de hier gelegen verspreide erven en
activiteitenzones mee samenhangen.1112

1110 Jansen 2007, 150-152.
1111 Blom & Van der Velde 2015.
1112 Blom & Van der Velde 2015, 378-380.
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Afb. 7.21 Overzicht van de nederzetting Cuijk-Heeswijkse Kampen (bron: Roessingh & Vanneste 2009, 45, afb. 4.12).
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Hoewel de vindplaats Cuijk-Heeswijkse Kampen
maar gedeeltelijk is onderzocht1113, kon worden
vastgesteld dat de nederzetting ten hoogste twee
en mogelijk drie gelijktijdige erven omvatte
(afb. 7.21). Een begrenzing rond de erven
ontbreekt. Wel zijn waterputten, spiekers en bijgebouwen aanwezig. Het is echter niet duidelijk bij
welk erf of fase de structuren horen. Bij twee
erven is het eerste huis al na korte tijd vervangen
door een nieuw huis. De constructiewijze van de
waterputten met planken van populierenhout en
een eikenhouten boomstam, suggereert volgens
Roessingh en Vanneste dat er weinig (directe)
contacten tussen de vicus Ceuclum en de nederzetting waren, omdat de in de vicus ruim voorradige tonnen niet zijn gebruikt.1114 Op basis van de
gebouwplattegronden en het aangetroffen aardewerk wordt de vindplaats gedateerd in de tweede
eeuw na Chr.1115
In de regio Maaskant zijn binnen een gebied van
15 km2 negen Romeinse nederzettingen (deels)
onderzocht. Hier is in het nederzettingssysteem
duidelijk een sterke toename van het aantal
omgreppelingen zichtbaar. Ook worden verscheidene erven geclusterd en vindt herbouw op
hetzelfde erf plaats. Er is sprake van meerdere
kleinere en één grote nederzetting, die tegelijkertijd worden bewoond, en waar zes van de negen
nederzettingen van omringende greppels zijn
voorzien. Door de grote dichtheid aan nederzettingen worden patronen zichtbaar in de verspreiding van de bewoning. Wesselingh onderscheidt

twee bewoningsclusters, waarbij een cluster
bestaat uit enkele nederzettingen die samen een
gemeenschap zouden vormen en waarbij één
nederzetting de overhand zou hebben boven de
andere nederzettingen.1116 In Oss zou het gaan om
de nederzettingen Westerveld en Horzak. De
nederzettingen liggen op regelmatige afstand
van elkaar, 500 tot 1000 meter. De verbondenheid zou verder uitgedrukt zijn in het gebruik van
een centraal grafveld per bewoningscluster.1117
De nederzettingsterreinen variëren sterk in
omvang van ruim 125 bij 125 m bij Oss-Zomerhof
tot 350 bij 250 m bij Oss-Westerveld. In de uitleg
van de structuren binnen de omgreppelde nederzettingen, zoals Westerveld, Zomerhof, Schalkskamp en Horzak (afb. 7.22-24), valt op dat de
overwegend oost-west (en veel minder noordzuid) georiënteerde huizen parallel lopen aan de
omgreppeling van de nederzetting. Het doet
denken aan de gestructureerde rechthoekige of
vierkante uitleg van een Romeinse stad of legerkamp. De nederzetting Westerveld valt op
vanwege zijn grootte van 7,5 ha met wel 37 huisplattegronden. Samen met Oss-Horzak was deze
nederzetting ook het langste in gebruik.1118 Er is
echter duidelijk verschil te zien tussen beide
nederzettingen. In Oss-Westerveld is sprake van
een nederzetting waar aan het eind van de eerste
eeuw na Chr. een porticushuis wordt opgericht en
wordt afgeschermd met een greppel van de rest
van de nederzetting. Rijk import aardewerk rond
het porticushuis en monumentale graven in het

Tabel 7.8 Overzicht van de nederzettingen in de mesoregio Dekzandeiland van Weert.
De jongste nederzettingen staan onderaan.
Vindplaats

Omschrijving

Onderdelen

Datering

Literatuur

WeertMolenakker

grote meerledige en meerfasige
nederzetting van 150 bij 130 m
binnen dubbele omgreppeling uit
de lijt met 4 (?) gelijktijdige erven

30 huizen, 5 bijgebouwen, 7
waterputten

LIJT/VRT-MRT
(begin
1e eeuw270 n.Chr.)

Tol 1995;
Tol 1996

WeertKampershoek
Zuid

meerledige en meerfasige
nederzetting van 160 bij 130 m
(2 ha) met 2-3 gelijktijdige erven,
waarvan 1 meerfasig erf

13 huizen, bijgebouwen, spiekers,
kuilen en waterputten en rij palen

LIJT-MRT
(1e eeuw vooreerste helft
3e eeuw)

Roymans,
Tol & Hiddink
1998; Hiddink
2010

NederweertRosveld

volledig opgegraven meerledige
en meerfasige nederzetting van
180 bij 120 m (2 ha) met
2-3 gelijktijdige erven en
percelering

19 huizen, 4 bijgebouwen,
29 spiekers (4 horrea en
3 spiekerrijen), 5 waterputten,
11 (water)kuilen en 47 (erf)greppels

LIJT/VRT-MRT
(0-250 n.Chr.)

Hiddink
2005b;
Hiddink 2006a

grote meerledige en meerfasige
langgerekte nederzetting van
320 bij 150 m (3,15 ha) met
4-5 gelijktijdige erven

32 huizen, 15 bijgebouwen,
16 waterputten; palenzwerm en
waterkuil en 2 spiekers

VRT-MRT
(begin
1e eeuw270 n.Chr.)

WeertKampershoek
Noord

In het blauw zijn de nederzettingen van voor 1997.

Hiddink 2014a

1113 Inmiddels is een groter deel van de
nederzetting opgegraven door VUhbs,
maar de resultaten hiervan zijn nog niet
beschikbaar.
1114 Roessingh & Vanneste 2009, 200-202.
1115 Roessingh & Vanneste 2009, 200-202.
1116 Wesselingh 2000, 243-244.
1117 Wesselingh 2000, 243-249.
1118 Wesselingh 2000, 245; Jansen & Fokkens
2002, 328-334.
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Afb. 7.22 Overzicht van de nederzettingen Zomerhof en Schalkskamp in Oss (bron: Wesselingh 2000, 47, ﬁg. 43 en
171, ﬁg. 193).
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Afb. 7.23 Overzicht van de nederzetting Westerveld in Oss (bron: Wesselingh 2000, 73, ﬁg. 72).

nabijgelegen grafveld wijzen op belangrijke
inwoners. In de nederzetting Horzak ontbreken
bijzondere vondsten of grotere huizen. De
omgreppeling van de nederzetting omsluit 12 ha
waarvan slechts 6 ha wordt ingenomen door
erven. Rond 100 en 150 n.Chr. wordt een deel van
de erven extra omgreppeld. Dit terrein wordt
intensief bewoond, maar ook buiten deze
omgreppeling is bewoning aanwezig. 1119 Omdat
sporen van elitebewoning in Horzak ontbreken,

moet Westerveld mogelijk worden gezien als
beheerscentrum over alle nederzettingen in en
rond Oss, inclusief Horzak.
De verschillende nederzettingen zullen met
elkaar verbonden zijn door middel van wegen, al
zijn daarvan in Oss geen sporen gevonden.
Buiten de nederzettingen zijn in Oss op diverse
plaatsen wel greppelstructuren uit de Romeinse
tijd herkend die een beeld geven van hoe het
cultuurlandschap in die tijd ingericht was.1120

1119 Jansen & Fokkens 2002; Wesselingh
2000.

1120 Wesselingh 2000; Jansen & Van As 2012,
102-105.
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N

0

200 m

Afb. 7.24 Overzicht van de nederzetting Horzak in Oss (bron: Jansen & Van As in voorbereiding aangepast).

1121 Jansen & Fokkens 1999.
1122 Jansen & Van Hoof 2003.
1123 Jansen & Van As 2012.
1124 Hessing 2000, 189-190.
1125 Jansen & Van Hoof 2003.
1126 Jansen & Van Hoof 2003.

De greppels begrensden waarschijnlijk akker- en
weidegronden (Mettegeupel1121, De Geer1122).
Opvallend is dat bij de inrichting van het landschap in de Romeinse tijd vrijwel geen rekening
lijkt te zijn gehouden met oudere relicten. Bij de
aanleg van de grote nederzetting Horzak II zijn de
sporen uit de ijzertijd, boerderijen, graf, veekraal
en drenkkuilen, doorsneden.1123 Ook een grafveldje uit de midden-ijzertijd bij de IJsselstraat
verdwijnt onder de inheems-Romeinse bebouwing.1124 Een laatste voorbeeld is het ijzertijdgraf

op Schalkskamp wat doorsneden wordt door de
omgreppeling van de latere nederzetting.1125
De nederzettingen bij Oss-De Geer wijken af van
de meeste uit Oss bekende nederzettingsterreinen waarbij meestal meer (en elkaar oversnijdende) huisplattegronden worden aangetroffen.1126 Beide nederzettingen op de Geer lijken
echter een kleinschalige en kortstondige fase van
bewoning te beslaan. Als enige parallel in Oss kan
de nederzetting Schalkskamp aangehaald worden
waar twee tot drie huisplattegronden de neerslag
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vormen van een bewoning van 50 jaar.1127 De
nederzetting De Geer I of Spaanderstaat moet
waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als één erf
waarbij het huis twee keer is herbouwd.
Uitgaande van deze fasering is het intrigerend dat
naast de huisplattegronden slechts één waterput
en één bijgebouw uit de Romeinse tijd zijn
aangetroffen.1128 Dit terwijl aan alle zijden een
zone van minimaal 20 tot 25 m en vaak tegen de
50 m om de huizen integraal is opgegraven. De
bewoning op de De Geer II of Oudenhofstraat
wordt gevormd door één huisplattegrond.1129 Een
nauwkeurige datering voor de bewoning van dit
huis wordt geleverd door het hout dat voor de
bouw van het huis gebruikt is. Twee palen zijn
namelijk vervaardigd uit bomen die in de winter
van 92 op 93 n.Chr. gekapt zijn.1130
Op veel locaties in Oss lijkt de ijzertijdbewoning
door te lopen in de Romeinse tijd. Bij ongeveer de
helft van de nederzettingen is er in de late ijzertijd
al bewoning aanwezig. Of deze bewoning zich
continueert, of in de eerste eeuw voor Chr. kortstondig onderbroken wordt, kan echter nergens
met zekerheid worden vastgesteld. Met zekerheid
nieuw ontgonnen zijn de beide nederzettingen in
De Geer en de nederzetting IJsselstraat.1131 Mogelijk
is hier sprake van ontginningsuitbreidingen naar
het oosten. Ten noordwesten van de huidige kern
van Oss lijkt er sprake van een beperkte afname
van de bewoningsintensiteit. In het rivierengebied
zijn gelijke ontwikkelingen waar te nemen: een
continuering van bewoning op dezelfde locaties
waarop bewoning uit de ijzertijd plaatsvond,
samen met een toename van het aantal vindplaatsen.1132
In de mesoregio Weert-Nederweert lijkt sprake
te zijn van een grote dichtheid aan verspreid
gelegen Romeinse nederzettingen en grafvelden.
Hiddink rekende in 2010 uit dat er rond
Kampershoek sprake was van vier nederzettingen op 200 tot 300 m van elkaar en de grafvelden lagen zelfs op 100 tot 475 m van elkaar.1133
Het waren veelal open nederzettingen met twee
tot hooguit vijf gelijktijdige erven, waarbij een
duidelijke structuur van de nederzettingen
ontbreekt. Enige overeenkomst in de nederzettingen lijkt de oriëntatie van de huizen binnen de
nederzetting, die veelal zuidwest-noordoost is.
Sommige terreinen kennen bewoning uit zowel
de late ijzertijd als de Romeinse tijd, andere uit
slechts één van beide perioden. Het aantal vindplaatsen uit de late ijzertijd is kleiner, en hoewel
dit wellicht ten dele met een wat kleinere bevol-

kingsomvang samenhangt, ligt de oorzaak zeker
ook in het karakter van de bewoning met
verspreid liggende erven die moeilijker op te
sporen zijn. In de meeste grafvelden zijn immers
wel graven uit deze periode aangetoond.1134
Gezien het groot aantal nederzettingen en grafvelden uit beide perioden lijkt hier duidelijk
sprake te zijn van continuïteit van bewoning.
De nederzetting Weert-Molenakker was circa
150 bij 130 m en is bijzonder omdat de erven hier
zijn aangelegd binnen een dubbele omgreppeling uit de late ijzertijd.1135 Hoewel aangenomen
wordt dat de bewoning hier pas rond het begin
van de jaartelling start, lijkt een start in de late
ijzertijd die samenhangt met de dubbele
omgreppeling niet uit te sluiten. WeertKampershoek Zuid is een bijna even grote
nederzetting van ongeveer 160 bij 130 m die al in
gebruik was in de eerste eeuw voor Chr. tot en
met de eerste helft van de derde eeuw na Chr.
Hiddink gaat ervan uit dat er twee tot drie gelijktijdige huizen in voorkwamen, waarbij hij uitgaat
van een gebruiksduur per huis van 30 jaar en een
totaal aantal van 20 huizen voor de nederzetting.1136 Omdat datering van de huizen lastig is
door het weinige vondstmateriaal en door het
ontbreken van een deel van de nederzetting, is
in de uitleg van de nederzetting en de erven
geen ontwikkeling te ontdekken.1137
Weert-Kampershoek Noord betreft een grote
langgerekte nederzetting (320 bij 50 tot 150 m),
gelegen tussen een aantal lokale depressies, met
een centraal grafveld in de buurt (afb. 7.25).1138
De grote nederzetting is niet volledig blootgelegd: 32 opgegraven huizen, waarvan enkele met
potstal, terwijl de verwachting is dat nederzetting in totaal uit 40-45 huizen bestond.1139 De
verspreiding van de dendrodateringen samen
met de aanwezigheid van niet minder dan
16 waterputten, laat zien dat het gaat om twee
samengesmolten nederzettingen waarbij naar
schatting vier tot vijf gelijktijdige huizen voorkwamen. Er is geen beeld te geven hoe de
nederzetting Kampershoek Noord er in verschillende perioden uitzag. De erven lijken regelmatig te zijn verplaatst in allerlei richtingen op
de dekzandrug. De datering van de nederzetting
is gelijk aan die van Weert-Molenakker: begin
rond de jaartelling en einde rond het midden van
de derde eeuw. Interessant is dat er bij vier
huizen de centrale middenstijlen zijn vervangen
door zware wandstijlen, waardoor de leefruimte
in huis werd vergroot.1140

1127 Wesselingh 2000, 171-182.
1128 Jansen & Van Hoof 2003.
1129 Jansen & Van Hoof 2003.
1130 Jansen & Van Hoof 2003, 118-119.
1131 Jansen & Van Hoof 2003; Hessing 2000,
189-190.

1132 Jansen & Van Hoof 2003, 126.
1133 Hiddink 2010, 125.
1134 Hiddink 2005b, 99-100.
1135 Tol 1995, 1996.
1136 Hiddink 2010, 125.
1137 Hiddink 2010, 125.
1138 Hiddink 2014a.
1139 Hiddink 2014a, 148.
1140 Hiddink 2014c, 148; 2015b, 70.
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Afb. 7.25 Overzicht van de nederzetting Weert-Kampershoek Noord (bron: Hiddink & Roymans 2015, 72, afb. 22).

327
—

Afb. 7.26 Overzicht van de nederzetting Nederweert-Rosveld (bron: Hiddink 2005b, 82, ﬁg. 6.1).

De nederzetting Nederweert-Rosveld begint
rond de jaartelling en eindigt rond 250 n.Chr.
(afb. 7.26).1141 Ook in deze nederzetting is handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd aanwezig,
dat een eerdere aanvang van de bewoning hier
niet uitsluit. De nederzetting lag ingeklemd
tussen drie depressies en bestond in totaal uit 19
huisplattegronden die overwegend noordoostzuidwest waren georiënteerd. Er zouden twee tot
drie gelijktijdige boerderijen binnen de nederzetting aanwezig zijn. De toewijzing van specifieke
huizen aan een bepaalde fase van de nederzet-

ting is lastig doordat de gebouwen hooguit op
een eeuw nauwkeurig te dateren zijn. Verder
wijst Hiddink erop dat een nederzetting nooit
elke generatie compleet wordt herbouwd: in
werkelijkheid gaan de veranderingen geleidelijk.1142 Slechts één van de huizen had een verdiept
staldeel. Van de rest wordt aangenomen dat deze
ook een verdiept staldeel hadden, maar dat deze
niet bewaard zijn gebleven omdat ze erg ondiep
waren ingegraven. De circa 50 greppelfragmenten worden geïnterpreteerd als scheidingen
van erven en tuinen.1143

1141 Hiddink 2005b.
1142 Hiddink 2005b, 98-99.
1143 Hiddink & Roymans 2015, 70-71.
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Uitleg nederzetting
Om de ontwikkeling van de belangrijkste hierboven beschreven nederzettingen te kunnen
begrijpen, is de inrichting of uitleg van de nederzetting en de (parallelle of haakse) oriëntatie van
de nederzettingsstructuren bestudeerd (tabel
7.9). De uitleg waarbij huizen parallel aan elkaar
gelegen zijn en meestal dezelfde oriëntatie
(overwegend zuidwest-noordoost) hebben, is de
meest voorkomende vorm. In de regio Weert is
dit zelfs de enige vorm. Nederzettingen met een
rechthoekige uitleg door een haakse groepering
van huizen dan wel door de aanleg van een
rechthoekige omgreppeling rond de nederzetting, komt veel minder voor (ruim 25%). Bij
slechts de helft van deze rechthoekige gevormde
nederzettingen wordt een centrale open ruimte
verondersteld. Omgreppelingen komen zowel
voor bij rechthoekige als langgerekte vormen
(bijvoorbeeld Weert-Molenakker) van naast
elkaar gegroepeerde huizen, als bij geïsoleerd
gelegen erven (Oss-De Geer II). Daarnaast
komen losliggende erven voor op kleine afstand
van de grotere nederzetting. Deze zijn soms
omgreppeld (De Geer II en Beekseweg Zuid),
maar vaak is de precieze structuur en omvang
niet duidelijk doordat maar een beperkt deel is

opgegraven (Nistelrode-Loo). Wat verder opvalt,
is dat de oriëntatie van de huizen binnen de
nederzettingen meestal vrijwel gelijk is. Haaks
op elkaar gelegen gebouwen komen binnen een
nederzetting maar mondjesmaat voor, en dan
vooral in de rechthoekig aangelegde nederzettingen.
In de loop van de eerste en tweede eeuw is in
vrijwel alle nederzettingen groei van het aantal
erven en huizen zichtbaar. Hierbij is vrijwel altijd
sprake van meerdere fasen per erf. De omvang
van de nederzettingen varieert van één erf naar
soms wel elf gelijktijdig in gebruik zijnde erven in
Oss-Westerveld op het einde van de tweede
eeuw. Meestal wordt bij de reconstructie van de
levensduur en fasering van de nederzetting
uitgegaan van een gemiddelde levensduur van
30 jaar. De meeste nederzettingen kennen dan
ook meerdere fasen van bewoning. Het gemiddeld aantal erven per nederzetting is net als het
beeld van de uitleg erg divers. Een gemiddelde
omvang van twee tot drie gelijktijdige erven
komt het meeste voor. Daarbij is een duidelijke
groei zichtbaar van een kleine nederzetting met
één tot vier erven in de eerste eeuw n.Chr., zoals
bijvoorbeeld in Best-Aarle, die in de loop van de
midden-Romeinse tijd groeit naar 5, 6, 8 en zelfs


Afb. 7.27 Uitsplitsing van de nederzettingen in het studiegebied naar ledigheid en fasering vanaf de late ijzertijd tot
in de midden-Romeinse tijd.
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Tabel 7.9 Vergelijk van de verschillende nederzettingsvormen in de diverse mesoregio’s
in het studiegebied.
Nederzetting

Datering

Uitleg

Onderlinge
oriëntatie huizen

Aantal
gelijktijdige
erven

Mesoregio Kempisch Hoog
Hoogeloon-Kerkakkers

VRT-MRT

rechthoekig omgreppeld

haaks

4 tot 5

Riethoven-Heesmortel

VRT-MRT

parallel naast elkaar

parallel

4 tot 5

Reusel-Zuid

LIJT-MRT

parallel naast elkaar

parallel

4?

VRT-MRT

niet van toepassing

niet van toepassing

Mesoregio Roerdalslenk
Someren-Waterdael I
Helmond-Mierlo-Hout

MRT

rechthoekig met centrale open ruimte

haaks

Lieshout-Beekseweg Oost

VRT-MRT

parallel naast elkaar

parallel

1
5?
3

Lieshout-Beekseweg Zuid

VRT-MRT

omgreppeld los erf

niet van toepassing

1

Lieshout-Beekseweg West

VRT-MRT

verspreid

parallel

4

Lieshout-Nieuwenhof-Noord

LIJT-MRT

rechthoekig, deels omgreppeld met
centrale open ruimte

haaks

Best-Aarle

VRT-MRT

parallel naast elkaar

parallel

2 tot 8
2 tot 6?

Budel-Noord

VRT-MRT

parallel naast elkaar met erfindeling

parallel

3

Deurne-Groot Bottelsche Akker

VRT-MRT

parallel naast elkaar

parallel

2 tot 3

Veghel-Scheifelaar II

VRT-MRT

verspreid

haaks

3

Veldhoven-Oerle Zuid

MRT

rechthoekig, omgreppeld met centrale
open ruimte

parallel

?

Nistelrode-Zwarte Molen

MRT

rechthoekig met centrale open ruimte,
erfindeling en 3 porticushuizen

haaks

1 tot 6

Uden-Noord

VRT-MRT

parallel naast elkaar, erfindeling en 1
porticushuis

parallel

1 tot 6

MRT

verspreid

parallel

3 tot 4

VRT-MRT

los erf

niet van toepassing

Mesoregio Peelblok

Mesoregio Maasdal
Beugen Zuid-Sterckwijck
Mesoregio Maaskant
Berghem-De Geer I

1

Berghem-De Geer II

VRT-MRT

omgreppeld los erf met erfindeling

parallel

1

Oss-Westerveld

LIJT-MRT

rechthoekig, omgreppeld met
erfindeling en 1 porticushuis

parallel

4 tot 11

Oss-IJsselstraat

VRT-MRT

parallel naast elkaar, omgreppeld met
erfindeling

parallel

3

Oss-Vijver

LIJT-MRT

verspreid

parallel

2

Oss-Zomerhof

MRT

rechthoekig, omgreppeld met erfindeling

parallel

3

Oss-Schalkskamp

LIJT-VRT

rechthoekig, omgreppeld met erfindeling

parallel

2

Oss-Horzak

LIJT-MRT

rechthoekig, omgreppeld met erfindeling

parallel

2 tot 3

VRT-MRT

Parallel naast elkaar met erfindeling

parallel

2 tot 3

Mesoregio Dekzandeiland van Weert
Nederweert-Rosveld
Weert-Molenakker

VRT-MRT

Parallel naast elkaar, omgreppeld

parallel

4

Weert-Kampershoek Zuid

VRT-MRT

Parallel naast elkaar

parallel

2 tot 3

Weert-Kampershoek Noord

VRT-MRT

Parallel naast elkaar

parallel

4 tot 5
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1144 Hiddink 2008a, 99.
1145 De Boer & Hiddink 2009, 54.
1146 Meurkens & Koster 2013, 132.
1147 Goossens & Meurkens 2013, 183.
1148 Blom & Van der Velde 2015.
1149 Blom & Van der Velde 2015, 375.
1150 Hissel 2012.
1151 Hissel 2012, 16.
1152 Hissel 2012, 337.
1153 Hissel 2012, 335.
1154 Van Enckevort 2007, 131.

11 woonerven. Er zijn hier geen duidelijke
oorzaken aan te koppelen in de vorm van een
bepaalde uitleg. Uden-Noord en NistelrodeZwarte Molen hebben beide een variabele
omvang van één tot zes gelijktijdige erven maar
hebben een heel verschillende structuur.
In sommige nederzettingen is duidelijk te zien
dat de spiekers en bijgebouwen zich concentreren aan één zijde van de nederzetting. In
Deurne-Groot Bottelsche Akkerbevinden de
bijgebouwen zich bijvoorbeeld alle in dezelfde
strook aan de oostzijde van de nederzetting, die
slechts ten dele overlapt met het areaal van de
huizen.1144 Iets dergelijks is ook het geval in
Someren-Ter Hofstadlaan, waar zeven bijgebouwen zijn aangetroffen in een noordoost zuidwest georiënteerde strook ten zuiden van de
woonstalhuizen.1145 De ligging afzijdig van de
huizen zou in principe verband kunnen houden
met brandgevaarlijke activiteiten als smeden of
bronsgieten. Bewijs hiervoor ontbreekt meestal.
In één van de bijgebouwen te Uden-Noord is
echter wel slakmateriaal gevonden, wat wijst op
zowel het winnen van ijzer als het smeden
ervan.1146 Het vuur dat hierbij werd gebruikt,
mocht waarschijnlijk geen risico vormen voor de
houten huizen.1147 Ook in Boxmeer-Sterckwijck
werden diverse bijgebouwen, kuilen, waterputten en een hutkom aangetroffen aan de rand
van de nederzettingen.1148 Hier zouden specifieke
agrarische werkzaamheden plaatsvinden, zoals
de opslag van landbouwwerktuigen dan wel
gewas. De hier gelegen waterputten zouden zijn
gegraven ten behoeve van irrigatie of drinkwatervoorziening voor mens en vee. Ook werd
er een silokuil met daarnaast een haardplaats
aangetroffen, welke in verband wordt gebracht
met een plek waar het graan licht geroosterd
werd om het kaf gemakkelijker van het koren te
kunnen scheiden (eesten).1149
In Oerle-Zuid bevindt zich een vrij grote, open
ruimte in de nederzetting, waar opvallend
weinig sporen zijn aangetroffen.1150 Er lijkt sprake
te zijn van een soort plein binnen de nederzetting, welke gecentreerd lag rondom de gemeenschappelijk en langdurig gebruikte waterput.
Hissel denkt dat dit ‘plein’ in gebruik was voor
gezamenlijke ambachtelijke werkzaamheden.1151
De in deze zone aanwezige grote hoeveelheid,
gefragmenteerd bouwmateriaal zou kunnen
wijzen op het verharden van de grond alhier.
Deze uitleg met centrale waterput en open plein
doet bij Hissel de vraag rijzen of er in Oerle-Zuid

sprake was van een bepaalde mate van samenwerking tussen de bewoners, waarbij sommige
specialistische taken wellicht verdeeld werden;
de één ontfermde zich bijvoorbeeld over de
oogst of het vee, en de ander over het smeden
van het ijzer.1152 Het ontbreken van aanwijzingen
voor de uitleg van afzonderlijke erven met boerderij, bijgebouw en waterput ten behoeve van
het eigen zelfvoorzienende boerenbedrijf ondersteunt dit idee.1153
Afmeting en maatvoering van de nederzetting
Het vaststellen van de precieze omvang in
oppervlak van een nederzetting is in de meeste
gevallen niet mogelijk omdat niet de hele nederzetting is opgegraven. Maar ook al zijn ze wel
vrijwel volledig opgegraven, dan nog is het vaststellen van de omtrek erg lastig, omdat een
duidelijke afbakening of begrezing van de nederzetting ontbreekt. Eigenlijk zijn alleen de nederzettingen die voorzien zijn van een omgreppeling en waarvan de omtrek voor alle zijden
bekend is, betrouwbaar voor het berekenen van
de omvang. Van slechts vijf nederzettingen,
welke vrijwel allemaal vóór 1997 zijn opgegraven, is de omtrek van de omgreppeling
volledig bekend. Uit vergelijking van de afmetingen van de volledig bekende omgreppelde
nederzettingen blijkt dat deze sterk uiteenlopen
van 125 x 125 m bij Oss-Zomerhof tot 250 x 350
m bij Oss-Westerveld (zie tabel 7.10). Om vast te
kunnen stellen of er gebruik is gemaakt van een
vaste maatvoering binnen de uitleg van de
nederzettingen zijn deze afmetingen omgezet
naar Romeinse maatvoering. In onze streken
blijken in de Romeinse tijd in grote lijnen twee
voetmaten gangbaar te zijn geweest, de pes
monetalis (1 voet is circa 0,296 m) en de pes
drusianus (1 voet is circa 0,333 m). In tabel 7.10
zijn de afmetingen van de omgreppelingen in
beide voetmaten uitgezet. De mooi afgeronde
getallen van de pes drusianus doen vermoeden
dat vooral de pes drusianus werd gebruikt en
niet de pes monetalis. De afmetingen in pes
drusianus zijn ook vrijwel allemaal veelvouden
van de passus (166 cm of 5 voet). De pes drusianus blijkt in de nederzetting Zwarte Molen de
basis te vormen voor het formaat van de
gebouwen, de inrichting van nederzetting en het
cultuurlandschap.1154 Bij het uitzetten van de
huisplattegronden is hier in veel gevallen de
passus als basiseenheid gebruikt. Daarnaast is
vooral in de bijgebouwen, maar ook in enkele
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Tabel 7.10 Vergelijk van de afmetingen van de nederzettingen in meters en voeten.
Nederzetting

Rechthoekige
uitleg

Omgreppeld

Hoogeloon-Kerkakkers

ja

ja

Erf-indeling

Afmetingen

Maatvoering
in pes drusianus

Maatvoering
in pes monetalis

225x225

675x675

760x760

Lieshout-Nieuwenhof-Noord

ja

ja

200x120

600x360

675x405

Veldhoven-Oerle Zuid

ja

ja

250x125?

750x375

844x422

Nistelrode-Zwarte Molen

ja

(54x54)
>200x>200

(180x180)
600x600?

(182x182)
405x405

ja

Uden- Noord
Berghem- De Geer II

ja

ja

185x>330

555x?

625x?

ja

175x>115

525x?

591x?

Oss-Westerveld

ja

ja

ja

350x250

1051x750

1182x844

Oss-Zomerhof

ja

ja

ja

125x125

375x375

422x422

Oss-Schalkskamp

ja

ja

ja

200x165

600x495

675x557

Oss-Horzak

ja

ja

ja

150x150

450x450

506x506

Nederweert-Rosveld
Weert-Molenakker

ja
ja

200x125

600x375

675x422

150x130

450x390

506x439

pes drusianus = 0,333 m
pes monetalis = 0,296 m

Hierbij zijn alleen de nederzettingen opgenomen die (deels) omgreppeld zijn, waarbij een erﬁndeling bekend is of
waar een duidelijke rechthoekige aanleg aanwezig is. In cursief zijn de nederzettingen aangeduid waarvan de
begrenzing in de vorm van een greppel volledig bekend is.

gebouwen 199 cm of 6 voet als een basiseenheid
gebruikt.1155 Ook in andere nederzettingen lijkt bij
de bouw van de huizen gebruik te zijn gemaakt
van pes drusianus zoals in Nederweert-Rosveld,
Oerle-Zuid en Lieshout-Beekseweg.1156 Het is
echter lastig om de precieze voetmaat vast te
stellen omdat onduidelijk is waar de maten
genomen moeten worden, zeker als een wandgreppel ontbreekt. In Nieuwenhof-Noord lijkt
een lokale voetmaat te zijn gebruikt, wat een
vergelijk in Romeinse maatvoering tussen de
nederzettingen in ons onderzoeksgebied erg
lastig maakt.1157

7.4.2 Erven en erfonderdelen

Na beschrijving van de nederzettingen wordt
ingegaan op de omvang en inrichting van de
afzonderlijke erven en de diverse erfonderdelen.
Zijn er verschillen zichtbaar tussen de erven in de
diverse nederzettingen en wat is de mogelijke
oorzaak hiervan? Een (inheems)-Romeins erf is
doorgaans opgebouwd met dezelfde elementen

als erven uit de voorgaande periode (zie hoofdstuk 6), dat wil zeggen een woonstalhuis, één of
meerdere bijgebouwen, een waterput, kuilen
van allerlei aard en losse paalsporen. Inzichten in
de wijze van inrichting van een erf en ook de
omvang daarvan zijn echter schaars. Overlappende erven, vermenging van sporen uit
verschillende perioden en beperkt opgegraven
arealen, naast het ontbreken van duidelijke
erfbegrenzingen, zijn hier debet aan. Dit wordt
geïllustreerd door het omvangrijke onderzoek
van inheems-Romeinse nederzettingen in Oss,
waar nauwelijks erven met zekerheid zijn aan te
wijzen.1158 Eén van de weinige goed begrensde
erven is gelegen binnen de nederzetting OssWesterveld. In de zuidoosthoek wordt in fase 4
(70-125 n.Chr.) een erf door middel van een
greppel afgescheiden van de rest van de nederzetting (afb. 7.28).1159 Het erf lijkt een bijzondere
plaats in de nederzetting te hebben ingenomen,
afgaande op het afwijkende porticushuis en het
‘rijke’ vondstmateriaal op het erf. De omgreppeling van het erf meet circa 120 bij 118 m. Binnen
de omgreppeling zijn verder één horreum, vier
waterputten en drie kuilen gevonden die in

1155 Jansen 2007, 131.
1156 Hiddink 2005b; Hissel 2012; Hiddink
2005a.

1157 Van der Weerden & Brouwer 2015, 260265.

1158 Wesselingh 2000, 243-247; Hensen &
Janssens 2015, 47.

1159 Wesselingh 2000, 159-164.
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20 m

Afb. 7.28 Boven: het omgreppelde erf rond het porticushuis van Oss-Westerveld (bron: Wesselingh 2000, ﬁguur 190).
Onder: gereconstrueerd erf 1.4 in de nederzetting Budel-Noord, bestaande uit woonstalhuis 3, bijgebouwen 38 en
39, spiekers 54, 60 en 55, daterend tussen 140-150 n.Chr. Buiten het erf zouden de palenrijen een veedrift vormen
(bron: Bink 2012, 51, afb. 6.14 aangepast).
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dezelfde periode worden gedateerd.1160 Belangrijk
voor het onderzoek op erfniveau zijn dan ook
kleinschalige nederzettingen of nederzettingen
met duidelijke erfafscheidingen. Het is echter de
vraag of deze erven te extrapoleren zijn naar
grootschalige nederzettingen, of nederzettingen
zonder duidelijke erfafscheidingen.
Erven
Hoewel de inrichting van een erf redelijk
eenvoudig lijkt, is er wel sprake van meer structuur dan in de periode ervoor. Wesselingh gaat
uit van een gemeenschap, waarin ruimte en
bezit een steeds belangrijkere plaats innemen.1161
Dit blijkt onder andere uit het begrenzen van
erven en herbouw van huizen op hetzelfde erf,
maar ook door de verschillen in lay-out van de
greppel, de hoeveelheid plattegronden en het
vondstmateriaal.1162 De samenstelling van het erf
bestond meestal uit een hoofgebouw, een of
meerdere bijgebouwen en een waterput. De
ligging van bepaalde structuren en de aantallen
zijn zeer gevarieerd. Daarnaast komt het ook
voor dat grote delen van een erf ‘relatief’ schoon
zijn. Mogelijk zijn hier allerlei (huishoudelijke)
activiteiten (pottenbakken, mandenvlechten,
slachten etc.) uitgevoerd, waarvan de archeologische neerslag minimaal is.1163 Duidelijke
erfgrenzen in de vorm van greppels of palenrijen
ontbreken veelal of bestaan hooguit uit wat
fragmenten. In Budel-Noord heeft Bink een erf
gereconstrueerd aan de hand van enkele paalkuilen die een vierkante omheining rond de
boerderij lijken te vormen.1164 De toewijzing van
palen aan een erfbegrenzing is weinig overtuigend, omdat een raaklijn met het huis niet
gebruikelijk is en bovendien de boerderij aan de
zuidzijde enkele meters buiten de afbakening
uitstak (afb. 7.28).1165 Mogelijk werden erven
nauwelijks begrensd of zijn de grenzen alleen
gemarkeerd met wat (doorn-)struiken, waarvan
geen grondsporen meer te herkennen zijn. Door
het ontbreken van herkenbare erfgrenzen
kunnen losse sporen en structuren dan ook niet
altijd aan een bepaald erf toegewezen worden.
Hissel gaat op basis van dateerbare kuilen rond
de huizen in Oerle-Zuid uit van een denkbeeldige erfgrens van grofweg 10-20 m rondom het
huis.1166 Daar waar wel erven begrensd konden
worden, varieert de omvang en omtrek sterk.
Sommige erven hebben een langgerekte vorm,
zoals in Uden-Noord (afb. 7.29b), andere zijn
veel compacter, vooral wanneer het bijgebouw

haaks op het hoofdgebouw staat, zoals in
Helmond-Mierlo-Hout (afb. 7.30). Er lijkt soms
sprake te zijn van één of meerdere gezamenlijke
waterputten, zoals in Lieshout-Nieuwenhof
Noord ter hoogte van het einde van een
Romeinse weg (afb. 7.29a). 1167
Erven die redelijk goed te reconstrueren zijn,
omdat hier slechts een halve eeuw gewoond is
en omdat er weinig oversnijdingen zijn, zijn de
erven van Oss-De Geer I en II (afb. 7.31).1168 Hier is
één erf aanwezig waarbij het huis twee keer is
herbouwd, terwijl een ander erf bestaat uit
slechts één huisplattegrond, twee spiekers en
drie waterputten. Deze laatste nederzetting kent
ook een ruime omgreppeling. Naast het
hoofdgebouw lijken er per erffase slechts één tot
enkele bijgebouwen, spiekers en kuilen en
waterputten aangelegd te zijn. De twee nederzettingen van De Geer tonen de variatie die
bestaat binnen een Romeins erf: een driefasig
erf met maar één waterput en een spieker en
een éénfasig erf met drie waterputten en twee
spiekers.1169 Blijkbaar werden spiekers of waterputten niet altijd op het erf aangelegd en
bestond er een grote variatie in de levensduur
van gebouwen ten opzichte van met name
waterputten. Uit het relatief lege erf van De Geer
blijkt verder dat het erf meer was dan een paar
plattegronden en een waterput en dat er ook
ruimte nodig was voor allerlei huishoudelijke
activiteiten als pottenbakken en het slachten van
dieren) en bijvoorbeeld voor een moes- of kruidentuin. Helaas blijkt de archeologische weerslag van dergelijke activiteiten minimaal.1170
Erfonderdelen
Bijgebouwen
In vrijwel alle nederzettingen komen verschillende typen bijgebouwen voor. Bij de spiekers is
het vaak lastig te bepalen uit welke periode ze
dateren. Bij de overige bijgebouwen is dat vaak
makkelijker omdat deze zich ook in plattegrond
vaak onderscheiden. De Romeinse bijgebouwen
zijn vaak kleinere uitvoeringen van de op de
vindplaats aangetroffen huistypes. Er zijn geen
duidelijke aanwijzingen voor de functie van de
overige bijgebouwen. Mogelijk werden ze
gebruikt voor opslag, stalling of ambachtelijke
activiteiten. Bij de bijgebouwen is onderscheid
gemaakt in spiekers, spiekerrijen en overige
bijgebouwen:

1160 Jansen 2007, 553-554.
1161 Wesselingh 2000, 248.
1162 Wesselingh 2000, 248.
1163 Jansen 2007, 152.
1164 Bink 2012, 51.
1165 Bink 2012, 51.
1166 Hissel 2012, 332.
1167 Van der Weerden & Brouwer 2015, 59110.

1168 Jansen & Van Hoof 2003.
1169 Jansen & Van Hoof 2003.
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Afb. 7.29 a en b Gereconstrueerde erven in de periode 100-125 n.Chr. in de nederzetting (a) Lieshout-Nieuwenhof
Noord (bron: Van de Weerden & Brouwer 2015, 87, afb. 4.41 aangepast) en gereconstrueerde erven in de nederzetting
(b) Uden-Noord; geel-0-50 n.Chr., oranje-50-100 n.Chr., roze-100-150 n.Chr. en rood-150-200 n.Chr. (bron: Goossens
& Meurkens 2013, 163, afb. 8.63 aangepast).
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Afb. 7.30 Vogelvluchtimpressie van de nederzetting Helmond-Mierlo-Hout (Du Pre). Gezien de korte levensduur van
de nederzetting is het aannemelijk dat de gebouwen er gelijktijdig hebben gestaan. De nederzetting dateert tussen
ca. 200 en 250 n.Chr. (bron: De Jong, Peters & Vossen 2015, 126, afb. 75).

Spiekers
Spiekers komen in bijna alle nederzettingen
voor, maar wel in mindere mate dan in de
periode ervoor. Lastig blijft de datering van de
structuren door het ontbreken van vondsten.
De meeste spiekers waren uitgevoerd met vier
palen; extra palen zijn toe te schrijven aan reparaties of verstevigingen van de basisconstructie.
Vorm, oriëntatie, afmetingen en/of omvang van
de spiekers variëren sterk. De aanwezigheid van
stijlen binnen het grondvlak doet vermoeden
dat sprake was van verhoogde vloeren om vocht
en ongedierte bij het graan weg te houden. In
deze schuren kon een aanzienlijke hoeveelheid
graan worden opgeslagen.1171
Horrea zijn een grotere variant van de spiekers en
worden veelal verbonden aan de overproductie
of surplusverbouw van graan, bedoeld voor de
markt. Daarnaast worden ze gekenmerkt door
een specifieke constructie en daarmee samenhangende plattegrond. In de typologie van
Schinkel vallen de horrea onder type IIIA en
IIIB.1172 In oostelijk Noord-Brabant zijn exemplaren aangetroffen op de vindplaatsen OssWesterveld, -Horzak, -Zomerhof en -Vijver, BestAarle, Vessem-Flinkert, Lieshout-Nieuwenhof

Noord, Budel-Noord en Nederweert-Rosveld.1173
Het aantal per nederzetting varieert van één tot
vier exemplaren in de nederzetting Westerveld in
Oss.1174 In Nistelrode-Zwarte Molen ontbreken
deze horrea.1175 Wel is een aantal bijgebouwen
aangetroffen en hiervan wordt aangenomen dat
ze als graanopslag hebben gefungeerd.1176 In de
praktijk blijkt dat veel aangetroffen spiekers/
horrea wat betreft constructie tussen beide
vormen in hangen. In Nederweert- Rosveld zijn
enkele horrea aangetroffen bestaande uit drie
palenrijen zonder duidelijke wanden.1177 De
gebouwen hebben echter wel een centrale as
bestaande uit dieper ingegraven (middenstijl)
kuilen. Vermoedelijk hebben deze structuren een
wand gehad die was gefundeerd op een funderingsbalk of in een ondiepe wandgreppel, maar
hiervan zijn geen resten meer aangetroffen. Ook
werd de vloer niet gedragen door negen (of
meer) stijlen maar door slechts vier stijlen. Waarschijnlijk hebben de stijlen in de lange wand en
mogelijk ook de stijlen in de korte wanden deels
als dragers voor de vloer gefungeerd.1178 De afmetingen van de horrea variëren in het onderzoeksgebied van 3 bij 2,4 m in Best-Aarle tot maar
liefst 9 bij 8,5 m in Oss-Westerveld.1179

1170 Jansen & Van Hoof 2003, 114-119.
1171 Hiddink 2005b, 91-93.
1172 Schinkel 1994, deel II, 143.
1173 Wesselingh 2000; Tol & Verspay in
voorbereiding; Alma 2009; Van der
Weerden & Brouwer 2015; Bink 2012;
Hiddink 2005b. Ook Cuijk-De Nielt heeft
er één.
1174 Wesselingh 2000.
1175 Jansen 2007; Hensen & Jansen 2015.
1176 Jansen 2007, 114-115.
1177 Hiddink 2005b.
1178 Bink 2012, 43.
1179 Tol & Verspay in voorbereiding;
Wesselingh 2000.
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a.

b.

Afb. 7.31 a en b De twee nederzettingen bij Oss-De Geer: De Geer I (Spaanderstraat) en De Geer II (Oudenhofstraat).
a = opgegraven areaal; b = recente sporen; c en f = Romeinse sporen; d = bronstijd-vroege ijzertijd sporen;
e = natuurlijke sporen (bron: Jansen & Van Hoof 2003, 41, ﬁg. 6.1 en 55, ﬁg. 7.1).
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Spiekerrijen
Spiekerrijen zijn lange structuren die bestaan uit
twee rijen kleinere paalkuilen, soms dicht opeen.
Hoewel het in theorie om losse spiekers kan
gaan, staan de stijlen vaak wel zo uitgelijnd dat
het één constructie moet betreffen. Deze langgerekte smalle gebouwen hadden waarschijnlijk
een aaneengesloten vloer en dak.1180 In Duitsland
worden deze langgerekte spiekers geïnterpreteerd als zaunparalelle Pfostenroste.1181 Dit zijn
eenbeukige gebouwen of lange afdaken met een
paarsgewijze plaatsing van wandpalen, die vaak
tegen een hekwerk of omheining waren aangebouwd. Ze werden gebruikt voor het stallen van
vee, opslag van graan, stalling van wagens of
werkplaats.1182 De datering in de Romeinse tijd
berust vaak mede op de overeenkomende oriëntatie met de huizen en overige bijgebouwen.1183 In
oostelijk Noord-Brabant komen ze zowel voor in
de mesoregio’s dekzandeiland van Weert en
Roerdalslenk als op het Peel Blok, inclusief
Noord-Limburg: Nederweert-Rosveld, Nederweert-Kampershoek Noord, Someren-Ter
Hofstadlaan, Oerle-Zuid, Lieshout-Nieuwenhof,
Helmond-Brandevoort, Nistelrode-Zwarte
Molen, Beers-Gassel en Venray-Hoogriebroek.1184
Het aantal varieert van één tot drie per nederzetting. De spiekerrijen worden vaak aangetroffen aan de grens van erven, wellicht in een
gecombineerde functie van erfafscheiding en
opslagstructuur.1185 In Helmond-Brandevoort zijn
twee grote spiekerrijen aangetroffen, welke min
of meer evenwijdig liggen aan elkaar en haaks
op de huizen.1186 De afmetingen van de spiekerrijen variëren hier van 3,5 bij 28 m tot maar liefst
3,75 bij 43 m.
Overige bijgebouwen
De bijgebouwen zijn verschillend van formaat en
uitvoering. Er zijn structuren met alleen twee
wandgreppels met palen erin1187 en een structuur
met één middenstijl die doet denken aan de
latere hooibergen.1188 Het gaat in oostelijk
Noord-Brabant geregeld om een soort kleine
uitvoering van het Alphen-Ekeren huistype.1189 Ze
hebben twee of drie middenstijlen en een
formaat van 5-6 bij 3-4 m. Door de plaatsing van
deze stijlen buiten de korte wanden ontstaat in
de praktijk een éénbeukige constructie. Voor
zover teruggevonden, ligt de enige ingang
steeds aan de westzijde, in de richting waar de
huizen liggen. Hiddink stelt dat dit soort bijgebouwen voorkomt vanaf de eerste helft van de

tweede eeuw tot in de derde eeuw.1190 De maatvoering van de bijgebouwen, vooral voor wat
betreft de plaatsing van de middenstijlen, lijkt
uit verschillende opgravingen overeen te komen.
Het is onbekend waarvoor de bijgebouwen
precies werden gebruikt. Zowel een gebruik voor
nijverheid (smeden, weven) als een opslag- of
stalfunctie (klein- of pluimvee?) is denkbaar.1191
In Venray-Hoogriebroek lijkt het gebouw te zijn
gebruikt voor de opslag van graan (in zakken of
manden?), getuige de grote hoeveelheid
verkoolde korrels van gerst, pluimgierst en
emmertarwe.1192
Hutkommen
Een hutkom is een rechthoekige overdekte
structuur die gedeeltelijk was ingegraven. De
wanden hoefden hierdoor minder hoog opgericht te worden en de temperatuur bleef in de
winter en de zomer vrijwel gelijk. In oostelijk
Noord-Brabant zijn hutkommen aangetroffen in
Lierop1193 en Geldrop1194 en ná 1997 in BoxmeerSterckwijck, Cuijk-Heeswijkse Kampen, CuijkDe Nielt en Son-Pastorie. Uit West-Brabant zijn
hutkommen bekend uit Breda-West, Oosterhout-De Contreie, Alphen-Kerkakkers en GoirleHuzarenwei.1195 Hutkommen worden geassocieerd met de Germaanse volkeren en komen dan
ook al in de eerste eeuw in het noorden van
Nederland voor.1196 In Zuid-Nederland zouden
hutkommen volgens Heeren pas vanaf de vierde
eeuw voorkomen.1197 De hutkom van Sterckwijck
dateert echter al rond het midden van de eerste
eeuw,1198 terwijl een hutkom in Oosterhout gedateerd wordt tussen 75 en 125 n.Chr.1199 De
hutkommen van Breda-West, Goirle-Huzarenwei en Alphen-Kerkakkers dateren uit de
laat-Romeinse tijd: vanaf het einde van de derde
eeuw tot in de vijfde eeuw. De hutkommen van
Cuijk-Heeswijkse Kampen en Cuijk-De Nielt
worden op basis van het gevonden aardewerk in
de derde of vierde eeuw geplaatst. De hutkom
van Son-Pastorie lijkt vooral in de derde eeuw
thuis te horen en is na 270 verlaten.
Hutkommen werden niet bewoond, maar
gebruikt voor opslag of voor het uitvoeren van
specifieke ambachten, zoals weven en
smeden.1200 De meest voorkomende vorm zijn
hutkommen met zes dakdragende palen. Er zijn
echter ook hutkommen met slechts twee of zelfs
helemaal geen dragende palen. Vermoedelijk
hebben de structuren een zadeldak gehad. In
Son-Pastorie was nog duidelijk te zien dat de

1180 De Jong, Peters & Vossen 2015, 129.
1181 Van Enckevort 2000, 56-58.
1182 Zimmermann 1992, 247-261.
1183 Hiddink & De Boer 2009, 50-54.
1184 Hiddink 2005b, 2014a; Hiddink & De
Boer 2009; Hissel 2012; Van der Weerden
& Brouwer 2015; De Jong, Peters &
Vossen 2015; Hensen & Janssens 2015,
43; Verwers 1999; Van Enckevort 2000.
1185 Hiddink 2014a, 143.
1186 De Jong, Peters & Vossen 2015.
1187 Hissel 2012, 329-331.
1188 Hiddink 2005b, 91-93.
1189 Komen voor in Nistelrode-Zwarte
Molen, Deurne-Groot Bottelsche Akker,
Ter Hofstadlaan, Venray-Hoogriebroek,
Nederweert-Rosveld, Weert-Laarderweg,
Reusel-Zuid, Uden-Noord.
1190 Hiddink 2008a, 97.
1191 Hiddink 2008a, 208.
1192 Hänninen 2000, 174-177, afb. 61.
1193 Verwers 1991.
1194 Bazelmans 1990.
1195 Hoegen 2004; Bink 2005; De Koning
2005.
1196 Stuart & De Groot 1987, 46-50; Hiddink
1999.
1197 Heeren 2002.
1198 Blom & Van der Velde 2015, 376.
1199 Roessingh & Blom 2012, 160-161.
1200 Theuws & Hiddink 1996.
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ingegraven kuil bekleed was met een planken
wand.1201 Eén bijgebouw in Nistelrode-Zwarte
Molen doet ook denken aan een hutkom. Hier
lag een centrale kuil binnen een bijgebouw,
mogelijk een soort werkplaats met verdiept
gedeelte.1202 Bij Cuijk-Heeswijkse Kampen is een
afgebrande, rechthoekige hutkom aangetroffen
met in de vulling een trommel van een kalkstenen zuil. Enkele meters ten noordwesten van
de kalkstenen zuiltrommel werd nog een kalkstenen bouwornament aangetroffen. Het is
goed mogelijk dat zowel het hier aangetroffen
bouwornament als de zuiltrommel afkomstig
zijn van een stenen gebouw uit de vicus Ceuclum
of een nabijgelegen villa.1203
Het in de nazak van de hutkom van Son-Pastorie
aangetroffen Pingsdorf-aardewerk laat zien dat
dit spoor lange tijd aan het oppervlak als
depressie zichtbaar moet zijn geweest. Opvallend
is ook het grote aantal Romeinse dakpannen in
de vulling van de hutkom, een fenomeen wat in
het centrum van Son op meer plaatsen voorkomt.1204

1201 Van der Weerden 2012, 29.
1202 Hensen & Janssens 2015, 43.
1203 Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001; Ball
& Heirbaut 2005, 20.

1204 Van der Weerden 2012, 29.
1205 Bink 2011, 42.
1206 Janssens 2010; Leeuwe 2010; Tump
2009.

1207 Janssens 2010, 5.
1208 Hiddink 2005b, 95-97.
1209 Van der Veken & Blom 2012a.
1210 Goossens & Meurkens 2013, 79.
1211 Jansen 2007.
1212 Jansen 2007, 115-116.
1213 Naast Hoogeloon-Kerkakkers en
Lieshout-Nieuwenhof zijn er ook
mogelijke veekralen of driften aanwezig
in Deurne-Groot Bottelsche Akker,
Veghel-Scheifelaar en Budel-Noord.
1214 Hiddink 2014c.
1215 Hiddink 2014c, 246-247.
1216 Van der Weerden & Brouwer 2015.

Palenrijen en greppels
Tot 1997 waren alleen vanuit de regio Oss
(Mettegeupel, Westerveld, Zomerhof, Schalkskamp en Horzak) greppelsystemen buiten de
nederzetting bekend. Ná 1997 zijn op meer
plekken palenrijen en greppels opgetekend die
afscheidingen binnen en buiten de nederzetting
vormen. Hoewel hun voorkomen waarschijnlijk
vrij standaard was, is het terugvinden van de
vaak ondiepe greppels en palenrijen problematisch. Bij Reusel-Zuid zijn zes palenrijen aangetroffen, die bestaan uit drie parallelle rijen palen
en twee haaks op deze palenrijen geplaatste
palen. De verschillende palenrijen hebben
eenzelfde oriëntatie als de Romeinse bewoning.1205 Zowel in Cuijk-Gildekamp, MierloLuchen als in Nederwetten-Esrand zijn greppels
gevonden die waarschijnlijk bij een Romeins
akkersysteem horen.1206 Bij Cuijk wordt daarbij de
link gelegd naar de landindeling in het kader van
de goederenproductie voor de troepen langs de
limes.1207 Bijzonder is de vondst van een vijftigtal
hekken of palissades in de vorm van standgreppelfragmenten in de nederzetting NederweertRosveld. Een uitgebreid stelsel van smalle greppels zoals in Rosveld is nergens anders
teruggevonden. Helaas zijn de greppels moeilijk
te duiden, omdat vaak sprake is van korte fragmenten en een veelheid aan oriëntaties.1208

Ook in Veghel-Scheifelaar zijn smalle greppelstructuren aanwezig waarvan vermoed wordt
dat ze een soort van indeling binnen het erf
vormden.1209 In Uden-Noord zijn in totaal
31 palenrijen opgetekend die parallel liggen aan
de Romeinse gebouwplattegronden. Opvallend
is het grote aantal relatief korte rijen van 3 of
4 palen met een lengte variërend tussen 8 en
11,5 m. Waarschijnlijk is een deel van de korte
rijen te interpreteren als zichtlijnen, uitgezet bij
de inrichting van het nederzettingsterrein.
Mogelijk zijn de erfgrenzen vervolgens gemarkeerd met - voor ons niet meer te herkennen structuren zoals een heg.1210 In Nistelrode-Zwarte
Molen is ook een systeem van (percelerings)
greppels aangetroffen.1211 Een aantal bijgebouwen en huizen is duidelijk op de ligging van
deze greppels georiënteerd. De vaste oriëntatie
en maatvoering (de afstand tussen de greppels
blijkt steeds 30 Romeinse voet, of een veelvoud
daarvan, te zijn) wijzen daarbij op een vooropgezet plan, zoals dat ook voor de uitleg van de
nederzetting wordt verondersteld. Opvallend is
hier bijvoorbeeld ook dat twee huizen deels
bovenop een oude waterput zijn gebouwd.
Blijkbaar was het niet eenvoudig om met het
huis op het erf te schuiven, wat ook wijst op een
strakke indeling en mogelijke bezitsgrenzen.1212
Veekralen
In aantal gevallen zijn greppels in nederzettingen
geïnterpreteerd als veekraal.1213 De grootste en
best bewaarde tot nu toe is die van Hoogeloon,
waarvan de afmetingen 37 bij 33,5 m zijn.1214 De
veekraal is door middel van palenrijen onderverdeeld in zes grote vakken, waarvan de lengte
circa 14,5 m bedraagt en de breedte varieert
tussen 9 en 15 m. Voor Hoogeloon is de hypothese geopperd dat de veekraal een verzamelplaats is geweest voor het vee uit de omgeving.
Het verzamelen van vee kan te maken hebben
met het naar de markt brengen of het betalen
van belasting in de vorm van runderen, waarbij
de villa-eigenaar fungeert als lokale machtspersoon. De veekraal zou gelijktijdig zijn met de
villa en dateren in de tweede en derde eeuw.1215
In vergelijking met Hoogeloon lijken de vakken
van de veekraal in Lieshout een stuk kleiner te
zijn.1216 In de eerste fase zijn de vakken gemiddeld 7,2 bij 5,7 m, in de tweede fase mogelijk
circa 8 bij 6,3 m. In de omgreppeling stonden
paaltjes die doen vermoeden dat hierin vlechtwerkwanden hebben gestaan. De grootte van de
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vakken en het gebruik van greppels met paaltjes
doet vermoeden dat de veekraal hier eerder
voor schapen is gebruikt. De grootte van de
veekraal lijkt er ook hier op te wijzen dat er
sprake was van een regionale verzamelplaats
van vee voor het innen van de belasting en voor
de markt.1217
Waterputten
In Zuid-Nederland is het aantal waterputten
binnen een Romeinse nederzetting in verhouding tot het aantal huizen meestal gering. Het
impliceert dat meerdere huishoudens gebruik
maakten van een waterput en dat deze vaak op
dezelfde plek is herbouwd dan wel lang in
gebruik bleef. Het laatste blijkt uit reparaties die
aan de putten zijn uitgevoerd.
Houten trapjes komen voor bij Eersel-Kerkebogten en Deurne-Groot Bottelsche Akker.1218 De
trapjes zouden bedoeld zijn om onderhoud aan
de waterput te plegen.1219 Volgens Hiddink
hadden de waterputten een gemiddelde leeftijd
van 29 jaar. Hij baseert dit op onderzoek aan
waterputten in Nederweert-Rosveld, waar vanaf
het begin van de tweede eeuw alle putten zijn
gebouwd met ca. 10, 0, 43 en 34 jaar ertussen.
Dit leidt tot een gemiddelde van 29 jaar, maar
wel dus met grote verschillen. Putten zijn soms
kort na elkaar aangelegd omdat er één instortte;
andere bleven wel meer dan een halve eeuw in
gebruik.1220 In Uden-Noord lagen drie putten op
korte afstand van elkaar.1221 De waterputten zijn
waarschijnlijk directe opvolgers van elkaar, wat
door de dendrochronologische dateringen van
het constructiehout lijkt te worden bevestigd.
Waterput 3 en 4 lijken de oudste putten te zijn
met dendrodateringen van respectievelijk
41 n.Chr. en 25 ± 3 n.Chr. (oudere constructie).
Het hout (reparatiefase) van de constructie in
waterput 6 dateert van 103 ± 3 n.Chr. Op relatief
korte afstand van het cluster bevindt zich
waterput 5, die nagenoeg hetzelfde dateert als
waterput 6, namelijk 101 n.Chr.1222 In DeurneGroot Bottelsche Akker suggereren de dendrodateringen van 141, 180 en 236 n.Chr. dat de
eerste twee putten respectievelijk 39 en 56 jaar
lang zijn gebruikt.1223 In Oerle-Zuid is maar één
waterput aangetroffen, maar het vondstmateriaal en de ruime kuilen rond de waterput doen
vermoeden dat de put diverse malen volledig
opnieuw is gebouwd op dezelfde plek. Rondom
de waterput is ook een tredhorizont aangetroffen met veel vondstmateriaal hetgeen wijst

op een intensief gebruikte zone. Ten noorden
van de waterput is tevens een grote open
ruimte. Wellicht was dit het centrum van de
nederzetting en fungeerde het als een centraal
‘plein’.1224 De houten beschoeiing is meestal vierkant, maar wel qua constructie vaak verschillend. Het gebruikte hout bestond meestal uit
eikenhout, maar soms zijn ook andere soorten
aanwezig, zoals bijvoorbeeld populierenhout in
Cuijk-Heeswijkse Kampen.1225
In tegenstelling tot de meeste nederzettingen
waar het aantal waterputten gering is, zijn in
Weert-Kampershoek Noord maar liefst zestien
waterputten gevonden.1226 De waterputten
hebben overwegend een vierkante constructie.
Dendrochronologische dateringen van de waterputten laten zien dat sommige kort na elkaar zijn
gebouwd (gemiddeld ca. 14 jaar). Er zijn geen
aanwijzingen voor het bezwijken van constructies. Nu is de nederzetting vrij uitgestrekt en
heeft deze meer huizen dan gemiddeld.
Sommige betrekkelijk kort na elkaar gegraven
putten liggen op een grote afstand van elkaar.
Dit wijst op een collectief gebruik van waterputten door meerdere huishoudens, maar
omdat gelijktijdige huizen op redelijke afstand
van elkaar liggen, zijn ook meerdere waterputten tegelijk in gebruik geweest.1227
In de nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen
lijken vier waterputten tegelijkertijd te zijn
aangelegd in de Flavische periode (afb. 7.32).
Ze vormen exact een vierkant met zijden van
180 voet (pes drusianus). De oriëntatie is niet
conform de richting van de huisplattegronden
en het greppelsysteem. De uitleg van de waterputten representeert dan ook een andere bewoningsfase. Er komen twee constructievormen
voor. De twee westelijke waterputten zijn vrij
eenvoudige structuren, waarbij de putten zijn
gemaakt van boomstammen. Hierbij is een
uitgeholde boomstam in een kuil geplaatst om
het (kwel)water op te vangen. De oostelijke
waterputten bestaan uit vierkante constructies
die opgebouwd zijn uit planken. Uit met name
de bovenste vullingen van beide waterputten
zijn ruime hoeveelheden vondstmateriaal
(aardewerk, dakpannen, fragmenten maalsteen
en een aanzienlijke hoeveelheid slakmateriaal)
geborgen. Het slakmateriaal lijkt gebruikt te zijn
om de grond ter plaatse te verstevigen. Op
dezelfde locatie zijn namelijk twee oversnijdende gebouwplattegronden gevonden, die niet
lang na het buiten gebruik raken van de

1217 Van der Weerden & Brouwer 2015, 107110.

1218 Hiddink 2008a; Lascaris 2011.
1219 Hiddink 2008, 102.
1220 Hiddink 2014a, 147-148.
1221 Goossens & Meurkens 2013.
1222 Goossens & Meurkens 2013, 82-83.
1223 Hiddink 2008a, 100-102.
1224 Hissel 2012, 332.
1225 Roessingh & Vanneste 2009, 201.
1226 Hiddink 2014a.
1227 Hiddink 2014a, 147-148.
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Afb. 7.32 De tweede nederzettingsfase van Nistelrode-Zwarte Molen . In rood zijn vier waterputten aangegeven.
(bron: Jansen 2007, 134, ﬁg. 5.20).

waterput zijn gebouwd. De slakken boven in de
vulling van de kuil van de waterput vormden een
fundering voor de vloer. Mogelijk dicteerde de
gewenste planmatige uitleg van de nederzetting
de locatie voor de oprichting, ongeacht het feit
dat een huis boven een oude waterput moest
worden gebouwd.1228 Tijdens de tweede fase van
de opgraving door RAAP in Zwarte Molen werd
overigens een heel andere indeling van de nederzetting vastgesteld. Zij stelden vast dat alle
huizen een eigen waterput op hun erf hadden en
gebruik maakten van een bepaalde (vaste) maatvoering.1229 In de nederzetting van Reusel-Zuid
lijkt de uitleg van de nederzetting ook strak gereguleerd, gezien de oversnijding van een waterput
door een jonger huis. Uit de nazak van de
waterput, die dateert uit 242 n.Chr., komen zeer
veel vondsten welke horen bij het latere huis.1230

7.4.3 Huizen en huisinrichting
1228 Jansen 2007, 117.
1229 Hensen & Janssens 2015, 48.
1230 Bink 2011, 40. Het huis wordt gedateerd
tussen 250 en 276 n.Chr.

Na de beschrijving van de nederzettingen en de
erven, volgt tot slot het huis zelf. Wat zeggen de

opgegraven huisplattegronden in de diverse
nederzettingen over de ontwikkeling van de
bewoning in de Romeinse tijd? Zijn bij de huizen
onderling verschillen zichtbaar die iets kunnen
zeggen over de Romeinse samenleving en de
bewoners in oostelijk Noord-Brabant? Eerst zal
ingegaan worden op de ontwikkeling van de
huisplattegronden waarna de inrichting van het
huis aan bod komt.
Huisplattegronden
Uit de vergelijking van het aantal opgegraven
plattegronden van Romeinse huizen van vóór en
ná 1997 blijkt dat het aantal huizen dat uit
oostelijk Noord-Brabant bekend was (226 in
1997) met maar liefst 318 is gestegen naar 544
(tabel 7.11). De huizen die beschikbaar waren uit
de geanalyseerde 65 archeologische onderzoeksrapporten zijn aangevuld met overzichten
van Verwers (1999), Van Hoof (2007) en Hiddink
& Roymans (2015). Deze enorme hoeveelheid
aan nieuwe structuren heeft gezorgd voor een
veel beter beeld van de opbouw en indeling van
de huisplattegronden, maar maakt ook duidelijk
dat de variatie op lokaal en regionaal niveau veel
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Tabel 7.11 Verdeling van het aantal Romeinse huizen per vindplaats, gemeente en
mesoregio van vóór en ná 1997.
Gemeente

Vindplaats

Ná 1997

Vóór 1997

Eindtotaal

Kempisch Hoog
Bergeijk

Riethoven-Heesmortel

40

40

Bladel

Hoogeloon-Kerkakkers

31

31

Eersel

Kerkebogten

9

Vessem-Flinkert

5

5

Reusel-Zuid

31

31

Best

Aarle

28

28

Boxtel

Boseind

1

1

In Goede Aarde

3

3

Reusel-de Mierden

9

Roerdalslenk

Munsel
Cranendonck

Budel-Noord

7
16

7
16

Deurne

Groot Bottelsche Akker

19

19

Laarbeek

Lieshout-Beekseweg Oost/West/Zuid

26

26

Lieshout-Nieuwenhof

26

26

Geldrop-Mierlo

Mierlo-Huize Bethanie

1

1

Helmond

Mierlo-Hout

7

7

Ripsvelden

1

Someren

SRV terrein
Ter Hofstadlaan

1
10

7

10
7

Waterdael I

3

St. Michielsgestel

Den Dungen

1

Veghel

Scheifelaar

7

7

Oerle-Zuid

10

10

Zilverackers

2

2

Veldhoven

3
1

Peel Blok
Bernheze

Nistelrode-Zwarte Molen

19

19

Uden

Uden-Noord

18

18

Maasdal
Boxmeer

Beugen-Sterckwijck

Cuijk

Beers

4

4
4

4

De Nielt

8

8

Heeswijkse Kampen

5

5

Maaskant
Grave

Gassel

Oss

De Geer

1
4

1
4

Horzak

13

13

IJsselstraat

6

6

Schalkskamp

2

2

Vijver

8

8

30

31

Westerveld

1

Zaltbommelseweg
Zomerhof

3

3

13

13

Dekzandeiland van Weert
Nederweert

Rosveld

19

19

Weert

Kampershoek Noord

38

38

Kampershoek Zuid

3

12

3

3

Molenakker

30

30

Raak
Eindtotaal

9

Klein Leuken

eindtotaal

318

12

12

226

544
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groter is dan werd gedacht. Omdat nauwkeurige
dateringen van plattegronden veelal ontbreken,
is het lastig om een overzicht van de regionale,
chronologische ontwikkeling van de plattegronden te maken.1231 Om toch een beeld te
krijgen van de Romeinse huizen, zijn de exemplaren van ná 1997 in detail (afmetingen,
constructie, huistype, datering, bijzonderheden)
beschreven en met elkaar vergeleken. Hiermee
worden mogelijk ontwikkelingen in de erven en
verschillen per subregio zichtbaar.1232 Deze gegevens worden hieronder verder geanalyseerd.

1231 Zie ook Van Enckevort & Hendriks 2014,
238.

1232 Bij de huizen van vóór 1997 is alleen op
hoofdlijn naar het type huisplattegrond
gekeken.
1233 Van der Sanden 1977, 113-114; Hiddink
2014b, 182.
1234 Hiddink 2014b, 187.
1235 Jansen 2007, 106.
1236 De Boe 1988; Slofstra 1991, 137-143.
1237 Van der Sanden 1977, 113-114; Ibens 1976.
1238 Van Enckevort & Hendriks 2014, 239.
1239 Van Hoof 2007, 256.

Ontwikkeling van de huizen
In de midden- en late ijzertijd overheerste het
zogenoemde Hapshuis, waarbij het gewicht van
het dak verdeeld werd over de nokstijlenrij en de
wandpalen, maar waarbij een groot deel van het
gewicht rustte op de wand (zie ook hoofdstuk
6).1233 Dit gaf aanleiding tot het plaatsen van twee
en soms zelfs drie rijen wandpalen. Aan het eind
van de ijzertijd met een doorloop in de vroegRomeinse tijd voltrok zich een (r)evolutie waarbij
het gewicht van het dak werd weggetrokken van
de wanden en steeds meer op de middenstijlen
werd teruggevoerd. Gebouwtypen zoals OssUssen 5, dat vooral dateert vanaf de tweede
eeuw voor tot in de eerste helft van de eerste
eeuw na Chr., wordt al gekenmerkt door diepere
en grotere nokstijlen, maar heeft nog steeds een
dubbele rij wandpalen waarbij de binnenste
reeks palen de wanden draagt en de buitenste
het dak.1234 Vanaf ongeveer 50 v.Chr. wordt het
ingraven van afzonderlijke wandpalen langzaam
vervangen door het ingraven van de gehele
wand in een greppel, aan de buitenkant begeleid
door palen. Deze laatste ontlasten de wand van
een deel van de daklast. In de loop van de
Romeinse tijd worden deze palen steeds vaker
geïntegreerd in de wandgreppels, waarbij de
middenstijlen in aantal afnemen en soms geheel
ontbreken.1235
Omstreeks het einde van de ijzertijd en in de
vroeg-Romeinse tijd kwam het nieuwe gebouwtype Alphen-Ekeren in zwang.1236 Het werd voor
het eerst aangetroffen in de jaren 1930 te Alphen
en in Vlaanderen in de jaren 1970 in Ekeren.1237
Het basisconcept van het Alphen-Ekeren
gebouwtype wordt gekenmerkt door een enkelvoudige rij van enkele zware diep ingegraven
middenstijlen en een enkelvoudige rij wandpalen. De wanden van het huis zijn ingegraven in
een wandgreppel, die in de lange zijden onder-

a.

b.

c.
Afb. 7.33 Huisplattegronden uit de late ijzertijd en
vroeg-Romeinse tijd. A=Haps type; b= Alphen-Ekeren;
c= Oss-Ussen type (Bron: Slofstra 1991, 142, afb. 7).

broken wordt door twee tegenover elkaar
gelegen ingangen. Deze ingangen worden over
het algemeen gekoppeld aan de overgang van
het woon- naar het staldeel. Doordat de
krachten vrijwel volledig door de nokbalkdragers
werden gedragen, hoefde de wand niet zo stevig
gefundeerd te zijn zoals dat bij het Haps of OssUssen 5 type het geval was (zie afb. 7.33). Vaak
worden van deze huizen dan ook alleen maar de
centrale, diep ingegraven paalsporen van de
middenstijlen teruggevonden. Deze zware
middenstijlen zijn in grote kuilen geplaatst, die
ook wel ‘revolvertas’ kuilen genoemd worden
naar hun overeenkomstige vorm in doorsnede.1238 Deze vorm verraadt de wijze van
plaatsen van de middenstijlen: omdat ze zo
zwaar en groot zijn, is het makkelijker de stijlen
schuin in de kuil te schuiven en daarna rechtop
te duwen. Met name in de wandconstructie
bestaat variatie, zoals buiten de wand geplaatste
palen, die de dakvoet ondersteunden en in
sommige gevallen waarschijnlijk een zuilengang
vormden.1239
De Boe (1988) en Slofstra (1991) onderscheiden
in hun overzicht van huisplattegronden in het
Maas-Demer-Scheldegebied voor de late ijzertijd en Romeinse tijd twee verschillende typen
huisplattegronden: Oss-Ussen en Alphen-
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Ekeren. Schinkel inventariseerde in 1994 de
plattegronden uit de Romeinse tijd in Oss-Ussen
en ontwikkelde daarvan een typologie voor de
huisontwikkeling in de late prehistorie en
Romeinse tijd (afb. 7.34 en tabel 7.12). De door
Schinkel onderscheiden huistypen 5 tot en met 9
met subtypen worden nog steeds gebruikt om
Romeinse huisplattegronden in te delen. Het
hiervoor aangehaalde plattegrondtype OssUssen van De Boe en Slofstra is door Schinkel als
type Oss 5A in zijn overzicht opgenomen. De
door hem onderscheiden typen 7 en 8 zijn varianten op de huisplattegronden van het type
Alphen-Ekeren.1240
De overgang van het bouwen van type Oss
huizen naar het bouwen van Alphen-Ekeren
huizen lijkt een geleidelijk proces te zijn geweest,
waarbij zowel de middenstijlen zwaarder
werden en dieper werden ingegraven als de
wandconstructie veranderde. Om de overgang
tussen beide types enigszins te kunnen vatten
wordt wel gesproken van een ‘overgangstype
Oss/Alphen-Ekeren’.1241 Huizen van het type Oss
5A hebben vrij ondiepe middenstijlen en een
wandconstructie, die bestaat uit paarsgewijs

geplaatste palen. Huizen van het overgangstype
hebben een vergelijkbare wandstructuur, maar
de middenstijlen zijn dieper ingegraven en
hebben in het vlak een ronde vorm en een rechte
insteek. De tweebeukige plattegronden uit ZuidNederland worden tot het type Alphen-Ekeren
gerekend dat in Oss ondergebracht is in de types
8A, B en C. Bij het Alphen-Ekerenhuis ontwikkelt
de wandconstructie van paarsgewijs geplaatste
wandstijlen naar enkele wandstijlen en soms
ook wandgreppels.
In 2007 maakt Van Hoof duidelijk dat de variatie
in huisplattegronden van het type AlphenEkeren veel groter is dan blijkt uit de typologie
van Schinkel en al in de eerste eeuw na Chr.
begint.1242 In de tweede helft van de eerste eeuw
worden middenstijlen geleidelijk aan vervangen
door zware palen in de wanden, verschijnen er
dubbele wandpalen en worden er verdiepte staldelen in de huizen aangebracht. Daarnaast komt
het huistype Alphen-Ekeren niet alleen voor op
de zandgronden, maar zijn er zelfs exemplaren
bekend van Noordwest-Frankrijk tot aan de Rijn.
Van Enckevort en Hendriks werpen tot slot de
mogelijkheid op dat de porticushuizen varianten

Tabel 7.12 Omschrijving van de verschillende huistypen (naar: Schinkel 1994 en
Wesselingh 2000).
Huistype

Subtype

Oss 5/Alphen-Ekeren

Omschrijving
tweebeukig, wandpalen, geen buitenstijlen

Oss 5A
Oss 6

dubbele wandpalen
eénbeukig, wandgreppel

Oss 6A
Oss 6B
Oss 7/Alphen-Ekeren variant

geen buitenstijlen
met buitenstijlen
deels één-, deels tweebeukig, wandgreppel

Oss 7A

geen buitenstijlen

Oss 7B

met buitenstijlen

Oss 7C
Oss 8/Alphen-Ekeren variant

eénbeukig deel tussen twee tweebeukige delen, met buitenstijlen
tweebeukig, wandgreppel, buitenstijlen

Oss 8A

geen middenstijlen in de korte wanden

Oss 8B

middenstijl in één van de korte wanden

Oss 8C

middenstijl in beide korte wanden

Oss 9

deels twee-, deels driebeukig, wandgreppel, buitenstijlen
Oss 9A

eén deel tweebeukig, één deel driebeukig

Oss 9B

driebeukig deel tussen twee tweebeukige delen

Oss 9C

driebeukig deel tussen twee tweebeukige delen, middenstijl in één van
de korte wanden

1240 Van Enckevort & Hendriks 2014, 241-243.
1241 Bink 2012, 13.
1242 Van Hoof 2007, 256-258.
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Afb. 7.34 Typologie van gebouwplattegronden, gebaseerd op het onderzoek in Oss-Ussen (bron: Wesselingh 2000,
18, afb. 11a).

1243 Van Enckevort & Hendriks 2014, 257-261.
1244 Van Enckevort & Hendriks 2014, 246,
254.

op de Romeinse villa zijn geweest.1243 De uitleg
van de nederzettingen met een porticushuis
doet denken aan een villa naar Rijnlands model,
waar de gebouwen in carrévorm zijn gegroepeerd rond een open terrein en waarbij ook de
gebruikte maatvoering tussen en in de plattegronden Romeins aandoet. Ook wordt duidelijk
dat het huistype Alphen-Ekeren, dat zich heeft
doorontwikkeld tot een éénbeukig huis, in
‘versteende’ versie voorkwam op villaterreinen
en dat ze hier vooral toegeschreven worden aan
woningen van arbeiders dan wel als bijgebouwen. Volgens Van Enckevort en Hendriks is
het dan ook beter om hier van een nieuw huistype te spreken.1244

Tot 1997 waren er vooral Alphen-Ekeren huisplattegronden bekend. Dat beeld overheerst ná
1997 nog steeds bij de huisplattegronden, maar
er is meer variatie zichtbaar (zie tabel 7.13). Bijna
de helft van de ná 1997 opgegraven huizen heeft
een volledig tweebeukige indeling (266x). Vijftien huizen zijn volledig driebeukig dan wel deels
twee- en deels driebeukig. In de loop van de
tweede eeuw wordt een verschuiving zichtbaar
van twee- naar éénbeukige huizen, waarvan er
in het onderzoeksgebied twaalf voorkomen.
Zestien huizen hebben zowel een tweebeukig als
éénbeukig deel. Bij deze ontwikkeling in huisconstructie worden steeds meer middenstijlen
vervangen door zware wandpalen, waardoor
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Tabel 7.13 Overzicht van de opgegraven huistypen van na 1997 verdeeld naar mesoregio en vindplaats.
Van 19 huisplattegronden kon het type niet worden vastgesteld.
Vindplaats

Oss 5A

Oss 5 / Alphen-Ekeren

Alphen-Ekeren

Oss 8 / Alphen-Ekeren

Oss 6/7

Oss 9

Porticus huis

Totaal

Dekzandeiland van Weert
Weert-Kampershoek Zuid

3

3

Weert-Kampershoek Noord

38

38

Nederweert-Rosveld

19

19

22

27

Roerdalslenk
Best-Aarle

5

Boxtel-Boseind

1

Boxtel-In Goede Aarde

1
2

Budel-Noord

1

Someren-Ripsvelden
Someren-Ter Hofstadlaan
Deurne-Groot Bottelsche Akker
Helmond-Mierlo-Hout

1

Mierlo-Huize Bethanië

1

Lieshout-Beekseweg

1

1

3

13

14

1

1

4

4

19

19

6

7
1

5

18

24

9

16

25

10

10

Veldhoven-Zilverackers

2

2

Veghel-Scheifelaar

7

7

4

5

9

5

5

5

24

31

Lieshout-Nieuwenhof
Oerle-Zuid

Kempisch Hoog
Eersel-Kerkebogten
Vessem-Flinkert
Reusel-Zuid

2

Peel Blok
Uden-Noord

1

Nistelrode-Zwarte Molen

1

4

1

9

3

18

6

5

3

3

18

Maasdal
Cuijk-Heeswijkse Kampen

1

4

Boxmeer-Sterckwijck

5

2

2

221

15

4

Maaskant
Oss-De Geer

1

Eindtotaal

7

2
31

1
6

13

4
6

299
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een grotere open binnenruimte ontstaat. Bij één
huis in Best-Aarle van het overgangstype Oss 5/
Alphen-Ekeren zijn zware wandpalen in de korte
zijde geplaatst ter vervanging van een middenstander, terwijl bij een huis in Reusel-Zuid zware
wandpalen in de lange zijden de middenstijlen
vervangen. Bij het huistype Alphen-Ekeren
komen in de loop van de midden-Romeinse tijd
zwaardere wandpalen steeds vaker voor. Negen
huizen zijn opgebouwd uit een constructie met
zware buitenpalen (in Veghel-Scheifelaar,
Helmond-Du Pré en Reusel-Zuid), twaalf huizen
hebben zware wandpalen (in Boxtel-In Goede
Aarde, Best-Aarle en Reusel-Zuid) en in BoxtelIn Goede Aarde is bij één huis een zware wandpaal in de korte zijde geplaatst ter vervanging
van de middenstijl.

1245 Huis met 5 of 6 ingangen: Best-Aarle,
Nistelrode-Zwarte Molen. Huis met 4
ingangen: Eersel-Kerkebogten,
Lieshout-Beekseweg, Nistelrode- Zwarte
Molen, Veghel-Scheifelaar, Best-Aarle,
Vessem-Flinkert, Oerle-Zuid en
Someren-Ter Hofstadlaan.
1246 Van Enckevort & Hendriks, 2014, 241.
1247 Bink 2012, 32.
1248 Jeneson 2004.
1249 De Jong, Peters & Vossen 2015.
1250 Jansen 2007, 109-110.

Afmetingen en constructie
De maximaal vastgestelde lengte van een woonstalhuis is 40 m in Veghel-Scheifelaar, direct
gevolgd door een woonstalhuis in HelmondBrandevoort met 39 m. Het kortste huis heeft
een lengte van 9,5 m en is aangetroffen in
Nistelrode-Zwarte Molen. De breedste huizen
zijn gevonden in Oerle-Zuid en Uden-Noord,
beide 10,5 m. In Oerle-Zuid is het smalste huis
van net 4 m breed gevonden. De wanden zijn
grotendeels samengesteld uit al dan niet
dubbele wandpalen. Wandgreppels komen in
verhouding minder voor. Van de huizen die ná
1997 zijn opgegraven heeft ruim 20% een wandgreppel (al dan niet met wandpalen). Bij 9% van
de huizen ontbreekt de wand en zijn vaak alleen
de dakdragende middenstijlen aanwezig. De
slechte conservering van de vaak ondiepe greppels maar ook wandpalen, lijkt dan ook een
vertekend beeld te geven. De ingangen zitten bij
de meeste huizen in de lange zijde en liggen in
de regel tegenover elkaar. Twee ingangen tegenover elkaar in het midden van het huis komen
het meeste voor, maar er zijn varianten tot wel
zes ingangen, ook soms in de korte zijde.1245 Van
meer dan de helft van de huizen wordt vermoed
dat de dakconstructie uit een zadeldak bestond.
In mindere mate komen schilddaken voor en een
combinatie van een schild- en zadeldak.
Van twee- naar éénbeukig
De daklast werd in de loop van de Romeinse tijd
meer en meer door zware wandpalen en buitenstijlen opgevangen, waardoor middenstijlen in
feite overbodig werden.1246 De wand verschoof

hierdoor meer naar buiten, waarbij in verhouding tot de volledige oppervlakte van het huis,
meer vloeroppervlak beschikbaar kwam. De
reden voor deze evolutie lijkt te liggen in een
maximale benutting en vrijmaking van ruimte in
het huis.1247 Deze ontwikkeling vond in fasen
plaats, waarbij middenstijlen geleidelijk aan
vervangen werden door paren zware staanders,
die tegenover elkaar in de lange wand waren
geplaatst en zware nokdragers in beide korte
zijden. Deze huistypen zijn door Jeneson apart
beschreven als typen Hoogeloon 2a t/m c. Type
Hoogeloon 2a, waarbij één middenstijl wordt
vervangen, type Hoogeloon 2b waarbij twee of
meer middenstijlen worden vervangen en type
Hoogeloon 2c, waarbij alle middenstijlen zijn
vervangen door zware wandpalen en de nokbalk
alleen in de korte wanden nog door zware stijlen
wordt gedragen.1248 Tegelijkertijd neemt ook de
gemiddelde lengte en de breedte van de huizen
toe. Varieert de lengte van huizen van het type
Haps nog tussen de 10 en 18 m, de AlphenEkeren-huizen variëren in lengte van 15 tot 35 m.
Op vrijwel alle opgegraven inheems-Romeinse
nederzettingen waar huizen van dit type zijn
aangetroffen, neemt gedurende de Romeinse
tijd de lengte van de huizen toe.1249
Op diverse vindplaatsen in oostelijk NoordBrabant zijn huizen gevonden waar middenstijlen in de loop van de midden Romeinse tijd
vervangen zijn door zware wandpalen en/of
buitenstijlen, zoals Weert-Kampershoek Noord
en Zuid, Weert-Molenakker, NederweertRosveld, Hoogeloon, Veghel-Scheifelaar,
Helmond-Mierlo-Hout, Budel-Noord, ReuselZuid, Best-Aarle en Nistelrode-Zwarte Molen. In
Nistelrode-Zwarte Molen zijn twee huisplattegronden met een éénbeukig uiterlijk aanwezig.
De wanden van beide gebouwen bestonden uit
een rij dicht opeen gezette wandpalen. De palen
variëren sterk in omvang en diepte en zullen de
gehele daklast hebben gedragen. Door het
ontbreken van de middenstijlen is er intern een
grote open ruimte gecreëerd. De plattegronden
van Zwarte Molen zijn vooralsnog de enige van
dit type die gevonden zijn in de regio Maashorst.
Ze dateren uit het einde van de eerste eeuw tot
in het begin van de derde eeuw.1250 Er zijn in BestAarle enkele aanwijzingen dat deze plattegronden echter pas uit de gevorderde derde
eeuw dateren. Hier zijn bij twee huizen één of
meerdere middenstijlen vervangen door zware
palen in de wand. Beide plattegronden zijn op
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van buitenstijlen en hebben geen middenstijlen
(afb. 7.35a).1253 In Reusel is één gebouw aangetroffen waarvan twee middenstijlen zijn
vervangen door zware buitenstijlen. De
gebouwen met zware buitenstijlen lijken te
dateren vanaf circa 175 n.Chr.1254 Een mogelijk
verwant fenomeen is het voorkomen van zwaardere binnenstijlen in combinatie met middenstijlen. Deze binnenstijlen bevinden zich niet ín
de wand, maar net iets naar binnen toe van de
wand af. Dergelijke constructies zijn onder
andere aangetroffen in Nederweert-Rosveld,
Budel-Duitse school en Reusel-Zuid (afb. 7.35b).
Deze binnenstijlen hebben mogelijk gefungeerd
als dragers van een zolder.1255 Rond Gent en
Brugge werd nog een andere variatie in de bouw
vastgesteld die ook te vinden is in Boxtel-In
Goede Aarde (afb. 7.35c).1256 Hier lijkt de evolutie
naar éénbeukigheid zich verder door te zetten
door kruisvormige configuraties te maken van
zware palen met steeds één zware wandpaal in
het midden van de korte zijden, soms als buitenstijl, in combinatie met één, twee of drie zware
dragende wandpalen in de lange zijde.1257
Afb. 7.35 a t/m c Huisplattegrond 10 uit Veghel-Scheifelaar
met zware buitenstijlen (bron: Van der Veken & Blom
2012a, 73, afb. 4.22); midden, huisplattegrond 8 uit BudelNoord met binnen- en middenstijlen (bron: Bink 2012,
180, afb. 8); Huisplattegrond 2 uit Boxtel-In Goede Aarde
met zware wandpalen in de lange en korte zijwanden
(bron: Van Renswoude & Norde 2011, 100, afb. 6.3.1).

basis van aardewerk gedateerd vanaf het einde
van de tweede eeuw, maar vooral in de derde
eeuw. Eén van de huizen is ook gelinkt aan de
naastgelegen waterput, waarvan het hout
dendrochronologisch is gedateerd in de jaren
254/255.1251
Dat er een sterke variatie is in de manier waarop
men meer binnenruimte creëerde, laten de
zware buitenstijlen zien die in Brecht-Zoegweg
(B) werden gevonden bij de lange zijden van
meerdere grote woonstalhuizen.1252 Hierbij zijn
de middenstijlen in het huis vervangen door
zware stijlen die buiten de wand geplaatst zijn.
Voor zover bekend zijn deze stijlen altijd schuin
ingegraven. Voorbeelden van dergelijke
gebouwen in oostelijk Noord-Brabant zijn
beperkt tot Veghel-Scheifelaar, HelmondMierlo-Hout en Reusel-Zuid. De huizen van
Veghel-Scheifelaar zijn bijna allemaal voorzien

Het porticushuis
De porticus is een nieuw architectonisch element
in de bouw van inheemse huizen in de Romeinse
tijd. 1258 Hierbij vormen de buitenstijlen een
rondom lopende (houten) zuilengalerij. In deze
constructie moet de daklast worden gedragen
door de wand en de middenstijlen. De gemiddelde breedte en diepte van de wandgreppels
wijzen dan ook op een stevige constructie van de
wand(stijlen). Tussen de ‘zuilen’ en de wand
wordt een veranda verondersteld, overdekt met
een dak. Hierdoor ontstond een ruimte rondom
het huis, breed en hoog genoeg om rond te
kunnen lopen. De ruimte kan gebruikt zijn voor
bijvoorbeeld opslag, maar een symbolische
functie ligt meer voor de hand. Het nieuwe
architectonische element van een galerij van
houten zuilen moest de elitaire, ‘Romeinse’
status van de bewoners van het huis symboliseren.1259 De porticushuizen worden dan ook
geassocieerd met bewoners die een bepaalde
status binnen hun gemeenschap hadden
verworven en dat onder andere door middel van
het toepassen van een ‘uitheemse’ architectuur
uitdroegen.
De discussie rond de porticushuizen en hun
functie begon na de ontdekking van de plattegrond van het eerste huis met een porticus in de

1251 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1252 Delaruelle, Verbeek & De Clercq 2004,
196-206.

1253 Veken & Blom 2012a, 62-76.
1254 Bink 2012, 32.
1255 Hiddink 2005b; Bink 2012, 36; Bink 2011.
1256 Vanderhoeven et al. 2008.
1257 De Clercq 2003, 167-168.
1258 Zie ook Van Enckevort & Hendriks 2014,
254-261.

1259 Jansen 2007, 103-106.
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1260 Wesselingh 2000, 246.
1261 Slofstra 1991, 163.
1262 Heeren 2009, 155-160; Vos 2009, 237–
251.

1263 Heeren 2009, 155–157.
1264 Vos 2009, 246.
1265 Heeren 2009, 157-160.
1266 Van Enckevort 2012, 248-249.
1267 Hensen & Janssens 2015, 42.
1268 Goossens & Meurkens 2013, 67-69.
1269 Hulst 1978.
1270 Hiddink 2014c, 123.

nederzetting Oss-Westerveld. Fragmenten van
dakpannen uit de sporen van het huis laten
veronderstellen dat (een deel van) de dakbedekking uit pannen heeft bestaan.1260 De plattegrond
en de dakpanfragmenten brachten Slofstra er in
1991 toe het porticushuis in Oss als proto-villa te
betitelen, een gebouw met architectonische
elementen uit de Romeinse villa-wereld. Het
huis past volgens hem in de ontwikkeling van
een eenvoudig woonstalhuis naar een villa en de
bewoners zouden tot de Bataafse elite gerekend
mogen worden.1261 In hun proefschriften gaan
Heeren en Vos uitgebreid in op de aan het huis
uit Oss verwante huizen met plattegronden met
buitenstijlen en de deels door beiden, gezamenlijk ontwikkelde ideeën aangaande de betekenis
van deze huizen.1262 De kernconstructies van de
porticushuizen zijn volgens Heeren traditioneel
van oorsprong, de porticus is ontleend aan de
Romeinse architectuur.1263 Vos komt tot de
conclusie dat de architectuur van de porticushuizen is geïnspireerd op de soldatenbarakken in
de Romeinse castella. Op basis daarvan koppelt
Vos de sociale interpretatie ‘veteranenboerderij’
aan deze uit leem en hout opgetrokken
huizen.1264 Volgens Heeren ligt de oorsprong van
de porticus op het Bataafse platteland ook in de
castella, waar Bataafse mannen hun gehele
diensttijd gedurende 25 jaar verbleven. Een
verdere onderbouwing voor de militaire
connectie ziet hij in Tiel in de militaria die in en
bij de porticushuizen zijn gevonden, het gebruik
van ijzeren nagels, de fundering van de middenstijlen op planken en de vondst van fragmenten
van dakpannen en vensterglas in de sporen van
enkele porticushuizen.1265 Van Enckevort denkt
eerder dat de oorsprong van het porticushuis
gezocht moet worden in de Gallo-Romeinse
villa-architectuur, en dan vooral in het Gallische
achterland. Het lijken namelijk kleine uitvoeringen van peristylvilla’s van het type Anthée,
die gekenmerkt worden door een axiale symmetrie en zich concentreren in de Gallische (en
Germaanse) provincies en in het westen van
Zwitserland.1266
Bij Nistelrode-Zwarte Molen zijn drie porticushuizen aangetroffen (afb. 7.36). Uit de paalkuilen
van een van de porticushuizen zijn 22 fragmenten
grofkeramiek verzameld, waarvan 13 delen

afkomstig van de dakbedekking. Dat dit dak een
groot gewicht gehad moet hebben, toont de
vondst van een grote conglomeraatsteen in een
paalkuil van de buitenwand. Deze steen heeft
waarschijnlijk een functie als stiep gehad, waarop
de houten paal kon rusten. Dit ging het snelle
rotten van de palen tegen. Ook de vlakke en
brede maar relatief ondiepe paalkuilen wijzen
mogelijk op stiepenbouw, waarbij de stenen
nadien verwijderd zijn. Het gebruik van stiepen is
uit de Romeinse tijd vooral bekend van de villaterreinen in het Zuid-Limburgse lössgebied waar
steenbouw gangbaar is.1267 In Uden-Noord is één
huis, en mogelijk nog twee andere huizen, geïnterpreteerd als porticushuis omdat ze duidelijk
groter en zwaarder gefundeerd zijn dan de
overige huisplattegronden (afb. 7.37). Om de
zware middenstijlen goed te kunnen funderen
zijn houten sloffen of planken onder in de paalkuil gebruikt. De te grote afstand van de
buitenste palen tot de wand maakt duidelijk dat
ze geen dragende functie hadden. De palen
vormden een rondgang (porticus) van houten
‘zuilen’, waarbij tussen de zuilen en de wand een
veranda wordt verondersteld, overdekt met een
dak. Ook hier is bij één van de huisplattegronden
de middenstijl op steen gefundeerd.1268
Ook bij de porticushuizen is variatie en ontwikkeling zichtbaar, maar dit speelt zich voor een
groot deel af buiten het onderzoeksgebied
oostelijk Noord-Brabant. Van het porticushuis in
Hoogeloon, waar aan één zijde een porticus als
een façade voor het woonhuis is toegevoegd,
zijn maar weinig parallellen bekend (afb. 7.38).
In Druten-Klepperhei is een porticushuis
aanwezig waar de porticus aan beide zijden van
het gebouw uitsteekt.1269 Het gebouw was voorzien van muurschilderingen en dateert in de
tweede eeuw. Er zijn ook boerderijen die gedeeltelijk ‘verstenen’ en waarin elementen van meer
monumentale gebouwen worden aangebracht,
zoals een kelder, een verwarmde ruimte en/of
beschilderd pleisterwerk op de wanden. In Rijswijk-De Bult heeft het huis bijvoorbeeld stenen
funderingen, een ruimte met hypocaustum en
muurschilderingen. In Druten-Klepperhei en
Mortsel bij Antwerpen is aan een houten
gebouw een kelder toegevoegd.1270
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Afb. 7.36 Plattegrond en reconstructie van porticushuis 22 in Nistelrode-Zwarte Molen (bron: Hensen & Janssens
2015, 41, afb. 6.5 aangepast).
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Afb. 7.37 Plattegrond van porticushuis 36 uit Uden-Noord (bron: Goossens & Meurkens 2013, 239, afb. 12.22 aangepast).
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Afb. 7.38 Porticushuis 104 uit Hoogeloon-Kerkakkers (bron: Hiddink 2014c, 122, afb. 6.16).

1271 Hiddink 2014a, 134.
1272 Hiddink 2005b, 98.
1273 Zimmermann 2006, 297, tabel 1.
1274 Jansen & Van Hoof 2003, 117.
1275 Hiddink 2014a, 134
1276 Hiddink 2008a, 96.
1277 Hiddink 2008a, 96.
1278 Hissel 2012, 322.
1279 Van Enckevort & Hendriks 2014, 244245, 251; Van Hoof 2007, 260-263.

1280 Hiddink 2014b.
1281 Hiddink 2014b.
1282 Bink 2012, 30.
1283 Hiddink 2008a, 2005b, 2014c; De Jong,
Peters & Vossen 2015.

Levensduur huizen
Hiddink gaat uit van een gemiddelde gebruiksduur van dertig jaar voor de woonstalhuizen.1271
Huizen kunnen een kortere levensduur hebben
door calamiteiten, zoals brand of storm, of juist
een langere doordat de bewoners ingrijpende
reparaties en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren. Het is echter nuttig een gemiddelde
te hanteren, omdat zo ook de omvang van
verschillende nederzettingen met elkaar kan
worden vergeleken.1272 Een indicatie voor de
levensduur biedt de duurzaamheid van bouwhout, die - afhankelijk van de houtsoort
(meestal eik) en de vochtigheid van de ondergrond - tussen de 10 tot 50 jaar bedraagt en een
gemiddelde van 30 tot 35 jaar oplevert.1273 De
diameter van de stijlen is hierbij van grote
invloed op de levensduur. Een uitzondering
vormt het huis op het éénfasige erf van Oss-De
Geer II. Dit huis is ruim 150 jaar lang in gebruik
geweest, waarbij geen zichtbare reparaties
hebben plaatsgevonden, en waarvan nog resten
hout van de standers bewaard waren
gebleven.1274 Hoewel dubbele middenstijlkuilen
wel vaker in Zuid-Nederland worden aangetroffen, is het aantal waargenomen reparatiesporen aan huizen al met al bescheiden. Invloed
van reparatie op de gebruiksduur van huizen
lijkt daarmee minimaal.1275 De huizen in DeurneGroot Bottelsche Akker vertonen ook weinig
sporen van reparaties.1276 In drie huizen komen
echter dubbele middenstijlen voor, die kunnen
samenhangen met reparaties. De meeste
middenstijlen van de huizen in Deurne-Groot
Bottelsche Akker zijn waarschijnlijk hergebruikt.
De stijlen zijn namelijk bij het verlaten van het
gebouw afgekapt op maaiveldniveau.1277

In Oerle-Zuid vertonen alle huizen sporen van
afbraak, wat blijkt uit uitgegraven en/of losgewrikte middenstijlen. Verder valt in Oerle-Zuid
op dat de meest oostelijke wandpaal altijd is
uitgegraven.1278 Het afbreken en hergebruiken
van de huisconstructies lijkt bij de Romeinen
een terugkerend patroon en doet denken
aan de verplaatsing en het hergebruik van
boerderijgebinten in de late middeleeuwen
en nieuwe tijd.
Indeling in regio’s?
In de huizenbouwtradities van de late ijzertijd en
Romeinse tijd in Nederland is een tweedeling te
maken. In het noorden en westen van het land
werden driebeukige woonstalhuizen gebouwd,
in het oosten en zuiden tweebeukige.1279 De
Romeinse huizen in het Maas-Demer-Scheldegebied werden in het algemeen ingedeeld
volgens een typologie die aansluit bij de huistypen Oss 5A en Alphen-Ekeren. Huizen van het
type Oss 5A dateren uit de late ijzertijd maar
beginnen waarschijnlijk al in de midden-ijzertijd.1280 De oudste huizen van het type AlphenEkeren dateren uit de laatste fase van de late
ijzertijd, maar vooral uit de Romeinse tijd.1281
Verder komen vanaf circa 125 n.Chr. verdiepte
staldelen voor.1282 In de Peel- en Kempenregio
bestaan de huizen vrijwel uitsluitend uit huizen
van het Alphen-Ekeren type. Het type werd in
oostelijk Noord-Brabant vastgesteld in vrijwel
elke opgraving. Deurne-Groot Bottelsche Akker,
Nederweert-Rosveld, Hoogeloon-Kerkakkers en
Helmond-Mierlo-Hout zijn nederzettingen met
vrijwel uitsluitend huizen van het type AlphenEkeren.1283
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Voor de Maaskant en het Peel Blok is daarentegen
juist het voorkomen van verschillende huistypen
binnen een nederzetting kenmerkend voor de
Romeinse bewoning, waarbij naast tweebeukige
huizen ook deels twee-/driebeukige huizen van
het type 9 voorkomen. Op de Zuid-Nederlandse
zandgronden komen zelden driebeukige of
anderszins van het type Alphen-Ekeren afwijkende plattegronden voor. Het feit dat in Oss
ongeveer evenveel gebouwen van het type Oss 8
als van het type Oss 9 voorkomen, moet derhalve
wijzen op het bestaan van een afwijkende huizenbouwtraditie. Deze diversiteit is zichtbaar in
Oss-De Geer met wel drie verschillende huistypen: Oss 5a, 8 en 9. Het gebied waar zowel
tweebeukige als deels twee- deels driebeukige
plattegronden voorkomen, blijkt overeen te
komen met een zone rond de grote rivieren. In
oostelijk Noord-Brabant lijkt dit door te lopen tot
aan Uden-Noord. In deze nederzetting sluit de
variatie in huisbouwtraditie nog aan bij Oss en het
oostelijk rivierengebied (type Oss-Ussen, vooral
type 8 en 9).1284 Kortom, in het oosten van Nederland vinden we langs de grote rivieren een regio
met een tot de Zuid-Nederlandse traditie behorende wijze van huizenbouw, die echter met
name door het voorkomen van het huistype Oss 9
zich ook weer duidelijk daarvan onderscheidt.1285
Daarnaast komen in deze regio huistypen voor
met buitenstijlen, waarvan de porticushuizen
varianten zijn. Omdat de genoemde huizenbouwvarianten ook gangbaar zijn in het rivierengebied,
wordt verondersteld dat de Maaskant en Maashorst werden bewoond door Bataven en deel
uitmaakten van de civitas Batavorum.1286
Huisonderdelen
Verdiepte staldelen
Een bijzonder aspect van de woonstalhuizen in
delen van de zandgronden van oostelijk NoordBrabant is het voorkomen van verdiepte staldelen,
ook wel potstallen genoemd. Omtrent de duiding
van deze structuren bestaat nog enige discussie.1287
Bij het potstalsysteem zoals dat bekend is uit de
late middeleeuwen, werd de verdiepte stal gevuld
met vers gestoken heide- of grasplaggen. Na zich
volgezogen te hebben met mest werden de
plaggen verspreid over de akkers en werd de stal
bekleed met verse plaggen. Het is maar de vraag
of dit systeem ook al als zodanig bestond in de
Romeinse tijd. Het gebruik van de term potstal in
vrijwel alle rapporten suggereert dat wel.
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Afb. 7.39 a en b Huisplattegrond 5 met stalboxen uit
Oss-De Geer II (boven; bron: Jansen & Van Hoof 2003,
58, afb. 7.3) en huisplattegrond 8 met verdiept staldeel
uit Budel-Noord (onder; bron: Bink 2012, 39, afb. 6.7).

Ná 1997 zijn er in oostelijk Noord-Brabant
69 huisplattegronden met verdiepte staldelen
bijgekomen. De verdiepte staldelen komen met
name voor in de Alphen-Ekeren huizen. Bij vijf
huizen zijn twee (fasen?) verdiepte staldelen in
het huis aanwezig en bij één geval gaat het zelfs
om drie verdiepte staldelen. De huizen met
meerdere (fasen) verdiepte staldelen betreffen
alleen Alphen-Ekerentypen. Bij de huizen met
weggelaten middenstijlen, zware wand en/of
buitenstijlen heeft het merendeel (15 van de 22)
een verdiept staldeel. Hier lijkt dan ook een
duidelijke samenhang te liggen tussen het
verkrijgen van meer binnenruimte ten behoeve
van het staldeel. Het grootste aantal verdiepte
staldelen werd opgegraven in Best-Aarle (14x)
gevolgd door Deurne-Groot Bottelsche Akker
(11). Het merendeel van de staldelen is dan ook
te vinden in de mesoregio Roerdalslenk. Opvallend is dat verdiepte staldelen in de Maaskant en
het Peel Blok ontbreken. Uit het Maasdal is één
huis met verdiepte stal bekend uit BoxmeerSterckwijck.1288 In de regio’s Maaskant en Peel
Blok zijn bij een aantal huisplattegronden in
Oss-De Geer (afb. 7.39a) en Uden-Noord wel
vormen van stalboxen aanwezig1289, die in de rest
van oostelijk Noord-Brabant dan weer vrijwel
ontbreken.1290 Deze komen echter alleen voor in
huizen van het type Oss 9A.

1284 Goossens & Meurkens 2013, 183-184.
1285 Jansen & Van Hoof 2003, 121-124; Jansen
2007, 110-111.

1286 Bink 2012, 35.
1287 Van Enckevort & Hendriks 2014, 244;
Hiddink & Roymans 2015, 59.

1288 Blom & Van der Velde 2015.
1289 Jansen & Van Hoof 2003; Goossens &
Meurkens 2013.

1290 Alleen in een huis in LieshoutNieuwenhof Noord zijn stalboxen
herkend naast het later verdiepte
staldeel.
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Tabel 7.14 Overzicht van de gemiddelde diepten en het aantal verdiepte staldelen per
nederzetting in oostelijk Noord-Brabant van ná 1997. Alleen de verdiepte staldelen
waarvan de diepten bekend/vermeld waren, zijn hier opgenomen.
Vindplaatsen

Gemiddelde diepte staldeel (cm)

Budel-Noord1
2

32

4

30

11

Oerle-Zuid4

30

6

27

6

25

2

Lieshout-Nieuwenhof

5

Weert-Kampershoek Noord6
Lieshout-Beekseweg

7

Best-Aarle8
Boxtel-In Goede Aarde9
Eindtotaal

1291 Resten hiervan zien we bijvoorbeeld in
Best-Aarle, Lieshout-Nieuwenhof
Noord, Budel-Noord, Uden-Noord,
Zwarte Molen en Cuijk-Heeswijkse
Kampen.
1292 Van Renswoude & Norde 2011, 26.
1293 Linden 2011, 92.

2

Deurne-Groot Bottelsche Akker3

Veghel-Scheifelaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale aantal aanwezige staldelen

39

22

3

17

15

2

1

25

50

Bink 2012.
Veken & Blom 2012a.
Hiddink 2008a.
Hissel 2012.
Van der Weerden & Brouwer 2015.
Hiddink 2008b.
Hiddink 2005a.
Tol & Verspay in voorbereiding.
Renswoude & Norde 2011.

Men treft de verdiepte staldelen meestal aan als
rechthoekige of afgerond vierkante humeuze
vlekken die meestal niet dieper dan 30 cm in het
toenmalig loopvlak uitgegraven waren. De
diepte varieert echter sterk van 2 cm in BoxtelIn Goede Aarde tot maar liefst 70 cm in OerleZuid en Budel-Noord (tabel 7.14). Dat geldt ook
voor het oppervlak. In sommige gevallen strekt
het verdiepte deel zich uit over vrijwel het hele
huis, zoals het geval is in Veghel-Scheifelaar, en
in andere gevallen is er niet meer dan een
humeuze en ondiepe vlek van het staldeel over.
Ze tekenen zich doorgaans af in het oostelijke
deel van het huis, weg dus van de overheersende
windrichtingen en tegen de koudste windrichting aan. In doorsnede hebben de verdiepte
stallen meestal een wat onregelmatige of vlakke
bodem en een vrij uniforme vuile homogene
opvulling. In meerdere huisplattegronden is het
verdiepte staldeel in de boerderij door een wand
afgescheiden van het woondeel (afb. 7.39b).1291
In een aantal nederzettingen zijn zowel aan de
oostzijde als aan de westzijde verdiept staldelen
waargenomen, zoals onder andere Hoogeloon-

Kerkakkers, Lieshout-Beekseweg west, Lieshout-Nieuwenhof-Noord, Best-Aarle en MierloHout-Du Pré. Het is niet altijd zeker of deze
verdiepte delen binnen in één huis tegelijk voorkwamen of dat er sprake is van faseringen
waarbij het ene verdiepte staldeel opgevolgd
werd door een nieuwe fase.
Hoewel de functie als staldeel vrijwel niet ter
discussie staat in de meeste onderzoeksrapporten, is het bewijs voor het gebruik als stal
nog steeds erg mager. Uit één van de verdiepte
stalgedeelten in Boxtel-In Goede Aarde heeft de
analyse van een pollenmonster geen hard bewijs
voor mestopvang geleverd.1292 Mestschimmels
ontbreken namelijk, hoewel je die wel zou
verwachten in een organische vulling van een
potstal.1293 In de organische opvulling van het
staldeel zijn wel pollen van graan, (on)kruiden,
grassen en in beperkte mate heideplanten
aangetoond. In een verdiept staldeel bij VeghelScheifelaar is een aanzienlijke hoeveelheid
botmateriaal gevonden. Volgens de onderzoekers zou dit zijn gedaan om de mest in de stal te
verrijken met organisch materiaal waardoor er
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Afb. 7.40 Karrensporen (tussen stippellijnen) in het staldeel van huisplattegrond HS01 te Veghel-Scheifelaar (bron:
Van der Veken & Blom 2012a, 64, afb. 4.7).

een betere compostering zou plaatsvinden. Voor
het in stand houden van het composteringproces in de stal zou het volgens Van der Veeken
en Blom ook nodig zijn om een deel van de mest
met schimmels te laten zitten, zodat het proces
door kon gaan op de nieuw toe te voegen
compost in de stal.1294 Ook hier ontbreken echter
schimmels en is het maar de vraag of het
botmateriaal er niet in is gedumpt bij het
verlaten van de boerderij net als de andere
weinig gefragmenteerde aangetroffen vondsten.
In Veghel-Scheifelaar zouden de aanwezige
resten van graan en grassen in de opvulling van
het staldeel enerzijds afkomstig kunnen zijn van
de ophoging van de verdiepte stal met stro
(gedroogd graan), grasplaggen of hooi
(gedroogd gras) of het gebruik ervan als veevoer.
Het bewijs dat er vee in de stal aanwezig was,
lijkt hier wel door mestschimmels te worden
bevestigd.1295 In één van de staldelen van VeghelScheifelaar zijn karrensporen waargenomen die
uit de verdiepte stal naar boven kwamen
(afb. 7.40). Dit lijkt erop te wijzen dat de mest
met een kar uit de stal werd geschept om vervolgens op het land te brengen.1296 In Best-Aarle zijn
in enkele gevallen spitsporen waargenomen op
de bodem van de stal, die misschien te relateren
zijn aan het uitscheppen van de mest.1297
In Oerle-Zuid maakt Hissel onderscheid in twee
typen van verdiepte huisgedeelten: de verdiepte
werk- of opslagplaats met een aangeharde en

egale vloer en een verdiept stalgedeelte/potstal
met een grillige, onregelmatige onderkant, die
mogelijk wijst op vertreding door vee, en die een
stuk minder diep is, tot circa 25 cm.1298 De vulling
van het verdiepte deel van een van de huizen is
micromorfologisch onderzocht en hieruit is
gebleken dat het niet om een potstal of stalgedeelte gaat. De ruimte is circa 50 cm diep en
heeft een egale, aangedrukte, verharde vloer,
vervaardigd van elders aangevoerd materiaal.
Er zijn geen sporen van mest of coprolieten
aangetroffen, noch sporen van verkneding of
versmering van de bodem, die juist wel verwacht
worden bij de aanwezigheid van vee. Ook het
fosfaatgehalte is te laag om te duiden op een
potstal. Bovendien lijkt het niet aannemelijk om
met zorg een verharde vloer aan te leggen als de
ruimte bedoeld is voor vee. Hissel geeft dan ook
aan dat het eerder een werkplaats of opslagruimte voor voer betreft.1299 In Veghel-Scheifelaar
zijn in het verdiepte huisdeel ook aanwijzingen
gevonden voor aangestampte harde leem. Hier
wordt echter eerder gedacht aan de bepleistering van houten wanden.1300 Micromorfologisch
onderzoek van de onderste laag van een
‘potstal’ in Budel-Noord, die bestond uit oud
dekzand, lijkt ook te wijzen op een zorgvuldig
aangelegde vloer. Het zand was hier zo compact
geworden door betreding en het aanstampen
met een platte stok waarbij water was gebruikt
om de vloer te verdichten. Bink interpreteert de

1294 Veken & Blom 2012a, 223.
1295 Veken & Blom 2012a, 46-47.
1296 Veken & Blom 2012a, 64-65.
1297 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1298 Hissel 2012, 16-17.
1299 Hissel 2012, 16-17.
1300 Veken & Blom 2012a, 226.
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1302 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1303 Veken & Blom 2012a, 186.
1304 Hiddink 2008a, 96.
1305 Hiddink 2005b, 83-86.
1306 Jansen & Van Hoof 2003, 122.
1307 Goossens & Meurkens 2013, 71.
1308 Hiddink & Roymans 2015, 59; Van
Enckevort & Hendriks 2014, 244.

1309 Verwers 1999, 244.

ruimte als een stal waarbij de hoeven van het
vee de door uitwerpselen en urine natte bodem
regelmatig (als door een stok) zouden hebben
aangestampt. Ook hier ontbreken echter aanwijzingen voor de aanwezigheid van schimmels,
mest en/of plaggen. Boven de compacte vloerlaag werd wel een grote hoeveelheid houtskool
van vermoedelijk eik gevonden. Volgens Bink
een bewijs voor het (deels) afbranden van de
boerderij, waarna deze deels ontmanteld zou
zijn.1301 In Best-Aarle zijn uit verschillende
‘potstallen’ bulkmonsters gezeefd om te kijken
of er eventuele resten van ambachtelijke sporen
aanwezig waren. Deze zijn echter niet aangetroffen. Resultaten van het pollen- en micromorfologisch onderzoek aan de staldelen zijn
helaas nog niet beschikbaar.1302
Alles bij elkaar zijn er maar weinig tot geen
aanwijzingen voor het gebruik van het verdiepte
deel in het huis als stal, laat staan als potstal.
De term verdiept huisgedeelte, zoals Hissel dat
hanteert in Oerle-Zuid, is wellicht een betere
term, of zelfs kelder, daar waar sprake is van een
meer dan 50 cm verdiept huisgedeelte. De 50 tot
70 cm diep uitgegraven huisdelen in Oerle-Zuid,
Veghel-Scheifelaar en Budel-Noord met een
aangestampte vloer doen ook denken aan een
kelder of hutkom. In Veghel-Scheifelaar lijkt het
hele huis zelfs te beschikken over een verdiepte
vloer. Hutkommen bestaan louter uit een ruimte
met een uitgediepte vloer en worden meestal
geassocieerd met ambachtelijke activiteiten als
het smeden van ijzer of het bewerken van wol
vanwege de in de hutkom aanwezige vondsten.
Vondsten die in de meer dan 50 cm diepe huisdelen vrijwel altijd voorkomen, zijn slijp- en
maalstenen, naast houtskool en hutteleem.
In Veghel-Scheifelaar wordt het verdiepte huisdeel vanwege de grote hoeveelheid maal- en
wetstenen verklaard als werkplaats.1303 In combinatie met de stevige gebouwde verdiepte
constructie in het huis, lijkt hier eerder een
ambacht te zijn uitgevoerd dan het stallen van
vee en de opvang van mest. Het stallen van vee
en de opvang van mest passen beter bij de
minder diep uitgegraven huisdelen met een
onregelmatig gevormde vloer.
Verdiepte staldelen lijken alleen voor te komen
in het zuidelijke deel van ons onderzoeksgebied.
In Best-Aarle leverde meer dan de helft van de
gebouwen een dergelijk verdiept staldeel op. Ze
komen in nagenoeg alle onderscheiden huistypes voor (inclusief in een van de huizen van

het overgangstype Oss-Ussen 5 / AlphenEkeren). De conservering verschilt sterk. In
sommige gevallen was het spoor nog maar 2 cm
diep. Het ontbreken van grondsporen van de
verdiepte stal is een algemeen verschijnsel in de
vroegere Alphen-Ekeren plattegronden van het
Maas-Demer-Scheldegebied. Mogelijk is het
ontbreken van een dergelijke verdiepte stal bij
een deel van de plattegronden te wijten aan de
conservering. Van oudere huizen wordt door
Hiddink aangenomen dat de stal zo ondiep was
uitgegraven dat deze niet meer als spoor in het
opgravingsvlak aanwezig was.1304 Dat lijkt in de
regio Weert-Nederweert ook de oorzaak te zijn
van het ontbreken van verdiepte staldelen. Het
lijkt er ook op dat de stallen hier veel ondieper
zijn ingegraven, in vergelijking met andere
nederzettingen in Zuid-Nederland. Het is mogelijk dat minder inspanningen hoefden te worden
verricht voor het verzamelen van mest door de
relatief hoge vruchtbaarheid van de bodems,
maar zeker is dit niet.1305
In de noordelijke delen van de Maashorst en
Maaskant ontbreken ‘potstallen’, maar zijn er
wel stalboxen aanwezig. In Oss is de helft van de
huizen voor een deel driebeukig waarvan wordt
aangenomen dat dit het staldeel moet zijn
geweest waarbij het vee in de zijbeuken gestald
werd en er een middenpad overbleef. Bij 18 van
de 23 huisplattegronden in Oss ligt het driebeukig deel in het oosten. In drie huizen zijn ook
daadwerkelijk resten van stalboxen aangetroffen. De breedte van deze stalboxen lag
gemiddeld tussen 1,5 en 1,7 m.1306 In Uden-Noord
lijkt het grootste deel van de tweebeukige
plattegronden van het type Oss 8 te klein voor
een woonstalhuis. Daarnaast ontbreken hier in
de meeste plattegronden directe aanwijzingen
voor een staldeel in de vorm van afzonderlijke
stalboxen. Mogelijk deed de aanbouw die bij
enkele plattegronden gedocumenteerd is, dienst
als stal.1307
De opkomst van huizen met verdiept stalgedeelte wordt meestal in de tweede eeuw
geplaatst.1308 De vroegste exemplaren stammen
uit Oosterhout waar twee gebouwen met
verdiepte stal in de eerste helft van de tweede
eeuw gedateerd zijn.1309 In Mierlo is een plattegrond met stal dendrochronologisch gedateerd
op 130 ± 5 n.Chr. Ook in Lieshout-Beekseweg en
Deurne-Groot Bottelsche Akker zijn vroege
stallen uit het tweede kwart van de tweede
eeuw aanwezig. In Best-Aarle is nog een ouder

355
—

exemplaar aanwezig, dat gedateerd is aan het
eind van de eerste of het begin van de tweede
eeuw.1310 De ontwikkeling van de ‘potstallen’ lijkt
hiermee steeds eerder te beginnen. Het
verdiepen van de stallen vanaf de tweede eeuw
wordt wel in verband gebracht met de noodzaak
meer mest te verzamelen in verband met dreigende uitputting van de akkers. In het licht van
deze verklaring zijn de stallen in Alphen-Ekeren
huizen te beschouwen als potstallen, waarbij het
vee een relatief groot deel van het jaar binnen
stond en mest werd bereid door plaggen en
strooisel in de stal te brengen.1311
In veel gevallen hebben de ‘potstallen’ door de
diepe kuil gefungeerd als ‘artefact-traps’, waarin
veel vondstmateriaal terecht is gekomen. De
brede datering van het hierin opgevangen
vondstmateriaal toont aan dat de verdiepte
huisdelen na gebruik vaak als afvalkuilen zijn
gebruikt, maar ook dat ze nog lang open lagen
en dus niet echt geschikt zijn voor de datering
van de gebruiksperiode van de huizen. Het
vondstmateriaal is erg divers en bestaat in de
regel uit aardewerk, metalen, glazen en natuurstenen gebruiksvoorwerpen, keramisch bouwmateriaal, huttenleem, metaalslakken, dierlijk
botmateriaal en vuursteen. Uit onderzoek aan
de Beekseweg in Lieshout weten we dat de
stallen open lagen toen het huis werd verlaten.
De A-horizont van een podzol heeft zich ontwikkeld halverwege de vulling van de stallen. Deze
bodemhorizont markeert het voormalige loopvlak en geeft aan dat de stallen als depressies in
het landschap zichtbaar waren, nog tientallen
tot honderden jaren na het verlaten van het
gebouw.1312 De aanwezigheid van een humuspodzol in de Romeinse stallen op RiethovenHeesmortel, geeft aan dat deze kuilen tot na de
ontginning van de heide gedeeltelijk open zijn
blijven liggen. Het gaat dan om een periode van
bijna 1700 jaar!1313
Omdat ze nog heel lang zichtbaar moeten zijn
geweest in het landschap, werden ze in de laatRomeinse tijd en vroege middeleeuwen regelmatig gebruikt als een soort van groeve voor
allerlei vondstmateriaal. Het aardewerk uit de
‘potstallen’ van Nieuwenhof Noord dateert
vanaf de eerste tot en met de derde eeuw, met
daarnaast ook post-Romeins aardewerk.1314 In
Budel-Noord werden in een opvullingslaag
resten houtskool en as van een vuur gevonden.
Mogelijk zijn dit de resten van de op het terrein
aangetroffen meilers die gebruikt zijn bij de

ontginning van het terrein in de vroege middeleeuwen. Vondsten in enkele gebouwen uit de
zesde eeuw wijzen er hier ook op dat in deze
periode de ‘potstallen’ van de oudere Romeinse
huizen zijn verspit. Het lijkt dat men op zoek was
naar bruikbaar materiaal, zoals metalen voorwerpen en/of bouwmaterialen.1315 In WeertKampershoek Noord werd een grote kuil van ca.
26 bij 16 m gevonden die een Romeins huis deels
oversnijdt.1316 Dit werd ook in NederweertRosveld opgemerkt. Scherfmateriaal uit de
vulling doet vermoeden dat hier in de volle
middeleeuwen de stalvulling of iets dergelijks is
gewonnen.1317 Ook in Someren-Waterdael III
werd opvallend veel bouwkeramiek in de vroegmiddeleeuwse sporen gevonden, wat duidelijk
maakt dat de mens in de vroege middeleeuwen
volop gestroopt heeft in nabijgelegen al lang
verlaten maar nog wel herkenbare Romeinse
nederzettingen op zoek naar bouwmateriaal.1318
Indeling huizen
Aanwijzingen voor de functie van de verschillende delen van de huizen zijn er nauwelijks in
inheems-Romeinse nederzettingen in ZuidNederland. Het is zelfs niet in alle gevallen met
zekerheid te zeggen of sprake is van woonstalhuizen, gebouwen waarin zowel plaats was voor
bewoning als voor de stalling van vee. In Nistelrode bijvoorbeeld ontbreken concrete aanwijzingen voor staldelen in de meeste plattegronden.1319 Daarnaast is het oppervlak van
sommige plattegronden dusdanig beperkt dat
sterk getwijfeld kan worden aan de aanwezigheid van interne stallen. Mogelijk werd het vee
(ook) in losstaande gebouwen gestald of liepen
de dieren het gehele jaar buiten.1320 Op andere
plekken zijn wel aanwijzingen gevonden voor de
verdeling in woon- en staldeel. In het oostelijke
deel van het huis van Oss-De Geer II zijn langwerpige ingravingen dwars op de lengte van het
huis met extra staanders aan de binnenzijde van
de wanden geïnterpreteerd als stalboxen van
circa 1,7 m breed (afb. 7.39a).1321 Ook in een huis
in Uden-Noord en aan de Zaltbommelseweg in
Oss zijn vergelijkbare stalboxen in de vorm van
dwarsgreppels met stijlen gevonden.1322
Andere aanwijzingen dan een verdiept staldeel
voor de indeling van de huizen, zijn scheidingswanden die geregeld in huizen voorkomen en
die bestaan uit een rij palen en- of een wandgreppel. Ze komen in heel het onderzoeksgebied
voor, zowel bij huistypen Alphen-Ekeren als Oss

1310 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1311 Hiddink 2008a, 96.
1312 Hiddink 2005a, 120-126.
1313 Hiddink 2013, 35.
1314 Van der Weerden & Brouwer 2015, 176.
1315 Bink 2012, 141.
1316 Hiddink 2008b, 175, 343; Hiddink 2005b.
1317 Hiddink 2010, 97.
1318 Hiddink & De Boer 2011.
1319 Jansen 2007.
1320 Jansen 2007, 106.
1321 Jansen & Van Hoof 2003, 57-58.
1322 Goossens & Meurkens 2013, 70, 248.
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1331 Tol & Verspay in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1332 Bink 2012, 43.
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5, 8 en 9 en bij huisplattegronden met en zonder
staldeel. Vaak zit deze wand naast de doorgang
in het midden van het huis die de twee ingangen
met elkaar verbond, maar soms zit er ook een
extra wand aan de oost- of westzijde van het
huis. In Uden-Noord is ook nog een doorgang in
de scheidingswand aanwezig.1323 De wanden
kunnen verschillend zijn uitgevoerd. Naast een
wand van dieper ingegraven wandstijlen, waartussen oorspronkelijk smalle verticale staken
dan wel smalle panelen met vlechtwerk waren
geplaatst, kwamen ook wanden voor die
bestonden uit liggende balken, met daarin gaten
voor verticale stijlen die aan de bovenzijde weer
aan een ligger waren bevestigd. Ook deze
wanden waren gemaakt van met leem afgesmeerd vlechtwerk tussen staken of in
panelen.1324 De Romeinse huizen in Helmond en
Weert-Kampershoek Noord bevatten aanwijzingen voor het gebruik van rechtopstaande
houten planken voor de (tussen)wanden.1325 De
vondst van vele spijkers in nederzettingen, zoals
in Reusel-Zuid kan ook op het gebruik van
planken wanden wijzen.1326 In Veghel-Scheifelaar
zijn twee kwaliteiten huttenleem aangetroffen:
een zachte soort, gebakken leem, met smalle,
ronde twijgafdrukken en een harder gebakken
soort, gelijkend op leemsteen, met platte, rechthoekige afdrukken. Deze laatste soort lijkt te
wijzen op bepleistering van wanden van houten
planken. Voor de Romeinse tijd is houtbouw in
de vorm van planken tegen dragende wanden
vooral bekend van Romeinse villa’s, vanaf
midden van de tweede eeuw.1327
Diverse huizen zijn voorzien van een afdak of
veranda, zoals in Budel-Noord waar aan de korte
zijde van het huis een afdak was gebouwd.1328
Ook waren hier de ingangen uitgebouwd. In
Deurne-Groot Bottelsche Akker vinden we eveneens een afdak aan de korte zijde.1329 In ReuselZuid werd een mogelijke veranda aan het huis
gesignaleerd.1330 Bij verschillende huizen is sprake
van een herbouwfase of lijken delen van de
huizen er later tegenaan gebouwd. Aanbouwen
zijn onder andere vastgesteld in Best-Aarle,
Deurne-Groot Bottelsche Akker, Helmond-Du
Pré, Nistelrode-Zwarte Molen, Lieshout-Nieuwenhof, Reusel-Zuid, Uden-Noord, BoxmeerSterckwijck en Veghel-Scheifelaar. Bij een huis in
Budel-Noord was een graanschuur tegen het
huis aangebouwd.

Binnen de huisplattegronden zijn vaak enkele
kuilen te vinden, waarvan de functie echter lang
niet altijd duidelijk is. Het kan gaan om opslagof voorraadkuilen of haardkuilen. Opslag- of
voorraadkuilen vinden we in Best-Aarle,
Deurne-Groot Bottelsche Akker, Reusel-Zuid,
Someren-Ter Hofstadlaan, Uden-Noord,
Vessem-Flinkert en Oerle-Zuid. Haardkuilen of
brandplaatsen zijn ook diverse keren vastgesteld, waaronder in huizen in Best-Aarle, BudelNoord, Helmond-Du Pré, Nederweert-Rosveld,
Nistelrode-Zwarte Molen, Uden-Noord en
Oerle-Zuid. In Best-Aarle is in het woonhuis een
hoefijzervormige greppel (diameter ca. 3 meter)
met twee onderbrekingen gevonden (afb. 7.41a).
Omdat in de vulling van de greppel veel fragmenten verbrande leem aanwezig waren, wordt
hier gedacht aan het restant van een oven.1331
Binnen twee gebouwen van Budel-Noord is de
locatie van een haard vastgesteld. Eén haard
tekende zich af als een grote ‘vlek’ waarin de
grond door verhitting rood verkleurd was.1332 In
Nistelrode werd net buiten een huis een concentratie stenen opgevuld met leem gevonden,
waarbij de grond rondom rood was gekleurd als
gevolg van verbranding.1333 De ‘keienvloer’ lag op
een fundament bestaande uit enkele forse fragmenten dakpan en maalsteen. Het geheel lag in
een ingegraven kuil en wordt geïnterpreteerd als
een haardplaats. De bijzondere omstandigheden
van de conservering van de vondstlaag hebben
er hier voor gezorgd dat de haard bewaard is
gebleven. Opvallend daarbij is nog een greppel
ten zuiden van de haardplaats die parallel loopt
aan de korte zijde van het huis. Mogelijk lag hier
een erfafscheiding, die tegelijkertijd de vuurplaats afschermde.1334
In enkele boerderijen is ook sprake van een
bijzondere paalzetting, mogelijk een aanwijzing
voor een zolder of weefgetouw.1335 Twee- of vierpalenconstructies zijn vastgesteld in huizen in
Best-Aarle, Budel-Noord (afb. 7.41b), DeurneGroot Bottelsche Akker, Lieshout-Nieuwenhof,
Weert-Kampershoek Noord en NistelrodeLoo.1336 Het is onbekend welke functie deze vierkante of rechthoekige configuraties precies
hebben gehad.1337
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Afb. 7.41 a en b Huisplattegrond 386 (a) met mogelijke oven in het woondeel uit Best-Aarle (bron: Tol en Verspay in
voorbereiding., opgraving Best-Aarle) en huis 9 (b) met 2-palenconstructie in het woondeel in Budel-Noord (bron:
Bink 2012, 182, afb. 9).

Bouwmateriaal
Mogelijke aanwijzingen voor statusverschillen
van de bewoners zijn te vinden in het gebruik van
bouwmaterialen, zoals grofkeramiek, vensterglas, muurschilderingen en ijzeren nagels.
Vensterglas en muurschilderingen worden
slechts zelden en dan in kleine fragmenten
aangetroffen.1338 Daarentegen worden in vrijwel
elke nederzetting fragmenten van grofkeramiek
en nagels gevonden, in kleinere of grotere
aantallen. Opvallend is dat ook leisteen vaak
voorkomt op Romeinse vindplaatsen.1339 De grofkeramiek op rurale nederzettingen omvat vooral
dakpannen (tegulae en imbrices) en in mindere
mate metselstenen (lateres). Metselstenen
kunnen een ronde, rechthoekige of vierkante
vorm hebben en zijn bedoeld voor opgaand

muurwerk, zuilen en dergelijke.1340 Dakpannen
komen in nederzettingen het meeste voor.
Lateres komen op ongeveer de helft van de vindplaatsen voor, steeds in relatief kleine aantallen.
Tubuli lijken niet voor te komen in rurale nederzettingen op de Brabantse zandgronden. Lateres
werden vaak gebruikt voor andere doeleinden,
zoals in haarden en ovens. Daarbij moet dan
vooral gedacht worden aan een verhoogde
‘Romeinse’ haard, waar men Romeinse
gerechten op bereidde wat het gevolg was van
de introductie van zowel nieuwe gewassen als
van het bijbehorend vaatwerk.1341
Hoewel dakpannen in eerste instantie gebruikt
werden als dakbedekking, is het de vraag in
hoeverre dit ook het geval was in de oostelijk
Noord-Brabantse inheemse nederzettingen.

1338 Vensterglas is bijvoorbeeld gevonden in
Lieshout-Nieuwenhof.

1339 Gazenbeek 2013, 115.
1340 Gazenbeek 2013, 115.
1341 Gazenbeek 2013, 115.
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De hoeveelheid dakpannen die bij opgravingen
in deze nederzettingen wordt aangetroffen is in
het algemeen klein, hooguit enkele tientallen
stuks. Er zijn echter uitzonderingen waarbij
honderden dakpanfragmenten zijn gevonden
zoals in Nistelrode-Zwarte Molen.1342 Lang is dan
ook gedacht dat dit materiaal niet als dakbedekking kon zijn gebruikt, omdat er zo weinig van
werd gevonden. Voor de Kempen en de Peelregio wordt er meestal van uitgegaan dat de
dakpannen secundair gebruikt zijn als verharding van paden, ondergrond of bekleding van
ovens of haarden, of hooguit voor het bedekken
van een deel van het dak.1343 Te Lieshout-Nieuwenhof is een groot deel van de daktegels
secundair verbrand, waarbij ook sprake is van
een (volledige) haard van verbrande daktegels
en natuursteen, die gedumpt was in het
verdiepte staldeel.1344 Het materiaal zou vanuit
verlaten villae en vici zijn aangevoerd voor
andere redenen dan dakbedekking. Volgens
Gazenbeek lag bouwmateriaal in de tweede
eeuw echter nog niet voor het oprapen, omdat
nederzettingen nog niet verlaten waren in deze
periode.1345 Wie deze vorm van dakbedekking
wilde hebben, moest het kopen of zelf (laten)
produceren. Het lijkt aannemelijker dat het
bouwmateriaal gebruikt is in de functie waarvoor het gemaakt werd, namelijk als dakbedekking en dat het gelijktijdig is doorgedrongen met
Romeins geïntroduceerde producten, zoals glas,
metalen werktuigen en importaardewerk die in
nederzettingen te vinden zijn. Dat grofkeramiek
pas vanaf de tweede eeuw opduikt in sporen, wil
niet zeggen dat het dan pas geïntroduceerd is.
Juist bij grofkeramiek dient rekening gehouden
te worden met een - in vergelijking met aardewerk - relatief lange verbruiksduur. Een
pannendak kan gemakkelijk enkele tientallen
jaren meegaan, voordat het (deels) vervangen
moet worden, waarbij in de tussenliggende jaren
hooguit enkele kapotte pannen vervangen
hoefden te worden.1346
Dat er nog maar weinig materiaal op de vindplaats aanwezig is, is te verklaren vanuit de
bruikbaarheid van het bouwmateriaal. Het was
zelfs in gebroken toestand nog goed te
gebruiken en bovendien was dergelijk materiaal
schaars op de zandgronden.1347 De fragmentatiegraad van het vondstmateriaal en het ontbreken
van complete stukken, wijst op het verwijderen
van grofkeramisch materiaal van de vindplaats,
waarbij vooral dat deel van het materiaal werd

verwijderd dat nog hergebruikt kon worden. Het
is denkbaar dat bij het verlaten van de nederzetting al het bruikbare materiaal is meegenomen.
Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de tempel
van Kessel/Lith, waar het bouwmateriaal werd
hergebruikt voor de bouw van een laatRomeinse militaire versterking.1348 Sommige
vindplaatsen zijn blijkbaar in de laat-Romeinse
tijd en de vroege middeleeuwen om die reden
dan ook weer (tijdelijk) in gebruik genomen,
zoals in Budel-Noord waar in de zesde eeuw de
verdiepte staldelen van de verdwenen huizen
zijn verspit.1349 In meerdere vroegmiddeleeuwse
nederzettingen in oostelijk Noord-Brabant zijn
fragmenten van Romeinse bouwkeramiek
gevonden, zoals in Deurne-Groot Bottelsche
Akker, Bakel-Achter de Molen, Someren-Waterdael III en Eindhoven-Blixembosch.1350 In
Someren-Waterdael werden fragmenten
dakpannen vooral in vroegmiddeleeuwse
gebouwen aangetroffen en minder in de structuren uit de volle middeleeuwen. Volgens
Hiddink zijn de fragmenten bewust verzameld
door de bewoners in de vroege middeleeuwen
en geldt het materiaal in de latere structuren als
opspit.1351 In Oirschot werden tufsteenfragmenten van het mogelijke Romeinse openluchtheiligdom in de vroege middeleeuwen hergebruikt in het Romaanse Mariakerkje.1352 Recent
onderzoek in Forum Hadriani laat zien dat op
een vindplaats, waarvan algemeen wordt aangenomen dat grofkeramische dakbedekking volop
aanwezig moet zijn geweest, de aangetroffen
hoeveelheden in Romeinse contexten dit niet
onderbouwen.1353 Er moet hier dus op grote
schaal materiaal verwijderd zijn. Dit lijkt ook
aannemelijk voor de vindplaatsen in oostelijk
Noord-Brabant, vooral ook omdat de samenstelling, zowel in verhoudingen als in grootte,
van het materiaal vergelijkbaar is.1354
Vaak wordt er ook vanuit gegaan dat de
constructie van het Alphen-Ekeren huis niet
stevig genoeg is geweest om, gezien het gewicht
van de daktegels (vaak meer dan 10 ton), een
volledig pannendak te dragen.1355 Het is echter de
vraag of huizen van het type Alphen-Ekeren echt
geen pannendak kunnen hebben gehad. Zo
gebruikt Gazenbeek als argument vóór een
volledig pannendak bij huizen van dit type, dat
één stam met een doorsnede van circa 30 cm
ongeveer 10.000 kg drukbelasting aan kan,
waarbij het nauwelijks uitmaakt of eiken- of
dennenhout wordt gebruikt. Probleem hierbij is
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dat bij een dak sprake is van zogenoemde spatkrachten. Dit zijn horizontale krachten waardoor
het dragende element naar buiten geduwd
wordt. Om te voorkomen dat de buitenwand
van een gebouw last heeft van spatkrachten
(veroorzaakt door het gewicht van de dakconstructie) zijn dwarsverbindingen nodig die de
wanden als het ware naar binnen trekken.1356
In de Romeinse nederzettingen vormen eik, els
en es de belangrijkste leveranciers van constructiehout.1357 Stijlen van huizen en schuren werden
in de Romeinse tijd vrijwel zonder uitzondering
van eikenhout gemaakt. Door het hoge grondwaterniveau zijn op de vindplaats Oss-De Geer
een grote hoeveelheid onderzijden van stijlen
bewaard gebleven. Resten van middenstijlen
worden vaker aangetroffen, maar het aantreffen
van de ondieper gefundeerde wandstijlen is een
stuk uitzonderlijker. De meeste middenstijlen
blijken afgeplat aan de onderzijde, terwijl de
overige stijlen vaker zijn aangepunt. Het
bewerken van de palen gebeurde meestal met
bijlen, eenmaal kon worden aangetoond dat dit
met een zaag is gebeurd wat over heel Nederland gezien zeer zeldzaam is.1358 Vrij regelmatig
blijken de middenstijlen op plankjes geplaatst te
zijn.1359 In waterputten zien we wel dat andere
houtsoorten worden gebruikt. Naast veel eikenhout worden hier els, wilg en es gebruikt.1360 De
(éénjarige) wilgenscheuten werden gebruikt
voor vlechtwerk en, in het geval van Nistelrode,
voor het bijeenhouden van waterputdelen.1361 In
Uden-Noord is in de huizen uitsluitend eikenhout gevonden, in de waterputten ook elzenhout.1362 Slechts zeer uitzonderlijk komen we
andere houtsoorten tegen. In Cuijk-Heeswijkse
Kampen bijvoorbeeld, is voor één van de waterputten een vierkante bekisting gemaakt van
populierenhout.1363 In Oss zijn voor twee waterputten combinaties van twee soorten sparren
gebruikt. Daarbij gaat het echter om hergebruikte wijnvaten die oorspronkelijk waarschijnlijk uit Zuid-Frankrijk of Italië afkomstig waren.
Eenmaal is in een vlechtwerkwaterput wegedoorn gebruikt.1364 Uit analyse van houtskool uit
het grafveld van Ussen weten we uit het voorkomen van spijkers dat op de brandstapel ook
constructiehout is verbrand. Daarnaast worden
aangetroffen: es, wilg, beuk, esdoorn en berk en
in mindere mate linde, wegedoorn, hazelaar,
populier, iep, hulst en de groep waartoe onder
andere appel, peer, lijsterbes en meelbes gerekend kunnen worden.1365

Met name in de loop van de Romeinse tijd zal de
beschikbaarheid van geschikte bomen voor
constructiehout in de directe omgeving van
Romeinse nederzettingen sterk zijn afgenomen.
Voor de Romeinse tijd is bekend dat handel in
hout over lange afstanden voorkwam.1366 Een
eikenhouten plank uit een waterput in UdenNoord wijst op houtimport uit West-Duitsland.1367 Het veelvuldige gebruik van eikenhout in
de meeste nederzettingen wekt echter niet de
indruk dat deze houtsoort schaars was.
Metaalbewerking
Sporen van ambachtelijke werkzaamheden zijn
nog maar erg summier bij archeologisch onderzoek vastgesteld. Het gaat onder meer om
sporen van metaalbewerking in NistelrodeZwarte Molen en Uden-Noord.1368 Op de locatie
Nistelrode-Zwarte Molen zijn aanwijzingen
gevonden voor zowel het winnen als lokaal
bewerken van metaal. Als erts zal moerasijzererts
zijn gebruikt dat vermoedelijk ten westen van
Nistelrode, ter hoogte van de breuklijn tussen de
Peelhorst en de oostelijk daarvan gelegen wijstgronden, gewonnen werd. Een loden plaatje met
ruw gebobbeld oppervlak lijkt te zijn ontstaan
toen overtollig metaal uit de smeltkroes gegoten
werd en een gebogen plaatje uit een waterput
wijst mogelijk in de richting van de bewerking
van lood. In deze waterput werd ook ruim 50 kilo
aan ijzerslakken aangetroffen boven de restanten
van de houten putconstructie.1369 Een directe
verbinding tussen erts en ijzerproductie kan niet
worden aangetoond, aangezien van de productieplaats en/of de ovens niets is gevonden. Uit
het spreidingspatroon van het slakmateriaal kan
worden opgemaakt dat de ovens vermoedelijk
langs de westelijke rand van de nederzetting
stonden. De Rijk neemt aan dat het geproduceerde ijzer ook verder verwerkt en tot objecten
gesmeed werd. Waar dit gedaan werd, is onduidelijk.1370 Een deel van de slak uit de smederij zal
op de slakhopen op de productieplaats zijn
beland. De wijstgronden bij de Peelrandbreuk
zijn waarschijnlijk ook de bron geweest van de
ijzerproductie in Uden-Noord. Hier zijn verspreid
in de nederzetting resten van metaalbewerking
gevonden: afval van de productie van brons
enerzijds en afval van het winnen/bewerken van
ijzer anderzijds. In een van de bijgebouwen is een
dermate grote concentratie ijzerslak gevonden,
dat men hier kan spreken van een smidse. Bronsdruppels en fragmenten afgevloeid lood wijzen

1356 Gazenbeek 2010, 213–215.
1357 Hänninen 2013, 156-158.
1358 Eenmaal eerder op Voorne-Putten, is
een dergelijke platte en waarschijnlijk
gezaagde punt gevonden, die echter
minder goed geconserveerd was (O.
Brinkkemper & C. Vermeeren 1993: Het
hout van een aantal nederzettingen uit
de IJzertijd en de Romeinse tijd op
Voorne-Putten, BOORbalans 2, 103-20).
1359 Vermeeren 2003, 75-91.
1360 Jansen & Van Hoof 2003, 124.
1361 Jansen & Van Hoof 2003.
1362 Hänninen 2013, 147-158.
1363 Roessingh & Vanneste 2009, 201.
1364 Jansen & Van Hoof 2003, 124.
1365 Jansen & Van Hoof 2003, 124.
1366 Jansen & Vermeeren 2007, 578.
1367 Hänninen 2013, 158.
1368 Jansen 2007, 435; Meurkens & Koster
2013, 132-135.
1369 Jansen 2007, 435.
1370 De Rijk 2015, 186.
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hier zowel op het winnen, herverhitten en het
smeden van metaal op kleine schaal.1371 In ReuselZuid zijn ook kleine fragmenten van smeedslak in
een huis gevonden die mogelijk afkomstig zijn
van metaalbewerking.1372
Ook in Oerle-Zuid wordt intensieve metaalbewerking binnen de nederzetting vermoed op basis
van een grote hoeveelheid metaalslakken.1373 De
analyse van dit materiaal duidt hoofdzakelijk op
het uitsmeden/bewerken van ruwijzer; de grote
aantallen smeedslakken en haardfragmenten zijn
hiervoor een overtuigend bewijs. Het fragment
van een tuyère (opening in de haardsteen waar de
blaasbalg voor zuurstoftoevoer op werd aangesloten), dat gevonden is in een van de verdiepte
huisgedeeltes bevestigt eveneens de verwerking
van ruwijzer. Er zijn ook twee ijzeren blokken
gevonden; mogelijk zijn dit kleine aambeeldjes,
voor het fijnere smeedwerk (de enige mogelijke
aanwijzing voor de productie van voorwerpen). Er
zijn geen smeltkroesjes aangetroffen tijdens de
opgraving, wat erop duidt dat er waarschijnlijk
geen metalen als koper, tin, lood, zilver en goud
zijn bewerkt, althans niet op deze plek in de
nederzetting. Naast de vele slakken zijn er ook
enkele fragmenten van dunne, ijzeren staven
gevonden. Het is niet ondenkbaar dat dit een
vorm van ruwijzer is (te beschouwen als een soort
van ijzerbaar?). In een kuil aan de rand van de
nederzetting werden ook twee dolia vol met ijzerwaren aangetroffen, waaronder spijkers, een slotplaat, gehengen, bewerkte metalen stukken met
uitsparingen, een grote holle buis en een plaatfragment van koperlegering. Eén van de dolia was
verbrand en al kapot voordat het in de kuil terecht
kwam. Wanneer dit een voorraad is geweest van
een smid rijst de vraag waarom deze ooit in een
kuil geplaatst is. Het kan zijn dat de smid de pot
deels heeft ingegraven, zodat het dolium niet zou
omvallen, of dat het in tijden van crisis is
begraven. Deze vondst is een aanwijzing dat de
bewoners van de nederzetting zich niet alleen
bezighielden met de verwerking van ruw ijzer,
maar toch ook met de vervaardiging van voorwerpen, waarvan de set voorwerpen in het
dolium dan een exponent is.1374

7.4.4 Gebruiksduur en datering
1371 Meurkens & Koster 2013, 132-135.
1372 Bink 2011, 72.
1373 Moesker 2012, 238-251.
1374 Moesker 2012, 238-251.
1375 Jansen & Van Enckevort 2007, 132-145.

Uit de analyse van de rapporten blijkt dat de
meeste Romeinse structuren zijn gedateerd op

basis van oversnijdingen, overeenkomsten in
spoorvormen- en vullingen, ruimtelijke associatie van structuren, gebouwtypologie en aardewerk. Dit leverde meestal slechts een relatieve
datering op. Bij combinatie van verschillende
methoden kon vaak een meer nauwkeurige
datering verkregen worden, zeker als deze
gecombineerd werd met dendrochronologisch
onderzoek en 14C-analyse. Nieuw sinds 1997 is
dat ook naar de maatvoering en uitleg van de
nederzetting en de onderlinge structuren wordt
gekeken.1375
Uit vergelijking van de datering en de gebruiksduur van de nederzettingen in oostelijk NoordBrabant lijkt het merendeel ontstaan te zijn aan
het begin of het midden van de eerste eeuw
n.Chr. en door te lopen tot het midden (of iets
later) van de derde eeuw n.Chr. Dit betekent
echter niet dat er daarvoor geen bewoning
aanwezig was. Eerder zag die bewoning er
anders uit, waardoor die soms moeilijker grijpbaar is. In diverse nederzettingen is namelijk
vondstmateriaal uit de late ijzertijd bekend of
zijn in de directe omgeving van de nederzetting
sporen en structuren uit de late ijzertijd
aanwezig. In Best-Aarle zagen we bijvoorbeeld
dat de bewoning uit de late ijzertijd langzaamaan verschoven is richting het noordwesten. In de regio Maaskant zien we in de
meeste nederzettingen al sporen van bewoning
in de late ijzertijd. Dat geldt ook voor de regio
Weert, waar vondstmateriaal uit de late ijzertijd
op diverse nederzettingsterreinen aanwezig is.
Hier lijken sporen van huizen echter te
ontbreken, een beeld dat ook geconstateerd is in
Budel-Noord. De nederzettingen Weert-Molenakker en Oerle-Zuid zouden voor de uitleg van
Romeinse nederzetting gebruik hebben gemaakt
van een greppel uit de late ijzertijd. De uitleg van
de huizen is duidelijk op deze greppel afgestemd, wat ook voor continuïteit van de bewoning spreekt. Op meer plaatsen lijkt dan ook
continuïteit van bewoning te zijn geweest. Het
zou kunnen dat de oude woonplekken tijdelijk
zijn verlaten en opnieuw werden bewoond,
maar daar is geen duidelijk bewijs voor. Voortzetting van de bewoning is net zo goed mogelijk,
waarbij in het begin van de Romeinse tijd de
nederzetting volgens Romeinse lay-out opnieuw
werd ingericht, mogelijk onder druk of invloed
van de Romeinse overheid.
Ruim de helft van de nederzettingen blijft 200
jaar of langer in gebruik. Vier van deze nederzet-

361
—

tingen hebben een langere tijdsduur die al
begint in de late ijzertijd. Er zijn vanaf de
midden-Romeinse tijd enkele tijdstippen
waarop nieuwe (soms grote) nederzettingen
ontstaan, zoals na 70 n.Chr. Nistelrode-Zwarte
Molen en Oss-Zomerhof en na 150 n.Chr.
Veghel-Scheiffelaar en Oerle-Zuid. Sommige
nederzettingen lijken een relatief korte gebruiksduur te hebben gehad zoals Helmond-MierloHout, dat bewoond was van circa 200 tot 250 n.
Chr. Bij veel nederzettingen is echter maar een
(klein) deel opgegraven, zodat het goed zou
kunnen dat de levensduur langer is geweest,
maar vooralsnog onzichtbaar is.
Bij de vergelijking van de dateringen in relatie
tot de ligging van de vindplaatsen, valt meteen
op dat er in Oss diverse nederzettingen voorkomen waarvan wordt aangenomen dat ze al
ontstaan zijn in de late ijzertijd. Op NieuwenhofNoord in Lieshout na, wordt het begin van de
Romeinse bewoning in de rest van het onderzoeksgebied door de diverse onderzoekers allemaal aan het begin van de Romeinse tijd
geplaatst of later. Van een aantal andere nederzettingen kan echter worden vermoed dat de
bewoning, en dus niet de Romeinse nederzetting, al start in de late ijzertijd vanwege aanwezige vondsten of vindplaatsen in het onderzoeksgebied of in de omgeving hiervan. Zowel in
het noorden en noordoosten als in het zuiden
van het onderzoeksgebied zijn nederzettingen al
in het begin van de eerste eeuw in gebruik,
worden er nieuwe nederzettingen gesticht aan
het einde van de eerste eeuw en in de loop van
de tweede eeuw. Een impuls in de (uit)bouw van
nederzettingen na 70 n.Chr. zoals die in het
Bataafse gebied zichtbaar zou zijn1376, lijkt zich
hier ook af te tekenen in de Maaskant, Maasdal
en het noordelijke deel van het Peel Blok, op de
Maashorst. Mogelijk dat de later nieuw gestichte
nederzettingen als Oerle-Zuid, Helmond-Du Pré
en Someren-SRV in dit gebied gezien kunnen
worden als nieuwe van bovenaf aangestuurde
stichtingen.
Het aantal nederzettingen dat met zekerheid al
begint in de late ijzertijd is beperkt. Dat geldt
echter ook voor de vroeg-Romeinse tijd, waarbij
dateringen veelal op vondstmateriaal zijn gebaseerd. In Nieuwenhof-Noord kon één huis met
een afwisselende twee- en driebeukigheid en
een portaal tussen het woon- en stalgedeelte
met 14C-onderzoek worden gedateerd tussen 170
v.Chr. en 30 n.Chr. Vlak bij het huis lag een

waterput die gemaakt was van verticaal ingeslagen planken waarvan dendrochronologisch is
vastgesteld dat het hout van de bekisting in de
periode 71-60 v.Chr. is gekapt.1377 Van ReuselZuid, Budel-Duitse School, Nederweert-Rosveld
en Boxtel-In Goede Aarde wordt overal op basis
van vondsten en sporen vermoed dat de bewoning al aanving in de late ijzertijd, maar hier
ontbreken dateringen op basis van 14C of
dendrochronologie.1378 Hoewel van diverse
nederzettingen in Oss wordt vermoed op basis
van herbouw, bewoningsclustering, andere huistypen en omgreppeling, dat er continuïteit van
bewoning vanuit de late ijzertijd is, ontbreken
harde dateringen.1379 In Oss-Horzak was op
sommige plekken een duidelijke breuk met de
ijzertijd bewoning zichtbaar. Bij de aanleg van de
grote nederzetting Horzak II zijn de boerderijen,
een graf, veekraal en drenkkuilen uit de late
ijzertijd volledig overbouwd. Ook een grafveldje
uit de midden-ijzertijd bij de IJsselstraat
verdween onder de inheems-Romeinse bebouwing.1380 Het overbouwen van oude structuren
komt in de Romeinse tijd echter veelvuldig voor,
en hoeft niet veroorzaakt te zijn door het vertrek
van eerdere bewoners. Misschien laat het juist
zien dat de samenstelling van de bevolking
anders was geworden als gevolg van de door de
Romeinse overheid gestuurde herlocatie van
stammen. Bewoning van het gebied werd
daarbij wel voortgezet, maar door nieuwe inwoners die niet altijd respect hadden voor de
eerdere bewoners en hun voorouders. Bewijzen
voor kolonisatie in de vorm van veranderingen
in bouwwijzen of andere vormen van gebruiksvoorwerpen zijn er echter niet.
In de loop van de derde eeuw (en waarschijnlijk
al aan het eind van de tweede eeuw) zien we
verandering in de bewoningsontwikkeling. In de
Maaskant en Peel Blok neemt het aantal huizen
en daarmee de omvang van de nederzettingen
af. In 225/250 n.Chr. zouden alle nederzettingen
in Oss, Nistelrode en Uden zijn verlaten, en zou
er sprake zijn van een drastische bevolkingsafname.1381 Grote delen van de Maashorst en de
Maaskant lijken te zijn verlaten. Alleen in het
Maasdal is in de laat-Romeinse tijd nog bewoning aanwezig, in het algemeen op locaties die
ook in de perioden daarvoor bewoond waren,
zoals in Cuijk. In het zuiden lijkt de bewoning
langer door te lopen, tot na 250 n.Chr. Na 200 is
er zelfs nog sprake van een nieuwe nederzettingen in Veghel-Scheifelaar en Helmond-Bran-

1376 Van Enckevort 2012, 277-278.
1377 Van der Weerden & Brouwer 2015, 48-52.
1378 Bink 2011, 2012; Hiddink 2006a; Van
Renswoude & Norde 2011.

1379 Wesselingh 2000, 43, 180, 158,
1380 Jansen & Van Hoof 2003, 128.
1381 Jansen 2007, 557; Goossens & Meurkens
2013, 318-319.
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Tabel 7.15 Gebruiksduur van de geïnventariseerde Romeinse nederzettingen in het studiegebied. De pijl geeft aan dat
er mogelijk sprake is van bewoningscontinuïteit.
100
v.Chr.

75
v.Chr.

50
v.Chr.

25
v.Chr.

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Mesoregio Kempisch Hoog
Vessem-Flinkert

0-70

Eersel-Kerkebogten

0-200

Riethoven-Heesmortel

0-270

Hoogeloon-Kerkakkers

0-270
50 voor-276

Reusel-Zuid
Mesoregio Roerdalslenk
Lieshout-Nieuwenhof

100 voor-250

Lieshout-Beekseweg

0-250

Best-Aarle

0-270

Budel-Noord

0-270

Deurne-Groot Bottelsche Akker

30-260

Someren-Waterdael I

50-150?

Someren-Ter Hofstadlaan

100-250?

Veghel-Scheifelaar II

150-250

Veldhoven-Oerle Zuid

150-250

Boxtel-In Goede Aarde

150-275

Someren-SRV terrein

175-250?

Helmond-Mierlo Hout

200-250

Mesoregio Peel Blok
Uden-Noord

0-200
50-100

Nistelrode-Loo
Nistelrode-Zwarte Molen

70-225

Nistelrode-Mortel

70-225

Mesoregio Maasdal
Cuijk-Heeswijkse Kampen

70-200

Beugen Zuid-Sterckwijck

70-270

Mesoregio Maaskant
Oss-Schalkskamp

100 voor?-50

Oss-Westerveld

100 voor?-225

Oss-Vijver

100 voor?-225

Oss-Horzak

100 voor?-250

Berghem-De Geer

12 voor-150

Oss-Zaltbommelse weg

0-250?

Oss-IJsselstraat

50-250

Oss-Zomerhof

70-225

Mesoregio Weert
Nederweert-Rosveld

0-250

Weert-Molenakker

0-270

Weert-Kampershoek Noord
Weert-Kampershoek Zuid

0-270
50 voor-200/250

250

275

300

325
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devoort.1382 De ligging in verschillende civitas van
delen van oostelijk Noord-Brabant met verschillende besturen en dito beslissingen is hier
mogelijk debet aan. In West-Brabant loopt de
bewoning zelfs langer door dan in oostelijk
Noord-Brabant. In Breda-West loopt de
Romeinse nederzetting door tot ver in de vierde
eeuw.1383
Het beeld dat het grootste deel van oostelijk
Noord-Brabant in de loop van de derde eeuw
verlaten werd, blijft onveranderd.1384 In meerdere
nederzettingen zijn bij de laatst bewoonde
huizen sporen van afbraak herkend in de vorm
van uitgraafkuilen en/of sporen van losgewrikte
palen. Er zijn geen aanwijzingen voor geweld.
Een haastig vertrek, door aanvallen van buitenstaanders, is dan ook niet aannemelijk.1385 Bewoningscontinuïteit van de laat-Romeinse tijd naar
de vroege middeleeuwen is nog op geen enkele
plek vastgesteld.
Laat-Romeinse bewoningssporen waren in 1997
al niet talrijk, en daar zijn sindsdien voor oostelijk Noord-Brabant niet veel vindplaatsen bijgekomen. Uit het oosten van Noord-Brabant
waren alleen uit Lierop en Geldrop sporen uit
deze periode bekend, waaronder hutkommen en
in Geldrop ook de enige huisplattegrond tot nu
toe. De structuren dateren vanaf de late derde
eeuw tot in vierde of vijfde eeuw.1386 Ná 1997 zijn
sporadisch laat-Romeinse vondsten en bewoningssporen gevonden, zoals in Son-Nieuwstraat, Asten en Hulsel, maar hier bestaat het
vermoeden van bewoning enkel aan de hand
van wat scherfmateriaal in losse sporen.1387 Ook
op de plek van de tempel van Empel wijzen
metaalvondsten uit de laat-Romeinse tijd op
(bewonings)activiteiten.1388 In Cuijk zijn op twee
plekken hutkommen gevonden, waarvan die bij
Heeswijk mogelijk al dateert uit de derde eeuw
en die bij Cuijk-De Nielt uit de vierde eeuw. Het
hierin gevonden Germaanse aardewerk duidt op
Germaanse kolonisten.1389 Uit westelijk NoordBrabant zijn sinds 1997 wel diverse nieuwe vindplaatsen bijgekomen die dateren uit de laatRomeinse tijd.1390 In Budel-Noord werd tussen
500 en 600 n.Chr. de verlaten Romeinse nederzetting tijdelijk weer in gebruik genomen,
waarbij twee huizen en een bijgebouw werden
gebouwd. Vondsten wijzen uit dat in deze
periode de verdiepte staldelen van de oudere
Romeinse huizen zijn verspit.1391 Het beperkte
aantal sporen en vondsten in deze vindplaatsen
laat zien dat er sprake was van sporadische en

tijdelijke bewoning op de zandgronden van
oostelijk Noord-Brabant. Nederzettingen met
meerdere huisplattegronden uit de laatRomeinse tijd en het begin van de vroege
middeleeuwen (vierde-vijfde eeuw), zoals die
wel in West-Brabant aanwezig zijn in AlphenKerkakkers, Goirle-Huzarenwei, Tilburg-Stappegoor en Breda-west1392, ontbreken vooralsnog.
De aanwezigheid van laat-Romeinse graven in
de grafvelden van Someren-Waterdael III en
Nederweert-Promopark (zie paragraaf 7.5)
geven echter aan dat ook hier wel degelijk langer
bewoonde nederzettingen verwacht mogen
worden.1393

7.5

Begravingen

In deze paragraaf worden de belangrijkste opgegraven grafvelden en losse graven in het onderzoeksgebied beschreven aan de hand van het
grafritueel en de verschijningsvorm in de diverse
mesoregio’s, de datering en gebruiksduur.
Vergelijking tussen de grafvelden in relatie tot
oudere grafvelden en de nederzettingen kan
mogelijk inzicht geven in de aard en de status
van de bewoners in het gebied en of daar
verschillen in bestaan per mesoregio.

7.5.1 Grafritueel en verschijningsvormen
1382 Veken & Blom 2014; De Jong, Peters &
Vossen 2015.

Romeinse wetgeving verbood het verbranden en
begraven van overledenen binnen de grenzen
van een nederzetting.1394 De grafvelden lagen
meestal aan de uitvalswegen van steden,
dorpen, villae en militaire kampementen.1395
Plinius beschrijft in zijn Naturalis Historia dat de
dode voorafgaand aan de crematie gewassen en
gezalfd werd, waarna deze gehuld in kleding op
de brandstapel werd gelegd.1396 De verbranding
van de dode vond vervolgens plaats op een
centrale crematieplaats of ustrina op of nabij het
grafveld. Sporen van de brandplaats ontbreken
in de onderzochte grafvelden, omdat de
verbranding bovengronds plaatsvond. Alleen
van de Grotestraat in Cuijk zijn sporen van een
crematieplaats bekend.1397 In Dinther-Retsel is
een groot aantal palenconfiguraties gevonden
waarvan wordt vermoed dat een deel ervan
diende als dodenhuisje en mogelijk tegelijkertijd

1383 Hoegen 2004.
1384 Van Enckevort, De Groot, Hiddink & Vos
2006.

1385 Hissel 2012, 344.
1386 Geldrop: Bazelmans 1990, 24-31. Lierop:
Verwers 1999, 213.

1387 Van der Weerden 2012, 102-103; De
Leeuwe 2008, 63-64; Kooi 2011, 20-22.

1388 Van Renswoude 2010, 36.
1389 Jansen 2010: hierin wordt verwezen naar
Becker & Van de Graaf/Archeodienst in
voorbereiding.
1390 Ball & Van Heeringen 2016.
1391 Bink 2012, 141.
1392 Ball & Van Heeringen 2016; De Koning
2005; Bink 2005; Hoegen, Kooistra &
Koot 2004.
1393 Hiddink & De Boer 2011; Kerckhaert &
Wesdorp 2011.
1394 De Twaalftafelenwet (Duodecim Tabulæ
of Lex Duodecim Tabularum) noemt
men de oudste optekening van de
civiele wetten van het Romeinse Rijk,
die aan de basis stonden van het
Romeins recht.
1395 Blom & Van der Velde 2015, 438.
1396 Plinius, Naturalis Historia, boek VII,
hoofdstuk 55.
1397 Ball 2006, 116.
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1398 Moesker 2015, 75-76.
1399 Hiddink 2003.
1400 Ball 2006, 118; Robinson 2002.
1401 Blom & Van der Velde 2015, 416.
1402 Hiddink & Wesdorp 2012, 22-24.
1403 Delporte 2014, 65.
1404 Roymans & Kortlang 1993, 32-36.
1405 Hiddink 2011; Van den Hurk 1986.
1406 Hessing 2000.
1407 Hiddink 2003, 32-33.
1408 Hiddink 2006a, 12.
1409 Hiddink & Wesdorp 2012, 15.

als brandstapel. Moesker gaat ervan uit dat de
overledene direct na het overlijden in een
dodenhuis werd gelegd, voordat de lijkverbranding plaatsvond.1398 Na de crematie werden de
overblijfselen uitgezocht, al dan niet gesorteerd
naar brandrestafval en beenderresten. De resten
werden vervolgens gebundeld in een container
van vergankelijk of onvergankelijk materiaal en
begraven. Naast de persoonlijke bezittingen
werd ook voedsel en drank op de brandstapel
mee gegeven. Een deel van de giften kan tijdens
de crematieplechtigheid op de brandstapel zijn
verbrand, een ander deel is onverbrand in de
grafkuil geplaatst.1399 Vondsten van wierookschaaltjes en olielampjes in combinatie met
bijvoorbeeld pijnboomkegels, zoals die in Cuijk
zijn gevonden, waren mogelijk bedoeld om met
welriekende oliën en rookoffers de onaangename geur van de lijkverbranding te maskeren.
Zulke vondsten ontbreken echter in de andere
grafvelden van oostelijk Noord-Brabant.1400
Het vondstmateriaal bestaat meestal uit
gebruiksaardewerk zoals in het grafveld van
Boxmeer-Sterckwijck, dat bestaat uit een bakje
of bord, een kruikje en een beker (of een combinatie hiervan).1401 Incidenteel werden ook glazen
kralen, glazen servies, munten en andere
metalen voorwerpen meegegeven aan de
doden, zoals bijvoorbeeld mesjes in Nederweert-Hoebenakker.1402 De vondst van meeverbrand dierlijk bot tussen de crematieresten
bevestigt dat bij de crematie voedsel aan de
dode werd meegegeven.
Op enkele plaatsen zijn meer vondstrijke graven
gevonden, die mogelijk iets laten zien van de
verschillen in gelaagdheid bij de bevolking en de
daarmee gepaard gaande welvaart. In het grafveld van Soerendonk werd in een grafkuil van
een kind, een pot met daarin vier fibulae en een
armband van rond 40 n.Chr. gevonden.1403 Het
inhumatiegraf met gladius in Someren-Waterdael I zou toebehoren aan een Romeinse legionair die hier na zijn diensttijd was neergestreken.1404 Op andere plaatsen worden de rijkere
graven veelal toegeschreven aan de rijkste
bewoners of villabewoners zoals in HoogeloonKabouterberg en Esch-Hoogkeiteren.1405 In een

grafkuil met vele bijgiften in Lieshout-Nieuwenhof zou een rijke bewoner van de nederzetting begraven zijn, terwijl in Oss-Ussen1406, waar
een aantal monumentale graven aan de rand
van het grafveld werden gevonden, de eigenaar
van het porticushuis en zijn familie zou zijn
begraven.
De meeste grafvelden, die zijn aangetroffen in
oostelijk Noord-Brabant van zowel vóór als ná
1997, bestaan uit grafkuilen of grafheuvels met
verschillende randstructuren al dan niet met
bijgiften. Een grafkuil is een kuil waarin de
crematieresten al dan niet in een doek of urn in
een kuil werden geplaatst, waarna de kuil met
schone grond of met resten van de brandstapel
werd opgevuld. Bij begraving in een grafheuvel
werden de crematieresten in een urn of doek op
het oorspronkelijke maaiveld of in een ondiep
kuiltje geplaatst en afgedekt met zand afkomstig
uit de rondom gegraven vierkante of ronde
greppel. Bij dit soort graven zijn de crematies
meestal niet meer aanwezig en zijn de graven
alleen nog te herkennen aan de greppelstructuur. In de Romeinse tijd zijn zowel ronde als
vierkante grafstructuren populair. Meer monumentale constructies als grafmarkering zoals een
tumulus of graftoren komen echter ook voor,
maar duidelijk in mindere mate.
Er worden door Hiddink voor Zuid-Nederland
vier categorieën crematiegraven onderscheiden.1407 Graftype A bevat alleen een crematierestendepot. Graftype B is een graf met een
crematierestendepot en verbrandingsresten.
Graftype C bevat alleen verbrandingsresten. Als
het graftype niet is vast te stellen, is sprake van
type D.1408 Bij graftype C is het niet altijd evident
dat het crematiegraven betreft. Wanneer sprake
is van een redelijke hoeveelheid crematieresten
en enkele bijgiften tussen de verbrandingsresten
is sprake van een graf van het type CI, als crematieresten ontbreken betreft het graftype C2.1409
Vrijwel alle grafvelden, die ná 1997 zijn opgegraven, hebben een mix van verschillende
soorten graven: ronde, vierkante en rechthoekige randstructuren met of zonder graf en grafkuilen zonder randstructuur. Alleen in de regio
Weert zien we ook grafvelden waarbij alleen
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sprake is van grafkuilen. In Cuijk springt het grafveld aan de Grotestraat, dat hoorde bij de vicus
Ceuclum, er duidelijk uit door de diversiteit aan
graven waarbij veel meer en andere bijgiften
aanwezig zijn dan in andere grafvelden.

7.5.2 Graven en grafvelden

Het aantal begraafplaatsen uit de Romeinse tijd
is sinds 1997 sterk toegenomen, maar minder
sterk dan het aantal nederzettingen. Het gaat
om drie losse graven en dertien grafvelden die
aangetroffen zijn ná 1997 ten opzichte van drie
graven en tien grafvelden die al bekend waren
van vóór 1997. De grafvelden liggen vrijwel altijd
op de flank van een hogere zandrug naar het
beekdal of aan de rand van een depressie in het
landschap. Het merendeel ligt verder naast of
nabij een nederzetting. In een enkel geval wordt
de ligging naast een weg vermoed. Hiddink liet
al zien dat de variatie in grafvelden groot is.1410
Sommige vaak grote grafvelden blijven een
langere periode in gebruik met een collectieve
functie voor meerdere nederzettingen in de
directe omgeving, andere worden opgericht in
de Romeinse tijd en blijven klein en maar kort in
gebruik.1411 Aan het eind van de late ijzertijd en
het begin van de Romeinse tijd neemt de
omvang van de grafvelden volgens Gerritsen
weer toe van enkele tientallen tot enkele
honderden graven per grafveld.1412 Deze toename
in omvang in het begin van de Romeinse tijd
wordt door de opgravingen sinds 1997 bevestigd. Het oppervlak van de grafvelden varieert
sterk: in Mierlo-Hout is het grafveld circa 1,5 ha
groot, in Someren-Waterdael III 2,25 ha en in
Oss-Ussen 3,5 tot 4 ha. Vaak is sprake van clusters graven met lege zones daartussen. Door het
beperkte aantal gedateerde graven zijn er echter
vrijwel geen uitspraken te doen over het precieze
aantal graven per periode. Daarmee blijven ook
uitspraken over eventuele veranderingen in de
omvang van de begravingsgemeenschap of de
ruimtelijke ontwikkeling van de grafvelden
lastig.

Om de verschillen in de uitleg van de grafvelden
beter te begrijpen en inzichtelijk te maken zijn de
onderzochte grafvelden hieronder kort samengevat naar mesoregio en zo nodig afgebeeld.
Losse graven
De aanwezigheid van een individueel graf buiten
de grafvelden is niet ongewoon in de Romeinse
tijd, en komt ook al voor in de prehistorie.1413 Bij
de losse graven komen zowel crematies als inhumaties voor. Zowel in Oerle-Zuid als in OssSchalkskamp werd een crematie aangetroffen in
een grafkuil naast de omgreppeling van de nederzetting. Het crematiegraf in Oerle-Zuid lag net
buiten het nederzettingsterrein ten zuiden van de
omheiningsgreppel. Bij beide is de datering van
het graf onzeker. Onderzoek heeft uitgewezen dat
het waarschijnlijk om de verbrande botresten van
een vrouw gaat van tussen de 22 en 40 jaar oud.
Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op een
pathologische aandoening.1414 De andere vier
losse begravingen betreffen bijzondere graven,
soms direct naast de nederzetting maar soms ook
op afstand, waarbij de dode bijgezet is in een
ouder grafmonument. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Uden-Slabroeksche Heide waar een
grafheuvel uit de late prehistorie werd hergebruikt voor het bijzetten van een crematie.1415 In
Waterdael I is de enige inhumatie uit de vroegRomeinse tijd in het studiegebied ontdekt. Hier
was aan de oostrand van een urnenveld een inhumatiegraf ingegraven in een 500 jaar oud langbed
grafmonument. In de grafkist waren een gladius,
een scheermes, schaar en mogelijk een vleesbout
meegegeven als bijgiften. Buiten de kist lagen
nog een wijnkruik en een mes. Het graf dateert uit
de eerste helft van de eerste eeuw na Chr.1416 Bij
Nistelrode-Zwarte Molen werd aan rand van de
Romeinse nederzetting een kringgreppel met een
centrale grafkuil met crematieresten uit de derde
eeuw aangetroffen. Het gaat hier om een vrouw
tussen 43 en 52 jaar oud met slijtagesporen aan
de wervelkolom en een kniegewricht. Het tumulusgraf ligt aan de rand van de opgraving waardoor niet bekend is of er nog meer graven
aanwezig zijn of dat het om een solitair gelegen
begraving gaat.1417

1410 Hiddink 2003.
1411 Hiddink 2003, 58-62.
1412 Gerritsen 2003, 147.
1413 Hiddink 2003, 67-69.
1414 Hissel 2012, 166.
1415 Modderman & Isings 1960/1961.
1416 Hiddink & De Boer 2011, 21-23.
1417 Jansen 2007, 628-630.

366
—

Tabel 7.16 Overzicht van de Romeinse graven en grafvelden in het studiegebied verdeeld naar mesoregio.
Vindplaats

Complex

Omschrijving

Datering

Literatuur

Riethoven-Heesmortel

grafveld

deel grafveld met 8 graven

VRT-MRT ( begin 1e-midden 3e
eeuw)

Hiddink 2013

Hoogeloon-Kabouterberg

grafveld

grafveld van 10 graven waaronder tumulus met graftoren,
7 grafstructuren en 2 vlakgraven (nabij urnenveld)

MRT (eind 1e-begin 2e eeuw)

Hiddink 2011

Best-Aarle

grafveld

grafveld met 30 grafstructuren, waarvan 10 uit VRT

LIJT-VRT

Bink 2010; Archol in
voorbereiding

Helmond-Mierlo-Hout

grafveld

grafveld ashorst met 114 graven (op MIJT urnenveld en
MBT grafheuvel)

LIJT-MRT (1e eeuw voor-midden
3e eeuw)

Roymans & Tol 1993

Dinther-Retsel

grafveld

deel grafveld met 30 grafkuilen, en 51 randstructuren
waaronder palenconfiguraties

LIJT-MRT (250 voor-225 n.Chr.)

Leeuwe 2006; Moesker
2015

Someren-Waterdael III

grafveld

grafveld met 225 crematiegraven en/of randstructuren
waarvan 8 LRT, gelegen naast ouder urnenveld. aan de
rand van grafveld concentratie onbekende kuilen.

LIJT-MRT en LRT: 300 v.-250 n.Chr.
en 300-420 n.Chr

Hiddink & De Boer 2011

Mesoregio Kempisch Hoog

Mesoregio Roerdalslenk

Helmond-Kranenbroek

grafveld

grafveld met 10 graven

LIJT-RT?

Bruel 2013

Soerendonk-De Pompers

grafveld

grafveld met 8 grafstructuren en 1 vlakgraf van kind met
urn, fibulae en armband

VRT (1e helft 1e eeuw - 2e helft 2e
eeuw)

Delporte 2014

Someren-Waterdael I

graf

1 inhumatie in grafkist met bijgiften

VRT (1e helft 1e eeuw)

Roymans & Kortlang 1993

Someren-Ter Hofstadlaan

grafveld

klein deel grafveld met 7 graven (deels randstructuren)

VRT-MRT (2-3e eeuw)

Hiddink & De Boer 2009

Eindhoven-Laarstraat

grafveld

deel grafveld met 13 graven met randstructuren

MRT (170-260 n.Chr.)

Bosman 2009

Esch-Hoogkeiteren

grafveld

tumuli en kuilen, oversnijden kringgreppels van urnenveld

MRT (eind 2e-begin 3e eeuw)

Van den Hurk 1986

Lieshout-Nieuwenhof

graf

1 graf met bijzondere vondsten

MRT (eind 2e-begin 3e eeuw)

Van de Weerden & Brouwer
2015

Veldhoven-Oerle Zuid

graf

1 crematiegraf

RT

Hissel 2012

Mesoregio Peel Blok
Uden-Slabroeksche Heide

graf

graf in grafheuvel van urnenveld LBT-VIJT

VRT (1e helft 1e eeuw)

Hiddink 2003

Landerd-Schaijk Gaalse
Heide

grafveld

grafveld met 70 graven

MRT (75-125 n.Chr.)

Modderman & Isings
1960/61

Nistelrode-Zwarte Molen

graf

1 crematiegraf met kringgreppel

MRT (3e eeuw)

Jansen 2007

Mesoregio Maasdal
Cuijk-Heeswijkse Kampen

grafveld

grafveld met 150 graven (deel oversnijdt ouder urnenveld)

VRT-MRT (1-3e eeuw)

Hessing 1990

Cuijk-Grotestraat

grafveld

deels opgegraven groot grafveld (>500 x 50 m?), met
vermoedelijk duizenden graven. Ook crematieplaats.

VRT-LRT (1-3e eeuw en eind 4e-5e
eeuw)

Ball 2006

Boxmeer-Sterckwijck

grafveld

grafveld met ruim 100 graven (in urnenveld VIJT)

VRT-MRT (vroeg 1e-vroege 3e
eeuw)

Blom & Van der Velde 2015

Mesoregio Maaskant
Oss-Schalkskamp

graf

los graf LIJT of RT naast omgreppeling nederzetting

LIJT-VRT

Wesselingh 2000

Oss-Ussen

grafveld

grafveld met 250 graven

LIJT/VRT-MRT (1e eeuw voor-240)

Hessing 2000

Oss-Horzak

grafveld

deel grafveld met circa 8 graven

MRT (2-begin 3e eeuw)

Jansen & Fokkens 2002

Mesoregio dekzandeiland van Weert
Nederweert-Rosveld

grafveld

twee grafvelden met 50 graven met brand- en
crematieresten en enkele grafstructuren

LIJT-MRT (250 v.Chr-25/50 n.Chr)

Hiddink 2006a

Weert-Molenakkerdreef

grafveld

grafveld met 124 vlakgraven

LIJT-MRT (150 v.Chr.-midden 3e
eeuw)

Hiddink 2003

Nederweert-Hoebenakker

grafveld

grafveld van circa 100 bij 40 m met 85 crematiegraven
(meeste vlakgraven)

VRT-MRT (1e?-250 n.Chr.)

Hiddink & Wesdorp 2012

Weert-Kampershoek
Noord

grafveld

een groter (136 crematiegraven) en kleiner (13
crematiegraven) grafveld

VRT-MRT (1-3e eeuw)

Hiddink 2014a

Weert-Kampershoek

grafveld

grafveld met 23 graven, ook randstructuren, direct naast
urnenveld

MRT (175-225 n.Chr.)

Hiddink 2003; Hiddink 2010

Nederweert-Promopark

grafveld

klein deel grafveld met 3 crematiegraven

LRT (4-5e eeuw)

Kerckhaert & Wesdorp 2011

In het blauw de nederzettingen opgegraven voor 1997. De jongste grafvelden staan onderaan.
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Monumentale graven
Eén van de plekken in ons onderzoeksgebied
waar monumentale graven zijn gevonden, is bij
de Kabouterberg in Hoogeloon (afb. 7.42).1418
Dit monument bestond waarschijnlijk uit een
tumulus, een grote grafheuvel met een diameter
van circa 20 m en een hoogte van 4 tot 5 m, met
aan de voet van de heuvel een zware tufstenen
ringmuur. De tumulus was op zijn beurt weer
omsloten door een rechthoekige muur. Binnen
deze rechthoekige muur stond verder een 7 tot 8
m hoge kalkstenen graftoren, waarop de naam
van de overledene stond vermeld. Uit de tijdens
de opgraving gevonden beeldfragmenten en
sierlijsten blijkt dat de graftoren rijkelijk was
versierd met hoogreliëfs.1419 Deze zaken zijn
uitzonderlijk voor Romeinse graven van de ZuidNederlandse zandgronden en horen bij een sterk
‘geromaniseerd’ grafritueel. Naast dit monumentale graf lagen ook een aantal minder spectaculaire graven, bestaande uit zes rechthoekige
en één ronde greppelstructuur, met direct daarnaast twee vierkante grafkuilen. In deze twee
vierkante grafkuilen werden naast meerdere

stuks compleet aardewerk ook de enige crematieresten van het grafveld gevonden. De
Romeinse grafstructuren suggereren door hun
lineaire oriëntatie dat ze langs een noordoostzuidwest georiënteerde weg lagen.1420 Ná 1997
zijn eigenlijk geen monumentale graven in de
vorm van tumuli of graftorens meer gevonden.
In Lieshout- Nieuwenhof werd een grafkuil
aangetroffen, bestaande uit een bekiste kuil met
23 stuks onverbrand vaatwerk uit het einde van
de tweede eeuw of het begin van de derde
eeuw: drie borden/schotels van terra sigillata,
vier geverfde borden, twee geverfde bekers en
een geverfde kom, een kruik, een ruwwandig
bord en fragmenten van enkele andere
vormen.1421 Crematieresten ontbreken. Bij de
aanleg van het vlak zijn ook wat kleine fragmenten bewerkt travertijn aangetroffen, die
mogelijk afkomstig zijn van de restanten van een
grafmonument. Hier wordt vermoed dat er in
nabijheid sprake is van een groter grafveld,
mogelijk langs de hier aangesneden Romeinse
weg.1422

1418 Ook in Esch-Hoogkeiteren en Esch-

Afb. 7.42 Overzicht van het grafveld Hoogeloon-Kabouterberg. A = tumulus; B = graftoren; C = vermoedelijke
Romeinse weg (bron: Roymans 2015, 127, ﬁg. 2).

Kollenberg zijn monumentale
Romeinse graven gevonden.
1419 Hiddink 2011, 102-112.
1420 Hiddink 2011, 85-893.
1421 Van der Weerden & Brouwer 2015.
1422 Van der Weerden & Brouwer 2015, 258259.
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Grafvelden
Hieronder lichten we enkele grotere onderzochte
grafvelden van ná 1997 uit naar mesoregio,
waarbij vooral gekeken wordt naar de verschijningsvormen van de graven, de ontwikkeling
van het grafveld en de landschappelijke ligging.

1423 Hiddink 2014a.
1424 Hiddink 2014a, 93.
1425 Hiddink 2006a, 18.
1426 Hiddink & Wesdorp 2012, 15-19.
1427 Hiddink 2006a, 15.
1428 Hiddink & De Boer 2011, 159-161.

Mesoregio dekzandeiland van Weert
Het grafveld van Weert-Kampershoek Noord
bestaat uit twee concentraties graven rond een
grote depressie op nog geen 100 m van de
nederzetting.1423 Eén van de clusters bestaat uit
slechts dertien crematiegraven, bestaande uit
een rij van zeven naast elkaar gelegen graven en
zes graven verspreid daaromheen. Het cluster
meet slechts 15 bij 20 m en dateert uit de tweede
helft van de midden-Romeinse tijd. De andere
concentratie bestaat uit 136 graven binnen een
areaal van ca. 105 bij 40 m en dateert uit de
vroege en midden-Romeinse tijd. Hier zijn naast
kuilen met crematieresten ook 16 randstructuren
aanwezig, waarvan het merendeel bestaat uit
een vierkante greppel, naast ronde en rechthoekige greppelstructuren.1424 Het schetsen van een
ontwikkeling in het grafveld is niet mogelijk
doordat individuele graven vaak een tijdsspanne
hebben van een eeuw; een scherpere datering zit
er niet in. De graven die wel goed gedateerd
kunnen worden, liggen her en der over het hele
grafveld verspreid.
Ook het grafveld op Rosveld bestond uit twee
clusters van graven naast een depressie en nabij
de nederzetting. In totaal zijn er 168 graven uit
de late ijzertijd en Romeinse tijd onderzocht.
Naast enkele randstructuren komt in beide
zones graftype B - met een crematierestendepot
en verbrandingsresten - het meeste voor. In de
naburige grafvelden Weert-Molenakkerdreef en
Weert-Kampershoek, die al vóór 1997 werden
onderzocht, is graftype B eveneens het meest
talrijk.1425 Ditzelfde beeld zien we op NederweertHoebenakker waar de graven naast enkele randstructuren grotendeels bestaan uit crematiegraven, al dan niet met houtskool en andere
resten van de brandstapel, daterend uit de latere
tweede en derde eeuw.1426

In een deel van het grafveld van NederweertRosveld (afb. 7.43) lijken de graven uit alle perioden dwars door elkaar te liggen, net zoals in
het grafveld van Weert-Kampershoek Noord
(afb. 7.44) en Weert-Molenakkerdreef. In het
andere deel van het grafveld dat meer in de
Romeinse tijd dateert lijkt evenwel sprake van
een zekere horizontale stratigrafie waarbij
graven van oost naar west chronologisch
werden aangelegd.1427 Dat zien we ook bij het
kleinere grafveld van Weert-Kampershoek
Noord.
Mesoregio Roerdalslenk
Noordelijker van de regio Weert ligt het grafveld
van Someren-Waterdael III (afb. 7.45a). In een
gebied van 150 bij 150 m zijn ongeveer 230
crematiegraven en randstructuren gevonden, die
dateren van circa 250 v.Chr. tot 250 n.Chr. In
tegenstelling tot Weert en Nederweert zijn hier
maar liefst 161 randstructuren rond de graven
aangetroffen, bestaande uit greppels en/of paalstellingen. De vierkante vorm komt het meest
voor (75-80%) vaak met een onderbreking. De
afmetingen zijn bij de meeste redelijk gelijk:
tussen 3 en 6 m met een piek tussen 4 en 4,5 m.
In Waterdael III zijn ook een achttal laatRomeinse crematiegraven aanwezig die op basis
van vondsten en 14C rond 300-420 n.Chr dateren.
In het grafveld bevinden zich verder opvallende
kuilenconcentraties tussen de graven. Mogelijk
dienden deze kuilen voor de winning van zand
voor de grafheuveltjes, het markeren van de
aanwezige graven of hadden ze iets van doen
met het dodenritueel. Verder zijn elf vierkante
en rechthoekige palenconfiguraties aanwezig die
mogelijk samenhangen met grafrituelen die we
niet kennen. Het kan echter ook gaan om grafstructuren waarvan de graven verdwenen zijn.1428
De graven en randstructuren in het grafveld van
Dinther-Retsel liggen verspreid over een
dekzandrug met lokale depressies waarbij het
grafveld de oriëntatie van deze rug lijkt te volgen
(afb. 7.45b). Het grafveld bestond uit 30 grafkuilen waarin al dan niet crematieresten, houtskool en bijgiften aanwezig waren. Er zijn verder
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WEERT-KAMPERSHOEK NOORD 2007-2012
Romeinse grafvelden 1 en 2
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409
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400
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309
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511

509

504

0

505

10 m

Afb. 7.43 Weert-Kampershoek Noord. Overzicht van de grafvelden van vindplaats 1 (inzet) en vindplaats 2. A graven
uit de periode ca. 0-70/80 n.Chr.; B ca. 0/50-150; C vanaf ca. 150; D vanaf ca. 200 n.Chr. (bron: Hiddink 2014a, 43,
plaat 19).
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a.

b.

Afb. 7.44 De twee grafvelden van Nederweert-Rosveld (bron: Hiddink 2006a, plaat 3 en plaat 4).
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Afb. 7.45 a: Overzicht van het grafveld van Waterdael III (bron: Hiddink & Roymans 2015, 80, afb. 27: zwart =
Romeinse tijd; oranje = late ijzertijd en blauw = midden-ijzertijd).
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Afb. 7.45 b: Het grafveld van Dinther-Retsel (bron: Moesker 2015, 61, afb. 6.2).
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51 randstructuren opgetekend die bestonden uit
29 rechthoekige greppels, 19 ronde en 51 palenconfiguraties die zijn geïnterpreteerd als dodenhuisjes. Volgens Moesker is uit de grote
verscheidenheid aan randstructuren op te
maken dat mensen verschillende opvattingen
hadden over hoe het grafmonument voor de
overledene moest worden vorm gegeven;
mogelijk was dit gekoppeld aan status, leeftijd
en geslacht.1429Opvallend is dat het grafveld in de
eerste helft van de late ijzertijd in gebruik was
waarna het tot aan het einde van de eerste eeuw
n.Chr. nog maar summier gebruikt werd. Vanaf
circa 100 n.Chr. wordt het weer ruim 100 jaar
intensief gebruikt. Rondom de depressies zijn
een aantal ingegraven complete Romeinse
drinkbekers en ander aardewerk aangetroffen.
Moesker interpreteert deze als offerbekers
waarbij de depressies in het grafveld gebruikt
zouden zijn voor funeraire en rituele handelingen.1430
Bij Best-Aarle werd op circa 100 m van de
Romeinse nederzetting een grafveld uit de late
ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd aangetroffen,
dat bestond uit 29 grafmonumenten en één
vlakgraf.1431 Ook hier zijn de vierkante randstructuren in de meerderheid. Alleen in het vlakgraf is
een bijzetting van verbrande menselijke resten
aangetroffen. Bijzettingen in de greppels
ontbreken. Het grafveld kan opgedeeld worden
in drie kleinere groepen die van elkaar
gescheiden worden door een ca. 10 meter brede
strook zonder grafmonumenten. Wellicht
bevond zich hier een pad of weg waar de grafmonumenten langs hebben gelegen. Opvallend
is dat de vierkante grafmonumenten dezelfde
oriëntatie hebben als de vermoedelijke weg.
Met betrekking tot de ruimtelijke kenmerken
van het grafveld valt verder op dat de grafstructuren weliswaar zeer dicht op elkaar liggen,
maar elkaar verder niet oversnijden.1432
Mesoregio Maasdal
Het langgerekte grafveld bij de vicus Ceuclum
volgt grofweg het tracé van de huidige
Grotestraat en was waarschijnlijk al rond 40 n.
Chr. in gebruik.1433 Tot nu toe is er op vier plaatsen
binnen het grafveld opgegraven, waarvan twee
locaties ná 1997 zijn onderzocht. In de negentiende en twintigste eeuw zijn er veel schatgravers actief geweest waarbij vele vondsten zijn
gedaan, waaronder ook wapengraven die
dateren uit de tweede helft van de vierde of

vijfde eeuw. Tot vóór 1997 waren er vrijwel
alleen crematiegraven bekend, maar inmiddels
zijn er naast de vele tientallen crematiegraven
uit de eerste tot en met de derde eeuw ook een
tiental inhumatiegraven uit de laatste helft van
de vierde of het begin van de vijfde eeuw aangetroffen.1434 Graven uit het einde van de derde
eeuw en het begin van de vierde eeuw
ontbreken vooralsnog.
De graven die tot nu toe zijn gevonden,
bevinden zich allen aan de westzijde van de
Romeinse doorgaande weg en strekken zich uit
over een breedte van circa 35 m (afb. 7.46a).1435
Het aantal begravingen moet aanzienlijk zijn
geweest, schattingen lopen in de duizenden.1436
Het grafveld heeft zich vermoedelijk van het
noorden uit vanaf de nederzetting naar het
zuiden ontwikkeld. Wanneer een zone ‘vol’ was,
werd het grafveld langs de Romeinse weg verder
naar het zuiden uitgebreid. Wellicht zijn er ook
delen van het grafveld die na verloop van tijd
opnieuw in gebruik zijn genomen.1437 De inhumatiegraven die zijn ontdekt ter hoogte van CuijkGrotestraat Bezinkbassin, waren om de tweedeeeuwse grafheuvels heen aangelegd. Het
grafveld heeft waarschijnlijk ook anders ingerichte of lege zones gehad, wat er mogelijk op
kan duiden dat we te maken hebben met meerdere afzonderlijke grafvelden of grafgroepen
vlak naast elkaar.1438 Hoewel de graftypen hier in
Cuijk overeenkomen met de rest van het onderzoeksgebied, wijken sommige vormen van het
graf zelf en de bijgiften sterk af. Bijzonder en
zeldzaam is bijvoorbeeld het gebruik van een
tufstenen askist (als container voor het crematierestendepot) die was ingegraven in een
crematieplaats en was afgedekt met twee
tegulae.1439 Ook bijzonder is een tegelgraf waarbij
tegulae in de vorm van een kistje de crematieresten omsloten.1440 De crematieplaats is de
enige die tot nu toe is ontdekt in het studiegebied. Het gaat om een ondiepe kuil of
depressie van 5,6 m bij 2,3 tot 3,7 m waarin een
sterke roodkleuring van het zand en de aanwezigheid van houtskoolrijk zand de plek van de
brandstapel verraadde. Onder de bijgiften in de
Cuijkse graven zijn tafelwaar en -aardewerk,
olielampjes en wierookschaaltjes, maar ook
zeldzaam plantaardig materiaal als pijnboompitten, linzen en knolglanshaver.1441 Uit het grafveld Cuijk-Heeswijkse Kampen, enkele kilometers verderop en tenminste gedeeltelijk
gelijktijdig in gebruik, zijn dergelijke bijgiften

1429 Moesker 2015, 59-62, 93-94.
1430 Moesker 2015, 59-62, 93-94.
1431 Tol & Verspay in voorbereiding: BestAarle.

1432 Tol & Verspay in voorbereiding: BestAarle.

1433 Weterings 2015.
1434 Ball 2006, 115-125; Weterings 2015, 4547.

1435 Ball 2006, 115-125; Weterings 2015, 17-20.
1436 Hessing 1990.
1437 Ball 2006, 115-125.
1438 Ball & Heirbaut 2005.
1439 Ball 2006.
1440 Zanden 2002, 62-63.
1441 Bakels & Kuijper 2006, 95-102.
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Afb. 7.46 a: Overzicht van een deel van het grafveld aan de Grotestraat in Cuijk, met aanduiding van de opgravingen
(bron: Ball 2006, 16, afb. 2.3).

1442 Hessing 1990.
1443 Ball 2006, 118-122.
1444 Blom & Van der Velde 2015.

niet bekend.1442 Het lijkt erop dat de bewoners
van de vicus Ceuclum er een geromaniseerd
grafritueel op na hielden. Naast de rijke grafgiften in de vorm van aardewerk, gebruikten ze
lampen, wierookschaaltjes en gaven ze duidelijk
geïmporteerde zaden en vruchten als pijnboompitten en linzen mee aan de doden. Vondsten als
wierookschaaltjes en olielampjes komen we niet
of nauwelijks tegen in grafvelden in de rest van

oostelijk Noord-Brabant. Of dat ook geldt voor
het plantaardig materiaal weten we niet zeker,
omdat daar bijna geen onderzoek naar is
gedaan.1443
Het laatste grote grafveld dat in de Maasdalregio is ontdekt, betreft dat van Boxmeer-Sterckwijck (afb. 7.46b).1444 Het grafveld met ruim 100
crematiegraven is vanaf vroeg in de eerste tot in
de derde eeuw gebruikt. De graven liggen
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Afb. 7.46 b: het Romeinse grafveld van Boxmeer-Sterckwijck: rood, groen, donkerblauw, Romeinse tijd; lichtblauw,
oranje, datering onbekend maar vermoedelijk Romeinse tijd; grijs. oudere structuren (bron: Blom & Van de Velde
2015, 417, afb. 6.38).
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zonder uitzondering in het zuiden van een langgerekt ouder urnenveld. In een paar gevallen is
een kringgreppel aanwezig. Vanaf het tweede
kwart van de tweede eeuw neemt het aantal
crematiegraven toe. De graven bevatten in veel
gevallen bijgiften, zoals een bakje of bord, een
kruikje en een beker. Er zijn geen zeldzame types
of bijzondere vormen bijgezet. Wel zijn voorwerpen van meer persoonlijke aard, zoals fibulae,
haarnaalden, sieraden of een mes aangetroffen.1445

1445 Blom & Van der Velde 2015, 438.
1446 Roymans 1995a, 9, appendix 1.
1447 Hiddink 2003, 47-52.
1448 Hiddink & De Boer 2011; Jansen in
voorbereiding.

1449 Blom & Van der Velde 2015.
1450 Blom & Van der Velde 2015, 416.
1451 Hiddink & De Boer 2011.
1452 Heesch-Hoge Wijst: Van Beek 2004.
Uden-Slabroekse Heide: Jansen in
voorbereiding.
1453 Van der Linde 2016; Ball et al. 2016.
1454 Hiddink 2003, 425.

Hergebruik urnenvelden
In de Romeinse tijd komt hergebruik van oudere
urnenvelden op diverse plaatsen voor. Roymans
merkte in 1995 op dat de Romeinse bevolking de
oudere urnenvelden intact liet uit respect voor
de voorouders.1446 Hij opperde dat ze stonden
voor de collectieve identiteit van de stammen.
Dat deze gedachte kennelijk niet overal opgaat,
maakte Hiddink duidelijk aan de hand van een
inventarisatie van urnenvelden in het
Maas-Demer-Scheldegebied die in de Romeinse
tijd zijn hergebruikt.1447 Soms zijn oudere grafmonumenten hergebruikt als graf, zoals te zien is in
Someren-Waterdael en Slabroekse Heide.1448
Soms zijn grafvelden deels over de oudere
graven aangelegd of sloten de graven precies
aan op de oudere graven. Ook komt het voor dat
ze op grotere afstand liggen. Sinds 1997 zijn er in
het studiegebied nog minstens vier grafvelden
bijgekomen waarbij een ouder urnenveld is
hergebruikt in de Romeinse tijd. In BoxmeerSterckwijck werd een grafveld met ruim 100
graven blootgelegd dat in gebruik was van het
midden van de eerste eeuw tot in de vroege
derde eeuw.1449 De graven liggen geclusterd
binnen een urnenveld uit de bronstijd en vroege
ijzertijd, waarbij bijna geen graven over of in de
bronstijdgrafheuvels zijn geplaatst. De Romeinse
graven, waarvan enkele met een randstructuur,
slingeren als het ware rond enkele oudere structuren, een aanwijzing dat sommige oudere
heuvels lange tijd zichtbaar waren en gerespecteerd werden.1450 In Someren-Waterdael III werd
het Romeinse grafveld aangelegd direct naast
het urnenveld dat eerder in gebruik was van de
vroege tot midden-ijzertijd.1451 In Heesch-Hoge
Wijst, bij de opgraving van een tracé voor een
gasleiding, werden twee Romeinse begravingen

aangetroffen die bij een late bronstijd grafveld
lagen. In het al eerder genoemde UdenSlabroekse Heide werden ten slotte acht
Romeinse begravingen gevonden, geclusterd
tussen de vroege ijzertijd begravingen.1452 Het
gebruik van urnenvelden in de Romeinse tijd
zagen we ook al in westelijk Noord-Brabant,
waar in de urnenvelden te Breda-West en
Oosterhout-De Contreie eveneens Romeinse
graven zijn bijgezet.1453 Het tegenovergestelde
zien we ook, namelijk het ‘verlaten’ van een
langdurig gebruikt grafveld en het stichten van
nieuwe begraafplaatsen. In Weert-Kampershoek
wordt in de tweede eeuw een nieuw grafveld
aangelegd op de plek van een oud urnenveld,
terwijl het grafveld Molenakkerdreef dan niet
meer wordt gebruikt. Hiddink ziet het nieuwe
grafveld als claim op de grond door nieuwkomers in het gebied.1454

7.5.3 Datering en gebruiksduur

De grafvelden tonen sterke overeenkomsten in
datering en gebruiksduur met de nederzettingen. Ook hier dateren de meeste grafvelden
uit de eerste of tweede eeuw na Chr. en lopen ze
door tot in de derde eeuw (tabel 7.17). Er zijn
echter wel meer grafvelden die al vanuit de late
ijzertijd in gebruik waren en waarbij het gebruik
tot in de Romeinse tijd doorgaat. Dit beeld
bestond echter ook al vóór 1997 en is sindsdien
niet wezenlijk veranderd. Het grafveld van
Someren-Waterdael III is vrijwel continu en
daarmee erg lang in gebruik geweest als
begraafplaats, zeker als het urnenveld Waterdeal
I, dat iets meer naar het noorden lag, eraan
wordt gekoppeld. Dan is sprake van een duur
van ruim 1500 jaar. Ook Mierlo-Hout was lang in
gebruik, evenals Weert-Molenakkerdreef en
Oss-Ussen, ruim 300 jaar. Wel nieuw is dat er
grafvelden bekend zijn die uit de laat-Romeinse
periode dateren, zoals Waterdael III en Nederweert-Promopark, terwijl nederzettingen uit
deze periode ontbreken. De opvallende korte
gebruiksduren van sommige grafvelden lijkt
verklaard te kunnen worden door de beperkte
schaal van de opgraving waarbij niet alle grafveldfasen zijn blootgelegd.
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Tabel 7.17 Gebruiksduur van de Romeinse grafvelden verdeeld naar mesoregio. De pijl wijst op mogelijke gebruikscontinuïteit.
100 v.
Chr

75 v.
Chr

50 v.
Chr

25 v.
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Mesoregio Kempisch Hoog
HoogeloonKabouterberg

eind eerstebegin tweede
eeuw n.Chr

RiethovenHeesmortel

begin eerste-midden derde eeuw n.Chr

Mesoregio Roerdalslenk
Haaren-Esch

eind tweede
begin derde
eeuw n.Chr

SomerenWaterdael I

1e helft eerste
eeuw n.Chr

Helmond-MierloHout

eerste eeuw v.Chr.-midden derde eeuw n. Chr

Best-Aarle

LIJT-VRT
100-225 n.Chr.

Dinther-Retsel
HelmondKranenbroek

LIJT-RT?

EindhovenLaarstraat

170-260 n.Chr.

LieshoutNieuwenhof

eind tweedebegin derde
eeuw n.Chr

SoerendonkDe Pompers

eerste helft eerste tweede helft tweede eeuw n.Chr

Someren-Ter
Hofstadlaan

tweede-derde eeuw n.Chr

SomerenWaterdael III

300 v.Chr.-250 n.Chr.

VeldhovenOerle Zuid

RT

300-420 n.Chr.

Mesoregio Peel Blok
Landerd-Schaijk
Gaalse Heide

75-125 n.Chr.

UdenSlabroeksche
Heide

eerste
helft
eerste
eeuw
n.Chr

NitelrodeZwarte Molen

derde eeuw n.Chr

Mesoregio Maasdal
Cuijk-Heeswijkse
Kampen

eerste-derde eeuw n.Chr

Cuijk-Grotestraat

eerste-derde eeuw n.Chr

BoxmeerSterckwijck

midden eerste-vroeg derde eeuw n.Chr

Mesoregio Maaskant
Oss-Horzak
Oss-Schalkskamp
Oss-Ussen

eind tweede-begin derde eeuw n.Chr
LIJT-VRT
eerste eeuw v.Chr.-240 n.Chr.

eind vierde-vijfde eeuw
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Mesoregio dekzandeiland van Weert
WeertMolenakkerdreef

150 v.Chr.-midden derde eeuw n.Chr

WeertKampershoek

175-225 n.Chr.

NederweertPromopark

vierde-vijfde eeuw n.Chr

NederweertHoebenakker
NederweertRosveld

eerste eeuw?-250 n.Chr.
250 v.Chr-25/50 n.Chr

WeertKampershoek
Noord

eerste-derde eeuw n.Chr
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1455 Van der Heijden 2002, 46-47.
1456 Van der Heijden 2016, 11; Dijk &
Dolmans 2016, 86-89.

1457 Dijk & Dolmans 2016, 80-89.
1458 Goudswaard, Kroes & Van der Beek
2002.

1459 Goudswaard, Kroes & Van der Beek
2002.

1460 Dijk & Dolmans 2016, 88.
1461 Van der Heijden 2016.
1462 Hartog 2004, 67-70.
1463 Van der Weerden & Brouwer 2015, 19,
85-86.

1464 Dijk & Dolmans 2016, 86.
1465 Dhaeze, Vanhoutte & Vanderhoeven
2008.

Infrastructuur

Resten van wegen en bruggen uit de Romeinse
tijd kenden we tot 1997 in oostelijk NoordBrabant alleen uit de mesoregio Maasdal. Hier
zijn op diverse plaatsen grindpakketten van 20
tot soms wel 65 cm dik en vaak met een bol
profiel waargenomen van de belangrijke doorgaande weg van Nijmegen naar Xanten langs de
Maas.1455 De breedte van de weg varieerde van 3
tot 8 m.1456 Weggreppels ontbraken bij deze
grindwegen. Wel zijn in Limburg zandwegen
aangetroffen met bermgreppels waarbij het
wegdek enigszins verhard was met Maaskeien,
scherven en bouwmateriaal.1457 Bij Cuijk zijn in
1992 resten van een Romeinse stenen brug
gevonden die dateert uit de vierde eeuw.1458 De
brug was opgebouwd uit een reeks van pijlers
van circa 17 x 7 m die opgebouwd waren uit
ongeveer 150 heipalen met daarboven een
constructie van hout en tufsteen. Daarbij is vastgesteld dat een deel van het tufsteen is hergebruikt. Uit de dendrochronologische dateringen
van de heipalen blijkt dat de bouw van de brug
in ten minste drie fasen heeft plaatsgevonden.
De eerste aanleg dateert van 340 n.Chr., wat
vrijwel gelijk is aan de aanleg van het stenen fort
in Cuijk. Dertig jaar later werd de brug deels
vernieuwd en de laatste verbouwing vond plaats
in de jaren negentig van de vierde eeuw.1459 Tot in
de derde eeuw lag de overgang van de Maas
waarschijnlijk ten noorden van Cuijk bij Katwijk

aan de Maas, waar resten van beschoeiingen
mogelijk wijzen op een veerverbinding.1460
Waar in het rivierengebied sprake is van
verhoogd aangelegde wegen met houten
beschoeiingen en grindbanen, lijken op de
Brabantse zandgronden de wegen slechts
herkenbaar te zijn aan twee parallelle bermgreppels.1461 Indien deze er niet zouden zijn, is een
eventuele weg onzichtbaar, zoals de vaak
vermoede wegen langs grafheuvels en urnenvelden.1462 Alleen in Lieshout zijn op twee vindplaatsen - Beekseweg en Nieuwenhof - resten
van bermgreppels aangetroffen die de ligging
van een weg verraden (afb. 7.29a). De aanwezige
weg van 5,2 tot 6,5 m breed heeft, gezien het
vondstmateriaal en de relatie tot andere structuren, gefunctioneerd in de tweede eeuw. Gezien
de gelijktijdigheid van de vindplaatsen zullen de
twee wegen hier in verbinding met elkaar
hebben gestaan, mogelijk via Lieshout-’t Hof
naar de Oude Toren van Beek waar aanwijzingen
zijn voor een Romeins grafveld en een urnenveld
(afb. 7.4). De weg loopt in de nederzetting Nieuwenhof-Noord uit op een centrale open ruimte.
De weg liep vermoedelijk richting Son waar een
gunstige oversteekplaats over de Dommel
aanwezig was.1463 De zandwegen die gemarkeerd
worden door twee bermgreppels komen we ook
tegen in Limburg bij Venlo1464en in Vlaanderen,
en lijken daarmee vooral aanwezig te zijn op de
zandgronden. In Vlaanderen werden de wegen
maar sporadisch met grind of puin verhard,
omdat beide niet in grote getale aanwezig
waren.1465 Dit type Romeinse weg zal vaker
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worden aangesneden tijdens opgravingen op de
zandgronden in Noord-Brabant, maar waarschijnlijk niet altijd herkend worden. De dubbele
greppel die dwars door de Romeinse nederzetting van Riethoven-Heesmortel loopt bijvoorbeeld lijkt qua vorm en breedte precies op die in
Lieshout. De haakse hoeken in de greppelstructuur lijken voor het gebruik als weg niet echt
praktisch te zijn. Hiddink sluit echter een gebruik
als veedrift of het gebruik van de weg voor een
bepaald ritueel niet uit.1466
Sinds er ook onderzoek wordt gedaan in beekdalen vanwege de aanleg van nieuwe meanders
en natuurontwikkeling, zijn er een aantal bijzondere vindplaatsen uit de Romeinse tijd bij
gekomen. Vlakbij de Kabouterberg in Hoogeloon
op de grens met Vessem, was over de beek de
Kleine Beerze een dam aangelegd die fungeerde
als oversteekplaats. De dam was opgebouwd uit
een houten constructie, die opgevuld was met
grijs zand. In de constructie was geen duiker
aanwezig, wat volgens Roymans en Sprengers
erop duidt dat het water destijds niet sterk
stroomde.1467 De zware eiken palen van de
constructie vormden waarschijnlijk het fundament van een wegdek dat bestond uit planken
en/of balken. Op grond van dendrochronologisch
onderzoek is vastgesteld dat de dam gebouwd is
in het jaar 54-55 n.Chr. De ouderdom van een
paal uit 64 n.Chr. en de 14C-datering van het horizontaal liggend hout tegen de oostoever wijst
erop dat de dam (meerdere) herstelwerkzaamheden heeft ondergaan. De dam en de hierop
gelegen weg zijn zeker in gebruik geweest tot ver
in de tweede eeuw. Onderzoek toonde ook aan
dat er in de ijzertijd al een voorde aanwezig was
die bestond uit een knuppelpad. Hierbij was op
de venige ondergrond een wegdek gemaakt van
planken, stammen en takkenbossen.1468 Dat
bruggen op plekken lagen waar al een oudere
doorwaadbare plaats aanwezig was, is ook
bekend van andere plekken, zoals bij een vindplaats op de rand van ons onderzoeksgebied. Het
gaat om een Romeinse houten brug bij de
Tungelroysche Beek in Stamproy.1469 Deze werd in
2005 ontdekt bij graafwerken die werden uitgevoerd bij het herstel van de natuurlijke beekloop.
Er werden 117 palen ontdekt die in twee parallelle
rijen door de beek liepen met een tussenafstand
van 2 m. Hiertussen was bekisting aangebracht
van planken, balkjes en gevlochten wilgentakken.

Tussen de palen was waarschijnlijk zand en
plaggen aangebracht, wat een talud vormde naar
de brug toe. Het vermoeden is verder dat het
wegdek was verhard met planken en boomstammen. Dendrochronologisch en 14C onderzoek zorgde voor een nauwkeurige datering van
de brug in 27 n.Chr. Roymans neemt aan dat de
weg deel uitmaakte van het doorgaande routesysteem in de Romeinse tijd en in ieder geval
verbinding maakte met de nederzettingen rond
Weert en Nederweert.1470 De Romeinen lijken
zoveel mogelijk gebruik te hebben gemaakt van
de al bestaande oude prehistorische routes door
deze op te nemen in hun routesysteem.

7.7

Cultusplaatsen en deposities

Rituele handelingen om de goden gunstig te
stemmen vormden een belangrijk aspect in het
leven van de inheems-Romeinse gemeenschappen.1471 We hebben echter maar weinig
zicht op de inhoud van de cultus en bijbehorende rituelen. Op basis van archeologische
waarnemingen was er in ieder geval een belangrijke rol weggelegd voor (intentioneel gebroken)
votiefgaven die vaak in kuilen en omringende
greppels rond cultusplaatsen werden gedeponeerd, als ook voor de rijen palen die hier vaak
worden aangetroffen.1472 Bewuste deposities in
de vorm van allerlei voorwerpen in nederzettingen en op diverse plekken in het landschap
maken duidelijk dat godsdienst en geloof waarschijnlijk ook buiten de archeologisch te
herkennen cultusplaatsen een grote rol speelde
bij de inwoners van oostelijk Noord-Brabant in
die tijd.1473

7.7.1 Cultusplaatsen

Op basis van het archeologisch onderzoek zijn er
twee categorieën cultusplaatsen te onderscheiden: cultusplaatsen met een tempel en
cultusplaatsen met een openluchtheiligdom. De
tempelcomplexen zullen waarschijnlijk op een
hoger niveau een rol hebben gespeeld voor een
grotere gemeenschap, dan de openluchtheiligdommen.1474 De tempel van het Romeinse type

1466 Hiddink 2013, 63.
1467 Roymans & Sprengers 2012, 52.
1468 Roymans & Sprengers 2012, 52.
1469 Roymans 2008.
1470 Roymans 2008, 66-67.
1471 Van Hoof 2007; Gerritsen 2003.
1472 Hiddink 2003, 45-51.
1473 Van Hoof 2007; Gerritsen 2003, 248-253.
1474 Jansen 2007, 119.
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bestaat uit een cella op een podium, voorafgegaan door een voorhal met zuilen, bereikbaar
met trappen aan de voorzijde.1475 Het dichtstbijzijnde voorbeeld hiervan vinden we in Xanten.
Uit oostelijk Noord-Brabant zijn alleen tempels
van het Gallo-Romeinse type bekend, die een
vierkante cella hebben en zijn omgeven door
een zuilengalerij. Al vóór 1997 waren ze bekend
uit Cuijk, Empel en Kessel-Lith.1476 Naast cultusplaatsen met tempelgebouwen worden in
oostelijk Noord-Brabant ook cultusplaatsen met
openluchtheiligdommen aangetroffen met ceremoniële en rituele functies. Deze openluchtheiligdommen bestaan minimaal uit een ruimte
omgeven door een greppel, wal of palenrij.1477 De
openluchtheiligdommen die liggen bij grafvelden worden gezien als een plek waar de
rituele herdenking van de voorouders plaatsvond. Greppels (eventueel met wanden erin
geplaatst of wallen ernaast) zullen daarbij een
(af)scheiding hebben gevormd tussen de
‘profane’ buitenwereld en de ‘sacrale’ ruimte.1478
Op andere plaatsen werden ook deposities
aangetroffen, waaronder miniatuur amfoortjes
en vele tientallen Romeinse munten, zonder
enige vorm van ruimtelijke structuren zoals bij
Nederwetten en Bladel, vaak in de nabijheid van
een beekdal.1479 Rituele natuurlijke plaatsen
zoals bronnen, vennen en bomen of bossen
zullen er ook wel zijn geweest, maar het bestaan
hiervan is moeilijk archeologisch aan te
tonen.1480

1475 Derks 1998, 146-147.
1476 Derks 1998.
1477 Slofstra & Van der Sanden 1987, 125-168.
1478 Jansen 2007, 119.
1479 Kolen, Laarschot & Box 2004.
1480 Roymans & Derks 2015c, 232.
1481 Roymans & Derks 2015c, 231.
1482 Van Renswoude 2010.
1483 Roymans & Derks 1994, 17.
1484 Roymans & Derks 1993, 79.
1485 Van Renswoude 2010, 36.
1486 Verwers, Buisman & Van Gool 1994, 53;
Verwers & Kleij 1996, 43.

1487 Verwers, Buisman & Van Gool 1994.
1488 Van de Weele 2005.
1489 Van de Weele 2005, 97-98.
1490 Roymans & Derks 2015c.
1491 Fontijn 2001/2002.

Tempels
Er zijn ná 1997 in het onderzoeksgebied geen
nieuwe tempels ontdekt. Naast de tempels van
Cuijk en Kessel-Lith is Empel de best onderzochte.1481 In het kader van de verbreding van de
A2 werd nabij de tempel van Empel wel
opnieuw archeologisch onderzoek uitgevoerd.1482 In de late ijzertijd en de Romeinse tijd,
van circa 100 v.Chr. tot 200 n.Chr., lag op het
rivierduin bij Empel een belangrijk heiligdom.
De late ijzertijd is vooral vertegenwoordigd
door een groot aantal Keltische munten,
mantelspelden en fragmenten van gordelhaken.1483 Uit de tussen 1989 en 1991 uitgevoerde opgravingen was al bekend dat de
tempel in de laat-Romeinse tijd als steengroeve
was gebruikt.1484 Laat-Romeinse metaalvondsten uit de vierde eeuw, die bestaan uit munten,

twee haarnaalden en twee stukken gordelbeslag, die bij het onderzoek in 2009 tevoorschijn
kwamen, laten zien dat de donk waarop de
tempel was gebouwd, ook in gebruik was als
nederzettingsterrein.1485 Een vierde, mogelijk
nieuwe tempel is Oirschot-Casteren. Deze vindplaats is bekend door proefsleuvenonderzoek
door de ROB in 1993/94 en 1996.1486 Op de vindplaats werden uitbraaksleuven van funderingen
van tufsteen en ijzeroer gevonden en een
gesloten greppel, die een gebied van 1,4 ha
omsloot. De grote hoeveelheid vondstmateriaal
waaronder veel munten, fibulae en andere
metaalvondsten wijzen op een datering in de
vroege en midden-Romeinse tijd. De site werd
in de vroege middeleeuwen als steengroeve
gebruikt, waarbij tufsteenfragmenten zijn
hergebruikt in het Romaanse Mariakerkje in
Oirschot. Hoewel Verwers1487 uitging van een
villacomplex, acht Van de Weele1488 een interpretatie als cultusplaats waarschijnlijker vanwege
de uitzonderlijke hoeveelheid metaalvondsten
en de aard van het aardewerkcomplex (veel
consumptieaardewerk en weinig gebruiksaardewerk). Mogelijk vormen de uitbraaksleuven
het restant van een stenen tempel ter plekke.
Twee fragmenten bewerkt natuursteen,
waarvan één met een gedeeltelijke inscriptie,
vormen mogelijk de restanten van wij-altaren
en lijken daarmee een dergelijke interpretatie te
bevestigen.1489
Openluchtheiligdommen/cultusplaatsen
Openluchtheiligdommen/cultusplaatsen
bevinden zich zowel nabij nederzettingen als in
of bij grafvelden. Slechts een enkele keer is het
openluchtheiligdom uitgegroeid tot tempel,
zoals het geval is bij Empel. Openluchtheiligdommen komen, gezien het aantal bekende
exemplaren, in Zuid-Nederland voornamelijk
aan het begin van de Romeinse tijd, maar ook al
eerder, voor.1490 Openluchtheiligdommen met
een rechthoekige begrenzing zijn al bekend
vanaf de late bronstijd.1491 Meestal betreft het
een onregelmatig vierkant of rechthoek, gemarkeerd door een greppel, een wal en/of paalzettingen. Men kon binnentreden door één of
meerdere ingangen. Hieronder worden ze kort
toegelicht.
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Openluchtheiligdommen/cultusplaatsen bij
grafvelden
Er zijn openluchtheiligdommen aangetroffen bij
de grafvelden van Mierlo-Hout, Oss-Ussen en ná
1997 in Dinther-Retsel. De exacte functie van het
heiligdom binnen het grafritueel is nog altijd
onbekend maar mogelijk fungeerde het als plek
voor rituele handelingen met betrekking tot het
begrafenisritueel of als locatie voor het
cremeren van de overledene.1492 In de zuidwesthoek van het grafveld van Mierlo-Hout lag een
langgerekt omgreppeld rechthoekig terrein van
85 bij 21 m, wat als openluchtheiligdom wordt
gezien.1493 Bij het grafveld van Oss-Ussen werd
ook een openluchtheiligdom aangesneden, in de
vorm van een vierkante greppel met een annex.
Deze cultusplaats werd al gebouwd in de derde
eeuw v.Chr. De greppel werd aan de buitenzijde
omgeven door een palissade van 35 x 35,5 m.1494
Het openluchtheiligdom van Dinther-Retsel
bestaat uit een rechthoekige greppel van 17 bij
34 m (afb. 7.47a). Hier kon worden vastgesteld
dat de greppel meermaals is uitgegraven en
mogelijk al dateert uit de late ijzertijd. Er werden
ook fragmenten van een mogelijke omgreppeling rond het hele grafveld gevonden, die
worden geduid als een symbolische markering
tussen de wereld van de levenden en de
doden.1495
Openluchtheiligdommen/cultusplaatsen bij
nederzettingen
Openluchtheiligdommen die binnen of nabij een
nederzetting lagen, waren vóór 1997 al bekend
uit Hoogeloon-Kerkakkers en Oss-Westerveld.
Over de interpretatie van beide cultusplaatsen is
echter discussie.1496 In Hoogeloon ligt het openluchtheiligdom direct buiten de Romeinse
nederzetting Kerkakkers. Het omgreppelde
terrein (22,5 bij 20,5 m) bevatte twee rijen met
paalgaten en een aantal kuilen met vondstmateriaal waarin naast aardewerk ook munten, een
fragment van een terracottabeeld en fragmenten van zes intentioneel gebroken messen
zaten.1497 Hiddink twijfelt, na zijn uitwerking van
het villacomplex, aan deze interpretatie. Het zou
volgens hem ook een grafmonument uit de
midden-ijzertijd kunnen zijn.1498 In Oss-Westerveld werd binnen de nederzetting ook een
omgreppeld terrein van 45 bij minimaal 35 m
aangetroffen. Uit de greppel zijn 347 scherven,

een zandstenen slijpsteen en ijzerslakken
afkomstig. Slofstra en Van der Sanden interpreteerden deze structuur als openlucht heiligdom
op basis van de ligging, afmetingen en de
aanwezigheid van een rij paalkuilen binnen de
omgreppeling.1499 Wesselingh acht deze interpretatie echter niet aannemelijk omdat votief offers
in de vorm van bijzondere vondsten ontbreken.
De cultusplaats is bovendien in de eerste eeuw
n.Chr. overbouwd door een huisplattegrond. De
structuur zou volgens Wesselingh te maken
kunnen hebben met de stichting van de nederzetting.1500
Ná 1997 zijn er drie openluchtheiligdommen bij
gekomen, hoewel ook hier bij enkelen discussie
is over de juiste interpretatie. In Oss-Brabantstraat lijkt geen discussie te zijn dat er in de loop
van de eerste eeuw v.Chr. een heiligdom werd
ingericht (afb. 7.47b). De oost-west georiënteerde rechthoekige, afgebakende ruimte heeft
een maximale omvang gehad van 32 bij 23 m. De
rechthoekige structuur heeft twee fasen gekend:
de eerste bestaat uit twee of drie parallelle greppels die de fundering vormden van een wandconstructie. De wanden lijken een 2,5 m brede
corridor of hal te begrenzen rond de kern van
het openluchtheiligdom. Deze kern was via een
ingang in de binnenste wand te bereiken, die
gemarkeerd was door verticaal geplaatste palen.
Van één van de palen was nog hout bewaard.
Een 14C datering leverde een ouderdom op van
93 v.Chr. en 54 n.Chr. (met 95,4% zekerheid). De
paal is derhalve vermoedelijk rond het begin van
de jaartelling gekapt en geplaats. Vlakbij de
ingang werden ook 14 Romeinse munten uit de
eerste en tweede eeuw n.Chr. gevonden bij de
aanleg van het vlak. Het is mogelijk dat de deponering van de munten onderdeel uitmaakte van
rituele handelingen in en rondom het heiligdom.
Een dergelijke muntvondst is ook gedaan bij
bijvoorbeeld de cultusplaats en later Herculesheiligdom van Empel.1501
Een mogelijk openluchtheiligdom werd aangesneden in Son-Nieuwstraat. Hier werd een deel
van een greppel aangesneden, waarvan de
breedte en diepte van de greppel in combinatie
met de vondsten, waaronder een zegeldoosje en
een Venusbeeldje, doet vermoeden dat het om
een heiligdom gaat.1502 In Nistelrode-Zwarte
Molen werd binnen de nederzetting een rechthoekig, omgreppeld terrein aangetroffen

1492 Moesker 2015, 66-67.
1493 Roymans & Tol 1993, 50; De Jong, Peters
& Vossen 2015, 133.

1494 Leeuwe 2011, 65.
1495 Moesker 2015, 67-68.
1496 Hiddink 2014c, 260-262; Wesselingh
2000, 126-128.

1497 Slofstra & Van der Sanden 1987.
1498 Hiddink 2014c, 248-260.
1499 Slofstra & Van der Sanden 1987.
1500 Wesselingh 2000, 126-128.
1501 Leeuwe 2011, 74, 118.
1502 Van der Weerden 2012, 105.
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a.

b.
Afb. 7.47 a en b Het openluchtheiligdom van Dinther-Retsel (naar: Moesker 2015, afb. 6.6) en van Oss-Brabantstraat
(naar: De Leeuwe 2011, afb. 42).
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waarvan slechts een beperkt deel kon worden
blootgelegd (afb. 7.48).1503 De structuur ligt in een
gebied met relatief weinig sporen en structuren
uit de Romeinse tijd. Daarnaast lijken de huisplattegronden zich rondom dit gebied, dat als
een centraal plein is geïnterpreteerd, te schakeren. Binnen de omgreppeling liggen een
aantal paalkuilen en een grotere kuil. In de
greppel zijn de sporen aangetroffen van een
groot aantal kleine, dicht op elkaar gezette
palen. Het uiterlijk en de (centrale) ligging
maken een interpretatie als een klein, lokaal
openluchtheiligdom, aannemelijk. De huizen
lijken rondom de cultusplaats te zijn gebouwd
en herbouwd. Waarschijnlijk heeft het complex
langere tijd gefunctioneerd, mogelijk aan het
eind van de eerste eeuw maar in ieder geval in
de tweede eeuw na Chr.1504 Bij de opgraving van
het aansluitende gebied enkele jaren later werd
een greppel gevonden die lijkt aan te sluiten op
de greppel van het heiligdom (afb. 7.48). Omdat
de structuur geen rechthoek meer zou vormen,
wat karakteristiek is voor Romeinse heiligdommen, zou de interpretatie als openluchtheiligdom volgens Hensen en Janssens niet meer
juist zijn.1505

7.7.2 Deposities

Hieronder worden een aantal opvallende
archeologische sporen beschreven, waarvan de
inhoud duidelijk in verband te brengen is met
rituele activiteiten. Een aantal van deze deposities staat mogelijk in verband met cultusplaatsen, maar ze worden ook aangetroffen
buiten cultusplaatsen, in of aan de rand van
grafvelden en nederzettingen. Daarnaast komen
in huizen, bijgebouwen en waterputten geregeld
deposities voor die te maken hebben met het
begin of het einde van het gebruik. In tabel 7.18
en afb. 7.49 wordt een overzicht gegeven van de
bekende deposities in nederzettingen in oostelijk Noord-Brabant. De vaak complete metaalvondsten in verdiepte staldelen zijn hierbij
buiten beschouwing gelaten, enerzijds vanwege
de grote hoeveelheid en anderzijds omdat in de
meeste gevallen niet zeker is of het hier wel om
bewuste deposities gaat. In een aantal gevallen
is het niet duidelijk of het om een bouw- of
verlatingsoffer gaat, en bij anderen wordt alleen
gesproken over een intentionele depositie.

Bouw- en verlatingsoﬀers
Het bouwen en verlaten van gebouwen ging
soms gepaard met het brengen van een stichtings- en/of verlatingsoffer. Vooraf of tijdens de
bouw van het huis werd dan waarschijnlijk met
een ritueel een voorwerp gedeponeerd (of geofferd) in een van de funderingskuilen.1506 Het
object werd daarmee een onderdeel van het huis
en moest haar bewoners voorspoed geven.1507
Bouwoffers zijn gedaan bij de bouw van een
structuur en zijn op basis van de vondstlocatie te
onderscheiden van verlatingsoffers. Bij deze
vondstlocaties gaat het om de insteek van paalkuilen, wandgreppels en waterputten. Verlatingsoffers zijn moeilijker als zodanig te
herkennen in vergelijking met bouwoffers,
omdat ze ook gezien kunnen worden als nederzettingsafval.1508
Voor bouw- en verlatingsoffers konden hele
diverse objecten worden gebruikt. Naast
compleet (Romeins) importaardewerk, komen
munten, fibulae, en werktuigen als een neolithische stenen bijl en een complete maalsteen uit
de ijzertijd voor. Meestal gaat het om ‘gewone’
gebruiksvoorwerpen, die mogelijk al lange tijd in
gebruik waren. In alle gevallen is er sprake van
één of maximaal twee objecten, die in de
meeste gevallen in de middenstijl het dichtst bij
de ingang zijn geplaatst, bij de veronderstelde
scheiding tussen woon- en staldeel.1509 Volgens
Gerritsen kwamen bouwoffers in de Romeinse
tijd alleen voor in de Maaskant-regio, maar uit
onze inventarisatie blijkt dat dit gebied groter is
dan gedacht.1510 In Nistelrode-Zwarte Molen
hebben twee huizen een bouwoffer meegekregen.1511 In beide gevallen betreft het een
complete Romeinse kruik, die werd gedeponeerd in de wandgreppel en de middenstijl. In
een ander huis werden in een kuil vlakbij de
noordelijke ingang, drie complete verbrande
potten, een slijpsteen, een beitel, een ploegschaar en een pikhouweel gevonden. Omdat de
locatie, omvang en samenstelling van het depot
sterk afwijkt van de bouwoffers, lijkt het hier te
gaan om een depositie die bij het verlaten van
het gebouw is begraven.1512 Ook in Uden-Noord
is een grote diversiteit aan bouw- en verlatingsoffers aanwezig. Zowel de aard van de objecten
(complete bijzondere stukken) als hun locatie
binnen de structuren wijst uit dat het hier niet
om nederzettingsafval gaat. De gedeponeerde
objecten bestaan uit complete metalen objecten
(vleesmes, zaagblad, fibula), maalsteenfrag-

1503 Van Enckevort 2007.
1504 Jansen 2007, 117-120.
1505 Hensen & Janssens 2015, 45-46.
1506 Gerritsen 2003, 63-65, 96-102.
1507 Jansen 2007, 112-114.
1508 Van Hoof 2007, 263-265.
1509 Wesselingh 2000; Jansen & Fokkens
2002, 330-331.

1510 Gerritsen 2003, 66.
1511 Jansen 2007.
1512 Jansen 2007, 112-113.
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Afb. 7.48 Het openlucht heiligdom (boven) óf greppelsysteem (onder) in Nistelrode-Zwarte Molen (naar: Jansen
2007, ﬁg. 5.19; Hensen & Jansen 2015, afb. 18.8 aangepast).
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Tabel 7.18 Overzicht van deposities in nederzettingen (zonder verdiepte huisdelen) in
het studiegebied.
Vindplaats

Vondsten

Vondstlocatie

Soort

Hoogeloon

scherven complete pot

middenstijl

depositie

Reusel-Zuid

concentratie spijkers

middenstijl

bouw- of verlatingsoffer

Reusel-Zuid

nagels, beslagstrook, bijl, ring met haak en
gewicht, deel zeis, grendel en bot

middenstijl

bouw- of verlatingsoffer

Best-Aarle

mes

paalkuil ingang

bouw- of verlatingsoffer

Best-Aarle

mes en beslagstroken, plaatfragmenten,
krammen en spijkers

wand- en
middenstijl

bouw- of verlatingsoffer

Boxtel-In Goede Aarde

honingpot en een terra sigillata kom

kuil buiten huis

depositie

Oerle-Zuid

brandplek vol houtskool en verbrande leem

middenstijl

verlatingsoffer

Oerle-Zuid

brandplek vol houtskool en verbrande leem

middenstijl

verlatingsoffer

Oerle-Zuid

brandplek vol houtskool en verbrande leem

middenstijl

verlatingsoffer

Oerle-Zuid

brandplek vol houtskool en verbrande leem

middenstijl

verlatingsoffer

Someren-Ter Hofstadlaan

voetboeien en askappen

hoekpaal

depositie

Veghel-Scheifelaar

grote hoeveelheid aardewerk

in buitenstijl

depositie (?)

Nistelrode-Zwarte Molen

kruikamfoor

middenstijl

bouwoffer

Nistelrode-Zwarte Molen

lepelboor, drie complete potten

hoek wandgreppel

bouwoffer in
wandgreppel

Nistelrode-Zwarte Molen

slijpsteen, beitel, ploegschaar en pikhouweel

kuil tegen
ingangspartij

verlatingsoffer

Nistelrode-Zwarte Molen

kruikamfoor

wandgreppel

bouwoffer

Uden-Noord

mes

middenstijl bij
wand

bouwoffer

Uden-Noord

twee ogenfibulae

wandgreppel

bouwoffer

Uden-Noord

groot gedeelte van een maalsteenschijf

ingangskuilen

bouw- of verlatingsoffer

Uden-Noord

(zwaar) verbrand aardewerk, huttenleem en
brokken (maal)steen

middenstijl

verlatingsoffer

Uden-Noord

(zwaar) verbrand aardewerk, huttenleem en
brokken (maal)steen

middenstijl

verlatingsoffer

Uden-Noord

scherven kom en complete maalsteen

kuil in huis

bouw- of verlatingsoffer

Uden-Noord

complete pot en scherven amfoor

wandgreppel

bouwoffer

Uden-Noord

groot fragment maalsteen

wandgreppel naast
ingang bijgebouw

bouwoffer

Uden-Noord

compleet ijzeren zaagblad

wandgreppel
bijgebouw

bouwoffer

Uden-Noord

fibula

paalkuil spieker

bouw- of verlatingsoffer

Boxmeer-Sterckwijck

compleet kruikje

middenstijl

verlatingsoffer

Boxmeer-Sterckwijck

maal- en slijpstenen

middenstijlen

verlatingsoffer

Oss-Ussen

complete pot

middenstijl

bouwoffer

Oss-Ussen

complete maalsteen

middenstijl

bouwoffer

Oss-Ussen

complete beker

middenstijl

bouwoffer

Oss-Horzak

stenen bijl

buitenpaal

bouwoffer

Oss-Horzak

complete beker en munt

middenstijl

bouwoffer

Oss-Horzak

munt

middenstijl

bouwoffer

Oss-Horzak

complete(?) beker

middenstijl

bouwoffer

Oss-Horzak

vrijwel complete beker

ingangspaal

bouwoffer

Oss-Horzak

compleet kruikje

kuil buiten huis

bouwoffer

Oss-De Geer

complete napoleonshoed

middenstijl

bouwoffer

Weert-Laarderweg

munt

middenstijl

depositie

Weert-Laarderweg

munt

middenstijl

depositie
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menten en aardewerk dat vermoedelijk
compleet gedeponeerd was. Wat de locatie van
de deposities betreft, zijn deze gevarieerder dan
in bijvoorbeeld de microregio Oss, waar bouwoffers volgens strakke regels in de plattegronden
gedeponeerd lijken te zijn. In Uden-Noord varieren de locaties van middenstijlen, tot wandstijlen en wandgreppels.1513 In Boxmeer-Sterckwijck zijn enkele wetstenen en fragmenten
maalsteen in de kuilen van enkele uitgetrokken
palen van huizen gedeponeerd. Hier lijkt het
duidelijk om een verlatingsoffer te gaan.1514
Op de zuidelijker gelegen zandgronden van de
Kempen en Peelregio lijken dergelijke offers veel
minder aanwezig te zijn, ondanks grootschalig
onderzoek en specifieke aandacht voor rituele
aspecten van de nederzetting.1515 Hier lijken het
vooral deposities van diverse voorwerpen
(verschillende soorten metalen werktuigen, spijkers, sierbeslag, e.d. maar ook brokken tufsteen)
die op verschillende plekken (verdiepte stal,
ingangspartij en niet tot de primaire constructie
behorende sporen) gedeponeerd werden.1516
Dat ze ook hier voorkomen, is bekend uit
bijvoorbeeld Best-Aarle waar complete messen
zijn gevonden, die mogelijk als bouw- of verlatingsoffer te interpreteren zijn.1517 Eén van de
messen is gevonden in een paalkuil van een
ingangspartij van een huis en de ander in één
van de dakdragende wandstijlen. Helaas zijn de
messen niet met zekerheid afkomstig uit de
insteek van de paalkuilen, zodat onduidelijk
blijft of het hier om intentionele deposities bij de
bouw gaat. Binnen de nederzetting van BoxtelIn Goede Aarde maar buiten een huisplattegrond, werd ook een depositie aangetroffen.1518
Hier waren in een kleine kuil een honingpot en
een terra sigillata kom geplaatst. Omdat het
complete stukken vaatwerk zijn, lijkt het te gaan
om een rituele depositie. Het aardewerk lijkt aan
de rand van de nederzetting te zijn gedeponeerd
in de zone waar alleen spiekerplattegronden zijn
aangetroffen. Waarschijnlijk was de inhoud van
de potten belangrijker dan het vaatwerk zelf en
zat er in de honingpot vergankelijk (organisch)
materiaal. Aan de Beekseweg in Lieshout werd
in de paalkuil van een spieker een gouden stater
van de Ambiani uit Noord-Frankrijk gevonden,
geslagen rond de tijd van de Gallische Oorlogen
(58-51 v.Chr.). Onduidelijk is of de munt verloren
is, gedeponeerd is als bouwoffer bij het
oprichten van de spieker of juist als verlatingsdepositie bij de afbraak ervan. Bewoning uit

deze periode ontbreekt in de directe omgeving.1519 Uit de insteek van een hoekpaal van een
huis in de nederzetting Someren-Ter Hofstadlaan is een tiental ijzeren voorwerpen gevonden.
Het gaat om twee voetboeien, twee askappen
en een reeks andere onderdelen van (vermoedelijk) een wagen. Hiddink en De Boer gaan ervan
uit dat de voorwerpen zijn gedeponeerd tijdens
de gebruiksperiode van het huis of daarna.1520
Bij een depositie in de periode dat het huis
bewoond werd, zijn de voorwerpen wellicht
bewaard voor het omsmeden ervan, maar even
goed zou sprake kunnen zijn van een soort
‘verlatingsoffer’. In Reusel-Zuid is mogelijk ook
sprake van een bouw- dan wel verlatingsoffer.
Hier werden in twee huizen in kuilen van
middenstijlen concentraties metaal aangetroffen, die bestonden uit spijkers, een bijl, een
ring met haak en gewicht, deel van een zeis en
mogelijk een grendel.1521
Een ander opmerkelijk fenomeen zien we in de
nederzetting van Oerle-Zuid.1522 Bij vier van de
vijf huizen is een grote tot zeer grote brandplaats
gevonden ter plaatse van de tweede middenstijl
(gemeten vanaf het westen). Het vuur is klaarblijkelijk alleen gestookt met de resten van het
huis zelf, want de brandresten bestonden alleen
uit houtskool en verbrande leem. Waarschijnlijk
zijn de afvalresten van het huis na het afbreken
hier bijeen geveegd en in brand gestoken; hierbij
is deze middenstijl blijven staan. Mogelijk
betreft het een handeling met een rituele betekenis: de locatie van het leefgedeelte werd ter
afscheid of reiniging ‘ritueel gezuiverd’, zodat de
grond opnieuw in gebruik genomen kon
worden.1523
Andere deposities
Er zijn ook enkele deposities bekend van buiten
de nederzettingen. De bekendste en meest spectaculaire van de afgelopen jaren is de ‘bronsschat van Nistelrode’.1524 In een relatief lege zone
van de vindplaats Nistelrode-Mortel, ruim 300 m
ten noorden van de nederzetting Zwarte Molen,
werd in een kleine kuil een omvangrijk bronsdepot gevonden. In een eenvoudige, komvormige kuil met een diameter van ruim 2 m en een
maximale diepte van 85 cm bleken 30 stuks
bronzen vaatwerk gedeponeerd, keurig in elkaar
gestapeld. Het depot bleek te bestaan uit zeven
kannen, drie Hemmoor-emmers, vijf bekkens,
twee borden, vier casseroles of steelpannen, drie
wijnzeven, drie scheplepels en drie kandelaars.

1513 Goossens & Meurkens 2013, 75-79.
1514 Blom & Van der Velde 2015, 75.
1515 Van Hoof 2007.
1516 Van Hoof 2007, 263-265.
1517 Tol & Verspay, in voorbereiding:
opgraving Best-Aarle.

1518 Van Renswoude & Norde 2011, 28.
1519 Hiddink 2005a, 220.
1520 Hiddink & De Boer 2009, 85-92.
1521 Delporte 2013, 27.
1522 Hissel 2012, 16.
1523 Hissel 2012, 16.
1524 Koster 2007.
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1525 Koster 2007; Jansen 2007, 153-155.
1526 Fontijn & Jansen 2007, 245-248; Fontijn
2002.

1527 Koster 2007, 444.
1528 Fontijn & Jansen 2007, 235-252.
1529 Hissel 2012, 333.
1530 Moesker 2015.
1531 Moesker 2015, 90-92.
1532 Fontijn 2002.

De objecten waren min of meer geordend en per
categorie in elkaar gestapeld en ondersteboven
in de kuil gelegd. Het vaatwerk is afkomstig uit
ateliers in Gallië en het Rijnland en dateert uit de
late tweede en eerste helft van de derde eeuw.
Het gaat om een depot waarin weliswaar tamelijk versleten, maar kostbaar tafelservies bij
elkaar verborgen was.1525 Het bewust deponeren
van kostbaar bronzen vaatwerk komt al voor in
de late prehistorie en met de komst van de
Romeinen blijft vaatwerk - vermoedelijk
vanwege zijn rol bij belangrijke sociale en rituele
gebruiken, zoals drinkgelagen - een bijzondere
betekenis houden.1526 In Nistelrode zijn de
objecten op zorgvuldige wijze begraven op de
overgangszone van een bewoond areaal naar
een gebied waar water ontspringt uit de wijstgronden nabij de Peelrandbreuk. Koster gaat
ervan uit dat het kostbare tafelservies verborgen
is als reactie op naderend onheil in het midden
of in de tweede helft van de derde eeuw.1527
Volgens Fontijn en Jansen gaat het echter om
een ritueel, waarbij vaatwerk doelbewust achter
is gelaten op een bijzondere plek in het landschap en gaat het niet om een depositie
vanwege dreigend onheil door plunderende
Germaanse stammen.1528
In Oerle-Zuid is mogelijk ook sprake van een
depositie. Hier werd aan de rand van de nederzetting een kuil gevonden met twee dolia (zie
paragraaf 7.7.2). Een van de dolia was gevuld
met 80 tot 100 stuks ijzerwaren en geplaatst in
een vrij grote kuil met onderin verbrandingsresten. Boven deze houtskoollaag bevond zich
een laag schoon, lichtgrijs zand, waarin het
dolium is geplaatst. Vanwege de aard van de
kuil, alsook de verbrande doliumscherven naast
het gevulde dolium wordt uitgegaan van een
depositie die meer betekenis had dan het
simpelweg opbergen en/of bewaren van een
ijzerwarenvoorraad voor of achter het huis.
Mogelijk zegt het iets over de status of positie
van de bewoner van het huis, of iets over zijn
werkzaamheden. In dat kader is ook de aanwezigheid van grote hoeveelheden slakmateriaal in
de nederzetting van betekenis.1529 Samen met het
vele aanwezige slakmateriaal in de nederzetting
wijst dit op omvangrijke ambachtelijke activiteiten in de metaalbewerking.

Een opmerkelijk fenomeen is waargenomen in
de depressies van het grafveld Dinther-Retsel.1530
Dicht bij de rand en in de bovenste laag van deze
depressies, zijn talrijke en vaak secundair
verbrande aardewerkresten gedeponeerd, waaronder een aantal complete Romeinse drinkbekers. Tijdens het veldonderzoek is niet duidelijk
gebleken in hoeverre de drinkbekers daadwerkelijk ingegraven zijn in de depressies, of aan de
oppervlakte zijn gedeponeerd.1531 Vanuit de late
prehistorie zijn rituele deposities in natte
contexten een bekend fenomeen.1532 Ook in de
Romeinse tijd komen deposities voor, vooral in
beekdalen en rivieren. Nieuw is dat ook natte
laagten binnen grafvelden gebruikt werden voor
deposities.

7.8

Oostelijk Noord-Brabant: deel van
het Romeinse wereldrijk

Na de analyse van de onderzoeksgegevens zal in
deze paragraaf door middel van synthese
antwoord worden gegeven op de eerder
gestelde onderzoeksvragen en zullen tevens
nieuwe onderzoeksvragen voor toekomstig
archeologisch onderzoek worden geformuleerd.
Hieruit zal duidelijk worden wat de Maltaonderzoeken ten opzichte van de bestaande
kennis over locatiekeuze en bewoningsdynamiek
in de Romeinse tijd voor oostelijk NoordBrabant hebben opgeleverd. Kloppen de gangbare theorieën voor de Romeinse tijd nog of zijn
deze toe aan aanpassing: Was er sprake van een
hiërarchisch nederzettingssysteem waarbij
verschil was in nederzettingsvorm tussen de
rijkere en bevoorrechte elite en de rest van de
boerensamenleving? Worden de zwervende
erven uit de late ijzertijd gedurende de Romeinse
tijd meer plaatsvast en concentreren ze zich
hierbij op de meer leemrijke gronden? Het
hoofdstuk is aan de hand van de onderzoeksvragen ingedeeld naar karakter van het erf (par.
7.8.1), dynamiek van de nederzetting (par. 7.8.2)
en locatiekeuze (par. 7.8.3).
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7.8.1 Karakter van het erf

Individueel of gezamenlijk erf?
Eén van de onderzoeksvragen gaat, evenals bij
de late prehistorie, over hoe het erf eruit zag.
Deze basale vraag is echter moeilijk te beantwoorden. In de meeste inheems-Romeinse
nederzettingen van oostelijk Noord-Brabant is
het karakter van afzonderlijke erven namelijk
niet met zekerheid vast te stellen door het
ontbreken van erfbegrenzingen en harde dateringen van de diverse structuren. In bijvoorbeeld
Riethoven-Heesmortel, Weert-Kampershoek
Noord en Hoogeloon-Kerkakkers worden door
Hiddink om deze redenen geen individuele erven
gereconstrueerd.1533 Hoewel erfgrenzen en de
indeling hiervan door middel van palenrijen en
greppels in de onderzochte nederzettingen
veelal ontbreken, zijn er wel aanwijzingen dat ze
er zijn geweest. In Nederweert-Rosveld, UdenNoord en Reusel-Zuid zijn sporadisch palenrijen
overgeleverd, maar de meeste zullen door het
ondiepe ingraven geen sporen in de grond
hebben achtergelaten.
Binnen een aantal nederzettingen worden wel
erven gereconstrueerd op basis van het
uitgangspunt dat een erf net als in de late
prehistorie, bestond uit een woon(stal)huis,
bijgebouw(en), open (werk)ruimtes, kuilen en
waterputten.1534 In Oerle-Zuid zijn erven gereconstrueerd door een denkbeeldige cirkel van 10-20
m rondom het huis te trekken.1535 In Budel-Noord
en Lieshout-Nieuwenhof Noord zijn structuren
vooral op basis van locatie en oriëntatie aan
elkaar gekoppeld.1536 De variatie aan structuren
binnen een nederzetting is echter dermate groot
dat er geen sprake is van een ‘vaste’ erf-inrichting. De enige voorbeelden van compleet opgegraven éénledige erven zijn Oss-De Geer I en II
die beiden bewoond waren in de vroeg en
midden- Romeinse tijd. Bij Oss-De Geer I werd
de boerderij drie keer opnieuw gebouwd op
hetzelfde erf, waarbij slechts sprake was van één
waterput en één spieker. Bij Oss-De Geer II
bestond het erf ruim 150 jaar lang uit één en
hetzelfde huis, maar was er sprake van drie
opeenvolgende waterputten en twee spiekers.

Interessant is dat het huis, waterput en spieker
binnen een beperkt areaal van een veel groter
omgreppeld en verder leeg nederzettingsterrein
lagen. Het erf was dus meer dan een paar plattegronden en een waterput; er was ook ruimte
nodig voor allerlei huishoudelijke en ambachtelijke activiteiten, de (moes)tuin en het houden
van dieren.1537 In meerdere nederzettingen zijn
buiten of aan de rand van de erven, zones
aanwezig met structuren voor opslag en
ambachtelijke activiteiten. In Boxmeer-Sterckwijck lagen bijgebouwen, waterputten, kuilen
en een silo ver buiten de woonerven en in onder
meer Deurne-Groot Bottelsche Akker en
Someren-Ter Hofstadlaan zijn spiekers aan de
achterzijde van de erven aan de rand van de
nederzetting te vinden. Deze zones lijken eerder
bij de hele nederzetting gezamenlijk te horen
dan bij een individueel erf binnen de nederzetting.
Bij sommige nederzettingen, zoals Oerle-Zuid
en Helmond-Mierlo Hout, kan de vraag gesteld
worden of wel sprake is van afzonderlijke erven
in de zin van een individueel boerenbedrijf. In
Oerle-Zuid, Nieuwenhof-Noord, HelmondMierlo Hout, Nistelrode-Zwarte Molen en
Venray-Hoogriebroek zijn de woonstalhuizen en
de bijgebouwen gegroepeerd rond een open
plaats, waarbij gezamenlijk gebruik werd
gemaakt van één of meer waterput(ten). In deze
nederzettingen lijkt eerder sprake van één
grootschalig (boeren)bedrijf dat bestond uit
diverse gebouwen met bedrijfs- en woonfuncties. De dicht op elkaar gelegen huizen doen
verder vermoeden dat sprake moet zijn geweest
van een planmatige inrichting en gezamenlijk
gebruik. Op deze erfcomplexen werden diverse
activiteiten waarschijnlijk in gezamenlijkheid
uitgevoerd en/of werden de verschillende taken
verdeeld onder de verschillende huishoudens.1538
In Nistelrode-Zwarte Molen, Lieshout-Nieuwenhof, Helmond-Mierlo Hout en mogelijk ook
Oerle-Zuid heeft de axiale symmetrie van losse
gebouwen met verschillende functies om een
centraal plein of open plaats sterke gelijkenissen met villa terreinen, de villa rustica, waarbij
naast het hoofdgebouw meerdere rijen met
bedrijfsgebouwen aanwezig waren.1539 In deze
optiek is het ook maar de vraag of alle opge-

1533 Hiddink 2013, 2014a, 2014c.
1534 Wesselingh 2000, 16: een groep
structuren die samen een enkel (familie)
boerenbedrijf vormen.
1535 Hissel 2012, 332.
1536 Bink 2012, 50; Van der Weerden &
Brouwer 2015, 63.
1537 Jansen & Van Hoof 2003, 117.
1538 Hissel 2012, 335.
1539 Van Enckevort 2012, 244.
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1540 Van Enckevort 2012, 91.
1541 Van Enckevort 2007, 143.
1542 Hissel 2012, 331-332.
1543 Van Enckevort 2012, 244.
1544 Roymans & Derks 2015, 30-31.
1545 Hiddink 2014b, 186-188.
1546 Hiddink & Roymans 2015, 54-56.
1547 Van Enckevort & Hendriks 2014, 244;
Van Hoof 2007, 256-260.

1548 Van Hoof 2007.
1549 Van Hoof 2007, 256-260.
1550 Van Enckevort & Hendriks 2014, 245.

graven huisplattegronden wel gefunctioneerd
hebben als woon(stal)huis. Een deel kan
gediend hebben als onderkomen van landarbeiders.1540 Van Enckevort maakt duidelijk dat de
nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen in het
midden van de tweede eeuw in de uitleg
dezelfde vorm heeft als een gelijktijdige villa in
het Rijnland.1541 De toegepaste maatvoering en
het gebruik van dakpannen geven alle aanleiding om te denken aan een eenvoudige, regionale vorm van een villa. Misschien mogen porticushuizen en andere gebouwen waarin een
Romeinse maatvoering, (bak)steen, vensterglas
en/of ijzeren nagels in de constructie zijn
gebruikt ook als zodanig worden gezien.
Gezamenlijkheid in gebruik van de nederzetting
is ook af te lezen aan de waterputten in de
Romeinse tijd. Het aantal waterputten is
meestal gering ten opzichte van de gebruiksduur van de nederzetting en het aantal huizen
binnen de nederzetting. In Uden-Noord zijn
bijvoorbeeld in totaal zes waterputten aangetroffen binnen de nederzetting die een totale
bewoningsduur van ca. 200 jaar kende en uit
minimaal 18 huisplattegronden bestond. In
nederzettingen waar sprake is van een groter
erfcomplex met een axiale indeling, zoals
Nistelrode-Zwarte Molen en Lieshout-Nieuwenhof Noord, lijkt het langdurige gebruik van
één gezamenlijke waterput vaker voor te komen
dan in andere nederzettingen. De waterput
werd in tegenstelling tot in de middeleeuwen
door meerdere gezinnen gebruikt en lag vaak
centraal binnen de nederzetting, soms meerdere bij elkaar. Een voorbeeld van gezamenlijk
en langdurig gebruik is de enige waterput in
Oerle-Zuid die in de centrale open ruimte in de
nederzetting lag. De put is waarschijnlijk gedurende de gehele 100 jarige bewoningsperiode
gebruikt.1542 De omvang van de spiekerrijen in
Helmond-Mierlo Hout maar ook die in VenrayHoogriebroek, wijst op grootschalige opslag van
producten.1543 De opkomst en groei rond 200
n.Chr. van de nederzetting Helmond-MierloHout zou met de inning van belastingen in
natura kunnen samenhangen, waarvan bekend
is dat die na 200 n.Chr. sterk toenam.1544

Huizenbouw
Een van de belangrijkste erfelementen werd
gevormd door het woon(stal)huis. In de
Romeinse tijd komen in oostelijk Noord-Brabant
hoofdzakelijk huisplattegronden van het type
Oss-Ussen 5 en Alphen-Ekeren voor, die beide al
teruggaan op bouwtradities in de late ijzertijd.1545
Het klassieke zwaar uitgevoerde Alphen-Ekerenhuis dateert volgens Hiddink uit het begin van
de Romeinse tijd en zou samenhangen met de
komst van kolonisten in de tweede helft van de
eerste eeuw voor Chr.1546 Waarschijnlijk al aan het
einde van de eerste eeuw ontwikkelt het huis
zich langzaam van het tweebeukige type naar
een éénbeukig huis, waarbij de middenstijlen
worden vervangen door zware wand- en/of
buitenstijlen, om in de tweede en derde eeuw uit
te groeien tot volledig éénbeukige huizen,
waarbij de buiten de wand geplaatste buitenstijlen door middel van trekliggers verbonden
waren met de dakdragende stijlen.1547
Het voorliggende onderzoek bevestigt het beeld
van Van Hoof dat het huisspectrum in het
noorden van oostelijk Noord-Brabant verschilt
van het zuiden (afb. 7.50).1548 In het zuiden
komen voornamelijk tweebeukige AlphenEkeren-huizen voor tezamen met huizen met
zware wandpalen en huizen met een verdiept
staldeel. In de Maaskant en het Peel Blok komen
ook Alphen-Ekeren-huizen voor, maar geen
verdiepte staldelen en geen huizen waarbij de
middenstijlen vervangen zijn door zware palen
in de wand (afb. 7.51). In plaats daarvan zien we
combinaties van een tweebeukig woondeel met
een driebeukig staldeel of een driebeukig deel
gekoppeld aan een éénbeukig (woon)
gedeelte.1549 Deze variatiebreedte van Romeinse
huistypen sluit aan bij de huizenbouw in het
rivierengebied.1550 De grens tussen de noordelijke
en zuidelijke huizenbouwtradities lag een stuk
ten zuiden van de Maas. Nistelrode, UdenNoord, Cuijk en waarschijnlijk ook Boxmeer
ofwel de mesoregio’s Maaskant, Peel Blok en
Maasdal, horen bij de noordelijke bouwtraditie.
Veghel-Scheifelaar en Boxtel-In Goede Aarde
echter niet meer. De grens is overigens niet helemaal scherp, want in Boxmeer-Sterckwijck is ook
een verdiept staldeel aanwezig en heeft één van
de opvallend lange huizen van Veghel-Scheifelaar een wisselende beuk-indeling.
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Afb. 7.50 Verspreiding van de verschillende huistypen en huizen met bijzondere kenmerken over oostelijk NoordBrabant.
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Afb. 7.51 Verspreiding van de huizen met verdiepte delen en zware wand-/buitenstijlen met of zonder weggelaten
middenstijlen.

Van veel huisplattegronden van het AlphenEkerentype is een indeling naar functie als
wonen, werken en stalling niet te destilleren uit
de sporen. De resten van een haardplaats die op
sommige plekken aanwezig zijn, zouden kunnen
samenhangen met een woonruimte. Ze worden
echter ook buiten het huis gevonden. En werkzaamheden waar vuur bij kwam kijken, speelden
zich blijkbaar niet alleen buitenshuis af, want in
Best-Aarle zijn resten van een oven in het huis
zelf gevonden terwijl in onder meer Reusel-Zuid,
Veghel-Scheifelaar en Oerle-Zuid smeedslakken
in het verdiepte huisdeel wijzen op metaalbewerking. Een stalgedeelte in huis wordt meestal

herkend aan de hand van aanwezige stalboxen
en verdiepte huisdelen. Of het verdiepte huisdeel echter alleen als stal heeft gefunctioneerd,
is maar de vraag. Er is geen eenduidig bewijs
voor het gebruik als veestalling of het mengen
van de hierin opgevangen mest met plaggen.
Botanische resten kunnen zowel afkomstig zijn
van de opslag van (vee)voer als de uitwerpselen
van dieren. In een enkel geval zijn mestschimmels aangetroffen maar vaker ontbreken ze.
Spitsporen en karrensporen in de verdiepte staldelen kunnen wijzen op het gebruik als stal,
maar even goed op het gebruik als opslag- of
werkruimte. De verschillen in afmetingen,
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diepten en samenstelling van het vondstmateriaal van het verdiepte huisdeel laten ook zien
dat er meerdere functies mogelijk waren. Een
deel van de structuren zal als opslag en/of als
stal gefunctioneerd hebben, waarbij de diepte
van het staldeel misschien een aanwijzing is voor
het houden van verschillend vee voor vlees, wol
of melk. De meer dan 40 cm verdiepte huisdelen
waarbij sprake is van een zorgvuldig gebouwde
ruimte met een lemen vloer en rechte wanden,
zullen eerder als werkruimte hebben gefunctioneerd. De verdiepte huisdelen doen sterk
denken aan een hutkom, zoals het met planken
beklede gebouw in Son. Deze structuren werden
altijd in verband gebracht met Germaanse
invallen in de laat-Romeinse tijd. Hutkommen in
Boxmeer en Son dateren echter al uit de eerste
en derde eeuw en lijken dan ook niets van doen
te hebben met Germaanse invallen. Mogelijk wel
met invloeden vanuit het Germaanse gebied, die
ook al in de eerste eeuw voor Chr. plaats hadden
door de immigratie van Germaanse volkeren
naar het Romeinse rijk.1551 Hutkommen lijken
daarmee een ‘normaal’ onderdeel te vormen
van de (bij)gebouwen op de Romeinse erven.
In oostelijk Noord-Brabant komt in een groot
aantal nederzettingen fragmenten van bouwmateriaal als dakpannen voor. Het aantal varieert
van enkele tientallen, zoals in Uden-Noord,
Veghel-Scheifelaar en Lieshout-Nieuwenhof
Noord tot enkele honderden in NistelrodeZwarte Molen, Oss-Westerveld, Oerle-Zuid,
Helmond-Mierlo Hout, Helden-Schrames en
Venray-Hoogriebroek. Naast deze grote
hoeveelheden bouwmateriaal worden op deze
vindplaatsen ook vaak vensterglas (Oss-Westerveld, Nistelrode-Zwarte Molen, Lieshout-Nieuwenhof Noord, en Oerle-Zuid ) en een grote
hoeveelheid nagels (Helden-Schrames) aangetroffen, die waarschijnlijk gebruikt zijn voor de
constructie van houten planken en balken voor
de wanden. De veel gebezigde aanname dat de
relatief geringe hoeveelheden dakpanfragmenten in landelijke nederzettingen niets met
een dakbedekking ter plaatse te maken heeft en
eerder als verharding of fundering van een
haardplaats mag worden gezien, wordt steeds
minder plausibel geacht. Het materiaal zou
vanuit verlaten villae en vici zijn aangevoerd
voor andere redenen dan dakbedekking.1552
Dakbedekking lag in de tweede eeuw echter nog
niet voor het oprapen, omdat nederzettingen
nog niet verlaten waren. Het materiaal moest

worden gekocht of speciaal worden geproduceerd. Daarbij was het waarschijnlijk langdurig in
gebruik. Bij de vondst van kleinere hoeveelheden grofkeramisch bouwmateriaal is het dan
ook aannemelijk dat dit als dakbedekking heeft
gediend.1553 Omdat het bouwmateriaal in
gebroken toestand zelfs nog goed te gebruiken
was en bovendien schaars was op de zandgronden, is het materiaal in de laat-Romeinse
tijd en vroege middeleeuwen van de vindplaatsen verzameld en hergebruikt. Hierdoor is
de archeologische neerslag nog maar minimaal.
Ook mag niet worden uitgesloten dat veel lemen
wanden waren beschilderd, ook al is dit archeologisch moeilijk te bewijzen. Pleister van mortel
lost in een kalkarme bodem namelijk snel op en
wordt daarmee archeologisch onzichtbaar.1554
Alleen in Veghel-Scheifelaar worden wanden van
planken verondersteld die bepleisterd waren.1555
Omdat bij lang niet alle nederzettingen het
bouwmateriaal systematisch door een specialist
is onderzocht, kan geen duidelijker beeld
worden gegeven.

7.8.2 Dynamiek van de nederzetting

Gediﬀerentieerde nederzettingen
Hoewel er over het karakter van een individueel
erf binnen de nederzetting vrij weinig te zeggen
is, zijn er wel uitspraken mogelijk over de nederzetting als geheel. Binnen de uitleg van de structuur van de nederzettingen is een tweedeling
zichtbaar. Het merendeel van de nederzettingen
heeft een open, langgerekte vorm met naast
elkaar gelegen gelijk georiënteerde huisplattegronden, zoals te vinden is in onder meer
Deurne-Groot Bottelsche Akker, NederweertRosveld, Reusel-Zuid, Best-Aarle en UdenNoord. Rechthoekige nederzettingen met een
axiale uitleg van structuren zijn duidelijk minder
in aantal (afb. 7.52). Omgreppeling van het hele
nederzettingsterrein komt bij beide vormen voor
en zowel bij kleine als grote nederzettingen. In
vier van de negen rechthoekige nederzettingen
is sprake van een open ruimte in het midden van
de nederzetting waar de gebouwen in een axiale
symmetrie omheen gebouwd zijn. Alleen in
Nistelrode-Zwarte Molen is daarbij ook sprake
van een porticushuis, terwijl zulke huizen in
Oerle-Zuid, Lieshout-Nieuwenhof Noord en
Helmond-Mierlo Hout ontbreekt. Omdat in deze

1551 Roymans 2004, 23-26.
1552 Gazenbeek 2010, 215.
1553 Van Enckevort 2012, 289.
1554 Van Enckevort 2012, 286.
1555 Veken & Blom 2012a, 192.
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Afb. 7.52 Overzicht van de gediﬀerentieerde nederzettingen in het studiegebied. Nederzettingen waarvan de uitleg
niet duidelijk is, zijn hierin weggelaten.
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nederzettingen een deel niet is opgegraven,
bestaat de mogelijkheid dat een porticushuis
hier wel aanwezig was. In Lieshout-Nieuwenhof
Noord wordt op basis van de uiteenzetting van
de huisplattegronden en de vondst van dakpanmateriaal aan het maaiveld vermoed dat het
hoofdgebouw net buiten het opgegraven areaal
lag.1556 Porticushuizen komen ook voor in nederzettingen met alleen een omgreppeling of een
verkaveling, zoals in Oss-Westerveld, Hoogeloon-Kerkakkers en Uden-Noord. In Oss zijn
opvallend veel nederzettingen omgreppeld,
terwijl dat in het zuiden van oostelijk NoordBrabant veel minder is. Dat lijkt ook op te gaan
voor de open langgerekte nederzettingen, welke
nederzettingsvorm in het zuiden vaker voorkomt
dan in het Peel Blok en de Maaskant.
De meeste nederzettingen in de vroegRomeinse tijd bestonden gemiddeld uit twee tot
drie gelijktijdige erven en kwamen qua uiterlijk
in huizenbouw en erfinrichting nog sterk
overeen met de voorafgaande late ijzertijd. In de
tweede eeuw groeien vrijwel alle nederzettingen
in oostelijk Noord-Brabant, waarbij het aantal
gelijktijdige erven soms wel uitkwam op elf zoals
in Oss-Westerveld of acht in Lieshout-Nieuwenhof Noord. Andere nederzettingen lijken
vanaf het begin van de Romeinse tijd een
stabiele grootte te hebben gehad van vier tot vijf
erven, zoals Weert-Kampershoek Noord en
Riethoven-Heesmortel. Grotere en kleine nederzettingen komen verspreid in heel het oosten
van Noord-Brabant voor. In de op grote landschappelijke schaal onderzochte gebieden als
Weert/Nederweert en Oss, maar ook HelmondMierlo Hout en Nistelrode-Zwarte Molen zijn
grote en kleine (soms eenledige en éénfasige)
nederzettingen vlakbij elkaar gelegen.
Deze variatie in vorm en omvang laat zien dat
het nederzettingssysteem in de Romeinse tijd
een grotere verscheidenheid en dynamiek kent
dan tot nu toe werd aangenomen. Het beeld dat
het grootste deel van oostelijk Noord-Brabant
bestond uit kleine rurale nederzettingen van
enkele boerderijen lijkt te moeten worden bijgesteld.1557 Vooral na de vroeg-Romeinse tijd
ontstond een nederzettingssysteem met meer
planmatig uitgelegde nederzettingen en kavelindelingen. Bestaande nederzettingen groeien fors
in omvang en er ontstaan daarnaast nieuwe
kleine, maar ook grote, al dan niet omsloten of
open nederzettingen.

In het laatste kwart van de eerste eeuw na Chr.
komt de economische ontwikkeling in oostelijk
Noord-Brabant in een stroomversnelling.1558 Er
worden nieuwe nederzettingen op al dan niet al
bewoonde plaatsen gesticht met een parallelle
of axiale inrichting, waarbij waarschijnlijk ook de
gronden rondom (opnieuw) ingedeeld worden.
Vermoedelijk was dit proces, net als de stichting
van stedelijke centra en tempels, vanuit de
Romeinse overheid aangestuurd. Tacitus1559
vermeldt dat bij de nieuwe bestuurlijke indeling
van Dekumatenland rond 100 n.Chr. het grondbezit van de inheemse bevolking werd onteigend en in opdracht van de keizer opgemeten en
opgedeeld waarna het verpacht of verkocht kon
worden.1560 Mogelijk dat dit ook in de civitates
Tungrorum en Batavorum heeft plaatsgevonden.
Aangezien alleen Romeinse burgers grond in
bezit mochten hebben, zijn de veranderingen in
de uitleg van de nederzetting en huizenbouw
aan het einde van de eerste eeuw en begin van
de tweede eeuw zoals in Hoogeloon-Kerkakkers,
Lieshout-Nieuwenhof, Uden-Noord, NistelrodeZwarte Molen en Oss-Westerveld, mogelijk hierdoor te verklaren. Het gebruik van gestempelde
grofkeramiek in landelijke nederzettingen als
Nistelrode-Zwarte Molen en Oss-Westerveld,
doet verder vermoeden dat het Romeinse leger
vanaf het einde van de eerste eeuw betrokken is
geweest bij grootschalige bouwactiviteiten op
het Bataafse platteland. Ervaring en de benodigde kennis om in steen en volgens Romeinse
bouwschema’s te bouwen was namelijk niet bij
de bevolking aanwezig. Gelijktijdig verrijzen ook
de eerste regionale varianten van de kleine
villa’s met een porticushuis als hoofdgebouw in
het achterland. Het initiatief voor de veranderingen aan de bestaande nederzettingen, als ook
de stichting van nieuwe nederzettingen, zal
vooral bij het leger en daarmee indirect bij de
keizer hebben gelegen.1561
Hiërarchie
De sociale gelaagdheid van de Romeinse samenleving met aristocraten, landeigenaren, middenstand, vrije en afhankelijke boeren, landarbeiders en ongetwijfeld ook slaven, is uit de
nederzettingen niet af te lezen. Er zal zeker
sprake zijn geweest van een hiërarchisch nederzettingssysteem, maar een indeling van de
nederzettingen op basis van sociale hiërarchie is
niet mogelijk, omdat we niet kunnen vaststellen
wat de status van de bewoners is geweest. Het

1556 Van der Weerden & Brouwer 2015, 242.
1557 Slofstra 1991; Verwers 1999; Hiddink &
Roymans 2015, 46.

1558 Van Enckevort 2012, 289.
1559 Tacitus, Germanicus 29.
1560 Jütting 2000, 110.
1561 Van Enckevort 2012, 277-278, afb. 135.
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maken van een hiërarchische indeling van
nederzettingen waarbij een nederzetting te
koppelen is aan een vrije boer of een pachtboerderij met afhankelijke landarbeiders en slaven, is
dan ook niet mogelijk. Hooguit kunnen we vaststellen dat er binnen een nederzetting soms
huisplattegronden liggen met opvallend rijkere
vondsten die misschien het huis van de landeigenaar en daarmee de rijkste bewoner van de
nederzetting vertegenwoordigde. Porticushuizen
met dakpannen, vensterglas en metalen voorwerpen zullen de belangrijke positie van de
bewoners van deze huizen hebben benadrukt
ten opzichte van de andere mogelijk afhankelijke
bewoners binnen dezelfde nederzetting. Mogelijk waren bewoners van nabijgelegen nederzettingen ook ondergeschikt aan dezelfde grootgrondbezitter in de vorm van afhankelijke
pachtboerderijen.1562 In de nederzettingen met
een axiale symmetrie en open plaats maar
zonder porticushuis, zijn geen verschillen in
status en welvaart te zien tussen de gebouwen
of in het vondstmateriaal. Het kunnen nederzettingen zijn geweest die een afhankelijke boer
van de Romeinse grondeigenaar pachtte en
daarbij gebruik maakte van landarbeiders en
slaven. De kleinere nederzettingen, zoals Oss-De
Geer, kunnen bijvoorbeeld aan vrije boeren
hebben toebehoord, maar er kan ook hier
sprake zijn van pachtboerderijen van een rijke
Romeinse grondeigenaar. Bij een planmatig
aangelegde nederzetting, zoals Helmond-Mierlo
Hout, zou het kunnen gaan om een investering
van een rijk grootgrondbezitter waar alleen
afhankelijke arbeiders werkten. Hoewel vondsten van enkelboeien zoals in Someren-Ter
Hofstadlaan en in Hoogeloon, bewijs leveren
voor het houden van slaven, wordt nog niet
duidelijk of dit gold voor elke nederzetting.

1562 Van Enckevort 2012, 287.
1563 Slofstra 1991, 145-169.
1564 Wesselingh 2000, 20, 218, 221.
1565 Roymans & Derks 2011, 2 en 23–25.
1566 Roymans & Derks 2011, 1-4.
1567 Van Enckevort 2012, 288.

Naar een nieuw nederzettingsmodel
Het indelen van de diverse nederzettingen, die in
oostelijk Noord-Brabant voorkomen, in een
model, is door de grote diversiteit in omvang,
samenstelling en inrichting niet eenvoudig. De
vier verschillende typen nederzettingen die Slofstra1563 voor het Maas-Demer-Scheldegebied
schetste, kloppen alleen nog in grote lijn, maar
kunnen op basis van de archeologische onderzoeken in de afgelopen twintig jaar en de diverse
overzichtswerken die er zijn verschenen, verder
worden gespecificeerd. Wesselingh maakte al
duidelijk dat kleine landelijke nederzettingen

zowel met als zonder omgreppeling voorkwamen en zij zag het geïsoleerde erf of
‘compound’ als nieuwe, kleinste nederzettingsvorm.1564 Een verdere uitsplitsing is zichtbaar
binnen de categorieën van omheinde landelijke
nederzettingen. Naast omgreppelde grote
nederzettingen zijn ook grote open nederzettingen bekend en groeiden meerdere nederzettingen uit tot villa-nederzetting.
Roymans en Derks onderscheiden binnen de
landelijke villa-nederzettingen in NoordwestEuropa op de eerste plaats de grote en middelgrote villa’s met een monumentaal hoofdgebouw en een streng geordende aanleg van
(secundaire) gebouwen waarbij axialiteit en
symmetrie van groot belang was. Op de tweede
rang volgden de kleine, in hout en leem uitgevoerde, min of meer zelfstandige boerenbedrijven op de landgoederen van de onder de
vorige categorie gerangschikte nederzettingen.
De derde categorie bestond uit kleine agrarische
bedrijven met een klein in steen uitgevoerd en
geromaniseerd hoofdgebouw en een of twee
secundaire huizen en opslaggebouwen. Als
laatste volgden de kleine clusters van woonstalhuizen die uit hout en leem waren opgetrokken
en die gezien mogen worden als onafhankelijke,
productieve eenheden.1565 Het bouwen in natuursteen is volgens Van Enckevort echter geen criterium voor een typering als Romeinse villa. In het
achterland van de civitas Batavorum zijn bij
onder meer Druten-Klepperhei, Ewijk-De Grote
Aalst en Wijchen-Tienakker resten van verschillende grote en monumentale nederzettingen
aangetroffen, waarbij het geringe gebruik van
steen en de aanwezigheid van verschillende
porticushuizen opvalt. De toegepaste maatvoering en het gebruik van dakpannen geven echter
wel alle aanleiding om te denken aan een
eenvoudige, regionale vorm van een villa. Naar
aanleiding hiervan geeft Van Enckevort een
andere definitie van een villa dan Roymans en
Derks.1566 Een villa is volgens Roymans en Derks
een agrarische nederzetting met een in
Romeinse stijl gebouwd hoofdgebouw met
rechthoekig grondplan waarin (bak)steen kan
zijn gebruikt. In sommige gevallen is het hoofdgebouw voorzien van een hypocaust, een
verharde vloer, een pannendak, glazen vensters,
een badgedeelte en/of een kelder.1567
Volgens Van Enckevort kan beter op meer regionale schaal naar de bewoningsontwikkeling van
de landelijke nederzettingen worden gekeken,
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want dan komt de dynamiek die elke regio heeft
gekend met betrekking tot de ontwikkeling van
nederzettingen, beter voor het voetlicht. De villa
op de Kerkakkers in Hoogeloon, waar in de
tweede eeuw een naar Rijnlandse maatstaven
opgetrokken hoofdgebouw wordt omgeven
door woonstalhuizen, mag volgens Van Enckevort als een van de meest geromaniseerde villa’s
gezien worden binnen de eerste variant van de
villa’s op de Zuid-Nederlandse zand- en kleigronden. De nederzettingen met een porticushuis en axiale uitleg, zoals de eerste fase van de
nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen en OssWesterveld, schaart hij onder de tweede regionale variant van de kleine villa’s op de ZuidNederlandse zand- en kleigronden. Ook de
nederzetting Hoogeloon-Kerkakkers met het
porticushuis, die het stenen hoofdgebouw in de
derde eeuw opvolgt, zou tot deze groep gerekend mogen worden. De derde variant wordt
gevormd door de nederzetting, zoals die zich in
Nistelrode ontwikkelde in het midden van de
tweede eeuw, met enkele rond een open carré
gerangschikte gebouwen. Deze variant is in
oostelijk Noord-Brabant ook in Lieshout-Nieuwenhof Noord, Oerle-Zuid en Helmond-Mierlo
Hout aanwezig, waar de gebouwen in strakke
lijn rond een open ruimte lagen. Tot een vierde
variant rekent Van Enckevort hoofdgebouwen
met een pannendak en andere nieuwe
constructie-elementen.1568 Voor oostelijk NoordBrabant lijkt Uden-Noord in deze variant te
passen.
Als bovenstaande categorie-indelingen worden
samengevat, is op de ontwikkeling van de bewoningsdynamiek in de Romeinse tijd in oostelijk
Noord-Brabant het volgende ‘hiërarchische’
model van toepassing:
1. civitas of stad zijn de stedelijke centra met
stadsrechten;
2. vicus of landelijke centrumnederzetting;
3. villa-nederzettingen;
a. villa-nederzetting met een naar Rijnlandse
maatstaven opgetrokken stenen hoofdgebouw en een axiale en symmetrische
aanleg van (secundaire) gebouwen;
b. villa-nederzetting met porticushuis en
axiale uitleg van (secundaire) gebouwen;
c. villa-nederzetting met axiale uitleg van
(secundaire) gebouwen;
d. villa-nederzetting met porticushuis en
(secundaire) gebouwen;

4. grote landelijke nederzettingen, bestaande
uit drie of meer gelijktijdige erven:
a. omheinde landelijke nederzetting;
b. open landelijke nederzetting;
5. kleine landelijke nederzettingen, bestaande
uit hoogstens twee gelijktijdige erven:
a. omheinde landelijke nederzetting;
b. open landelijke nederzetting;
6. geïsoleerd erf of ‘compound’ al dan niet
omheind.
Bovenstaande omschrijving van een villa maakt
het mogelijk ook de kleinere regionale varianten
te herkennen die in de meer perifere zones
liggen. Deze beginnen zich daardoor langzaam
te ontworstelen aan het etiket van een doorsnee
landelijke nederzetting.1569
Land- en erﬁnrichting
De oversnijdende lay-out en individuele huisplattegronden, zoals die in meerdere nederzettingen in oostelijk Noord-Brabant voorkomen,
wijzen erop dat nederzettingen over een langere
periode zijn bewoond. Opeenvolgende generaties hebben ervoor gekozen om op hetzelfde erf
een nieuwe boerderij op te richten. Dit wijkt
sterk af van de ijzertijdbewoning en impliceert
een fundamentele verandering in de omgang
met ruimte en bezit. De komst van de Romeinen
en de incorporatie in het Romeinse rijk, waarna
onteigening en herverdeling van land plaatsvond
en alleen Romeinse burgers nog grond mochten
bezitten, zal hier een grote rol in hebben
gespeeld. Dit blijkt onder andere uit de herbouw
en het begrenzen van (delen van) nederzettingen
en erven, zoals zichtbaar is in Uden-Noord en
Nistelrode-Zwarte Molen. Volgens Van Enckevort was het leger betrokken bij de stichting en
uitleg van de stedelijke centra, maar mogelijk
ook bij de opzet van nederzettingen in het
achterland. In de vicus van Ceuclum, maar ook in
de vicus van Venlo aan de Maasboulevard, zijn
verschillende percelen blootgelegd van lintbebouwing naast de Romeinse doorgaande
heerbaan, die sterk overeenkomen met de erfindeling in de civitas Batavorum. De percelen van
de individuele aaneen geschakelde erven zijn
hier circa 79,25 lang en 8,25 m breed (in pes
drusianus: 240 bij 25 voet). De huizen op de
percelen waren 100 voet lang en opgedeeld in
drie delen van 30, 30 en 40 voet. Het voorste
deel werd gebruikt als werkruimte/winkel, het
middelste deel als woongedeelte en het laatste

1568 Van Enckevort 2012, 285-286.
1569 Van Enckevort 2012.
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1570 Van Enckevort 2012, 182-186.
1571 Jansen 2007, 553.
1572 Hiddink 2010 (Kampershoek Zuid);
Hiddink 2008a (Deurne-Groot
Bottelsche Akker); Hiddink 2005b
(Nederweert-Rosveld); Hiddink & De
Boer 2009 (Someren-Ter Hofstadlaan);
Hiddink & Wesdorp 2012 (NederweertHoebenakker); Hiddink 2014a (WeertKampershoek Noord); Hiddink & De
Boer 2011 (Someren-Waterdael);
Hiddink 2005a (Lieshout-Beekseweg).
1573 Creemer, De Clerq & Hiddink 2015, 41.
1574 Hiddink 2015a, 26.
1575 Koot & Berkvens 2004; Blom 2012.

stuk als achterterrein, waar diverse werkzaamheden werden uitgevoerd.1570 In Uden-Noord is
de nederzetting vanaf de tweede helft van de
tweede eeuw structureel ingedeeld in langgerekte kavels met erven, waarbij verbouwingen
en herbouw op hetzelfde kavel plaatsvinden. In
Nistelrode-Zwarte Molen is een systeem van
langgerekte (percelerings)greppels uitgezet wat
wijst op een gereguleerde landindeling. In
Nistelrode zijn de kavels 9,9 m (30 voet) breed
en gescheiden door middel van greppels. In
Uden-Noord markeerden palenrijen de percelen
met een breedte van 36 m (108 voet). Een indeling in woon- en werkgedeelte is in Uden en
Nistelrode echter niet vast te stellen. Alleen in
Nistelrode-Zwarte Molen liggen de spiekers en
waterputten zonder uitzondering achter de
huizen.1571 Verder valt op dat de perceelsindeling
en de oriëntatie hiervan in korte tijd soms sterk
kon worden veranderd. Misschien hing dit
samen met een herverdeling van grond door een
nieuwe eigenaar? Deze verdeling in kavels doet
denken aan de aanleg van de vici in Cuijk en
Venlo waarbij eenzelfde patroon van langgerekte erven volgens een vaste maatvoering en
gelijke oriëntatie te zien is. De indeling hangt
vermoedelijk samen met de invoering van het
individueel grondbezit waarbij het gebruik van
gronden aan banden werd gelegd. Dit blijkt ook
uit de bouw van twee huizen boven op oude
waterputten in Nistelrode-Zwarte Molen.
Ondanks de ongunstige plek (vanwege verzakkingen) was het blijkbaar niet mogelijk of niet
gewenst het huis wat op te schuiven.
In de nederzettingen in de regio’s van het Peel
Blok en de Maaskant zijn vaker erf- en perceelscheidingen aanwezig dan in de rest van oostelijk Noord-Brabant. De invloed vanuit de militaire limes op het Bataafse achterland lijkt hier
meer aanwezig te zijn geweest dan in de rest van
oostelijk Noord-Brabant. Perceelindeling met
maatvoering is in de zuidelijke regio’s nog niet
aangetoond. Indeling van erven met greppels en
palenrijen komt ook veel minder voor, maar lijkt
vooral veroorzaakt doordat resten niet bewaard
zijn gebleven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de
erven niet afgeschermd en/of begrensd werden,
vanwege loslopende dieren en de noodzakelijke
bescherming van de eigen gewassen in de tuin
en op de akkers. De enkele greppels/palenrijen
die wel zijn overgeleverd zoals in Reusel-Zuid en
Eersel-Kerkebogten, lijken ook te wijzen op een

planmatige kavelindeling van de huizen zoals in
het Peel Blok.

7.8.3 Locatiekeuze

In hoofdstuk 3 is al aangetoond dat het model
van contractie van bewoning in de Romeinse tijd
op leemrijkere bodems als gevolg van uitputting
door het Celtic field-systeem in de ijzertijd veel
te eenzijdig is en daarmee niet langer houdbaar
is voor het Brabantse en Limburgse dekzandgebied. De bewoning in de Romeinse tijd was niet
alleen te vinden op de leemhoudende vruchtbare bodems, maar ook op de leemarme,
gepodzoleerde gronden (zie hoofdstuk 10). Veel
Romeinse vindplaatsen komen voor op bodems
met leemarm zand. Het onderzoek naar het
leemgehalte op acht vindplaatsen in de regio
Kempen en Peel bevestigd dat het leemgehalte
niet van hele grote invloed is geweest.1572 In het
merendeel van de gevallen was het gehalte
minder dan 35% (zie tabel 7.19). In Deurne en
Laarbeek was het gehalte minder dan 20-25 %
wat als grens wordt gezien waar podzolisatie
kan optreden.1573 Hiddink geeft aan dat geen
direct verband tussen de bevolkingsdichtheid en
de bodemvruchtbaarheid op basis van het leemgehalte te leggen is.1574 Interessant is verder dat
in een strook van zuid naar noord, van WeertNederweert naar Oss, het dekzand steeds meer
uit leemarm en zwak lemig dekzand gaat
bestaan. Een zone die toch goed bewoond was
in de Romeinse tijd: Weert-Nederweert,
Someren, Helmond, Laarbeek, Veghel, Uden,
Bernheze en Oss. Ten noorden van Helmond
liggen de nederzettingen merendeels in
leemarm zand.1575 De locaties met leemarm zand
en Romeinse bewoning zijn op diverse plaatsen
ook al eerder in de late prehistorie bewoond,
zoals te Oss, Lieshout-Nieuwenhof Noord,
Nistelrode-Zwarte Molen/Loo en Budel-Noord.
Hier verschoof de bewoning maar beperkt
binnen hetzelfde landschappelijke gebied, maar
was er geen sprake van het verlaten van de
woonplek in de late ijzertijd. De bodemvruchtbaarheid als gevolg van het leemgehalte lijkt
hierop geen effect te hebben gehad. Hetzelfde
beeld zien we in westelijk Noord-Brabant waar
een aantal nederzettingsarealen, zoals BredaWest en Oosterhout-De Contreie, langdurig en
schijnbaar onafgebroken vanaf de midden-ijzer-
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tijd tot ver in de Romeinse tijd bewoond zijn
geweest.1576
Op vrijwel alle plekken waren de vindplaatsen
afgedekt door een plaggendek; dat heeft echter
ook te maken met het feit dat vooral onder
plaggendekken gezocht wordt en slechts weinig
daarbuiten.1577 Over de oorspronkelijke bodems
die hieronder voorkwamen, zijn vrijwel geen
gegevens bekend. Podzolisatie van de bodems
had al plaats in het laat mesolithicum en neolithicum en zij konden ook zonder menselijk
ingrijpen podzoleren. Een samenhang met de
uitputting door het Celtic field-systeem is dan
ook niet aanwijsbaar. De Celtic fields zouden in
de late ijzertijd of het begin van de Romeinse tijd
zijn vervangen door een braaksysteem met
akkers, waarmee een hogere agrarische
productie gehaald zou kunnen worden. Het
onderzoek naar Celtic fields in oostelijk NoordBrabant is echter nog maar pas begonnen, waardoor nog geen gegevens voorhanden zijn over
het precieze gebruik en de gebruiksduur van
deze akkersystemen. Ook over de ligging van de
Romeinse akkers en de bemesting hiervan is
weinig bekend. Sporen van akkerbewerking of
percelering ontbreken, evenals Romeins gedateerde akkerlagen. Op de vermeende bemesting
vanuit de verdiepte staldelen na, is dan ook
vrijwel niets bekend over het functioneren van
dit akkersysteem.
In de Romeinse tijd wordt het landschap in
toenemende mate ingericht voor permanente
bewoning en productie. De ligging van de nederzettingen en de patronen, waarin zij in het landschap verspreid liggen, lijkt op de eerste plaats
door de landschappelijke omstandigheden

bepaald. Het feit dat nederzettingen zowel op de
meer leemrijke als leemarme gronden voorkwamen, laat zien dat er binnen elke (micro-)
regio gekozen werd voor de best beschikbare
bodems voor de nederzettingen en waarschijnlijk ook de akkers (zie hoofdstuk 10). De voorkeur
ging daarbij uit naar de wat hogere flanken van
dekzandruggen nabij beeklopen. Bij de keuze
voor het grotere leefgebied zullen echter meerdere en wellicht belangrijkere factoren een rol
hebben gespeeld zoals grondbezit, infrastructuur en economische motieven. Akkerbouwers
zullen zich hebben gericht op vruchtbare niet te
natte gronden, maar veehouders zullen meer
waarde hebben gehecht aan beschikbare hooien weidegronden, waarbij nog onderscheid te
maken is in graslanden voor koeien en paarden,
heidegronden voor schapen en geiten en
bosgronden voor varkens. In hoofdstuk 4 wordt
deze variatie in cultuurlandschap bevestigd.
Rond Eindhoven, Uden en Weert blijkt nauwelijks sprake van landbouw, maar wel van
veeteelt. Het hoge aantal graslandpollen wijst
op grasland en het gebrek aan cultuurindicatoren laat zien dat er maar weinig geakkerd
werd.
Daarnaast zal de Romeinse staat invloed hebben
gehad op inrichting van het gebied en zal dat
voor de twee civitates of bestuursindelingen in
oostelijk Noord-Brabant misschien wel verschillend zijn geweest.1578 De stamaristocraten
hadden deze al vroeg bij de verovering door de
Romeinen grondbezit verworven in ruil voor hun
trouw aan het Rijk en hun inzet bij het innen van
belastingen en leveren van hulptroepen. Bij de
indeling in civitates aan het einde van de eerste

Tabel 7.19 Romeinse vindplaatsen waar het leemgehalte is gemeten.

1576 Ball et al. 2016.
1577 Op de meeste archeologische
verwachtingenkaarten hebben
plaggendekken een hoge
archeologische verwachting in
tegenstelling tot andere bodemtypen of
bijvoorbeeld dekzandvlakten zonder
plaggendek.
1578 Roymans & Derks 2015b, 19-32.

Vindplaats

Leemgehalte

Lieshout - Beekseweg

2,8-14%

Deurne - Groot Bottelsche Akker

8-20 %

Someren - Ter Hofstadlaan

20-32 %

Hoebenakker

30-35 %

Someren - Waterdael III

35-49 %

Weert - Kampershoek Noord fase 2

30-50 %

Weert - Kampershoek Zuid

30-60 %
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eeuw werd het hele grondgebied staatsbezit, dat
vervolgens werd verdeeld en verkocht onder
vrije burgers en pachters. Hoe deze verdeling
van grond in oostelijk Noord-Brabant plaatsvond, is lastig archeologisch vast te stellen, maar
dat dit een factor was die meespeelde in de
locatiekeuze van nederzettingen lijkt buiten kijf.
Nieuw gestichte nederzettingen als NistelrodeZwarte Molen en Helmond-Mierlo Hout zijn
mogelijk een voorbeeld van deze nieuwe landverdeling.
Naast landschappelijke en politieke factoren
speelden infrastructuur als wegen en rivieren
een rol bij de locatiekeuze,1579 maar ook het al
bestaande prehistorische cultuurlandschap. De
Romeinen zullen ongetwijfeld gebruik hebben
gemaakt van al bestaande wegen, (al dan niet
verlaten) nederzettingen en akkergebieden voor
zover deze beschikbaar en bruikbaar waren. De
dam die gebouwd was over de Kleine Beerze in
Hoogeloon was bijvoorbeeld ook al in de late
prehistorie in gebruik als voorde. Cuijk lag strategisch aan de belangrijke hoofdweg van Maastricht naar Nijmegen en langs de belangrijke
vaarweg de Maas. Grafvelden moesten buiten
de nederzettingen worden aangelegd en lagen
vaak gesitueerd in de directe nabijheid van de
wegen. In de loop van de Romeinse tijd zijn geen
opvallende verschuivingen in de locatie van
nederzettingen of grafvelden door het landschap
heen meer zichtbaar. Bewoning verschuift soms
nog wel wat, maar dan binnen hetzelfde
dekzandeiland. Alleen de uitleg van de nederzetting lijkt geregeld en soms vrij drastisch (bijvoorbeeld Nistelrode-Zwarte Molen of Uden-Noord)
te worden aangepast, waardoor percelering en
de gebouwen ten opzichte van een eerdere
bewoningsfase verschoven werden.

7.8.4 Archeologische fenomenen buiten
de nederzettingen

Begravingen
Samen met de nederzettingen markeerden de
grafvelden de centra van het leefgebied van de
lokale gemeenschappen. Dat laatste is echter
niet altijd zeker. We zien namelijk zowel grote
langdurig in gebruik zijnde grafvelden naast
nieuwe en soms kortstondig gebruikte kleinere

begraafplaatsen als ook losse begravingen. De
grote grafvelden zijn vaak al vanaf de midden of
late ijzertijd in gebruik waarbij een vrijwel
continu gebruik van begraven zichtbaar is tot in
de midden en zelfs laat-Romeinse tijd, zoals
bijvoorbeeld in Someren-Waterdael III. Oudere
urnenvelden worden ook geregeld hergebruikt
in de Romeinse tijd, waarbij soms bestaande
grafheuvels worden gerespecteerd, maar soms
wordt er ook bewust overheen gebouwd.
Binnen het grafritueel overheersen de crematies;
inhumaties komen nauwelijks voor, net als het
gebruik van urnen. Verschillen zijn zichtbaar in
het al dan niet voorkomen van randstructuren,
de vorm daarvan, de verhouding van de verschillende graftypen (en daarmee de verhouding
onverbrande versus verbrande bijgiften), de
aardewerkassemblage, de soorten dierlijk bot,
percentage graven met een munt, etc. In de
Romeinse tijd lijken grafkuilen niet meer altijd
gemarkeerd door een grafheuvel, maar van deze
bovengrondse architectuur van de graven is nog
maar weinig bekend. Het bekendst zijn de greppels of ringsloten waarmee het grafareaal in veel
gevallen omsloten is. Het is vooralsnog onduidelijk wat de verschillen tussen rechthoekige en
ronde grafarealen te betekenen hebben
(mannelijk vs. vrouwelijk?).
De meest toegepaste manier van dodenbestel
was cremeren, waarbij de dode op een brandstapel werd verbrand, al dan niet met bijgiften,
waarna de dode werd bijgezet in een kuil. Deze
vorm komt in de meeste grafvelden van oostelijk
Noord-Brabant voor. Meer monumentale graven
zoals een tumulus of graftoren komen ook voor,
maar duidelijk in mindere mate, waarbij ook
kleine en grotere varianten voorkomen. Hoogeloon-Kabouterberg en Esch-Hoogkeiteren zijn
grafvelden die horen bij villabewoners, terwijl
het grafveld van Cuijk-Grotestraat hoorde bij de
vicus van Ceuclum. Vooral in Cuijk is het cultuurverschil tussen de bewoners in de vicus en de
landelijke nederzetting zichtbaar in de bijgiften,
door de vergelijking met het grafveld van CuijkHeeswijkse Kampen. Op slechts enkele kilometers afstand van elkaar lijken twee verschillende
werelden te bestaan waarbij de inwoners van
Ceuclum volop deelnamen aan de Romeinse
cultuur en het economisch zichtbaar goed
hadden, terwijl de inwoners van Cuijk-Heeswijkse Kampen nog zichtbaar 100 jaar achter-

1579 Creemers, De Clerq & Hiddink 2015,
41-43.
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liepen in welvaart. Misschien zien we hier wel
het verschil in Romeinse staatsburgers en al dan
niet vrije boeren, landarbeiders en slaven.
Grafvelden liggen vaak op de flank van een
dekzandrug, grenzend aan een ven of een zone
met natte veldpodzolen van bijvoorbeeld een
beekdal. Deze natte plekken speelden blijkbaar
een rol in de wereld van de goden wat in
Dinther-Retsel duidelijk werd door de vondst
van intentioneel gedeponeerde bekers aan de
rand van het ven. De grafvelden lagen op veel
plekken waarschijnlijk nabij of naast doorgaande
wegen, hoewel dat lang niet overal vastgesteld
kan worden door het gebrek aan archeologische
zichtbaarheid van de wegen. Alleen in CuijkGrotestraat is hier duidelijk sprake van, en
bestaan er vermoedens van wegen bij Hoogeloon-Kabouterberg, Nederweert-Rosveld en
Best-Aarle door de rechtlijnige oriëntatie van
graven.

1580 Hiddink & Roymans 2015, 48-50.
1581 Hiddink & Roymans 2015, 45-86.
1582 Hiddink 2015a.
1583 Joosten & Bakker 1987, 27.
1584 Hiddink 2015a, 28.
1585 Van Dijk 2005.
1586 Van Dijk 2005.

Infrastructuur
In de loop van de eerste eeuw na Chr. worden in
ons onderzoeksgebied door de Romeinen wegen
aangelegd bij Cuijk en Boxmeer, tempels
gebouwd in Empel, Cuijk en Kessel-Lith en een
vicus bij Cuijk. De resten van wegen die in oostelijk Noord-Brabant tot nu toe zijn gevonden,
zeggen vooralsnog niets over lokale verschillen
of over primaire en secundaire verbindingen in
het gebied. Buiten de brug bij Cuijk en de doorgaande weg van Nijmegen naar Xanten langs de
Maas bij Cuijk en Boxmeer, is er over de infrastructuur in oostelijk Noord-Brabant nog maar
heel weinig bekend. Het Malta-onderzoek heeft
slechts één weg opgeleverd in LieshoutBeekseweg en Lieshout-Nieuwenhof Noord.
Deze bestond uit twee bermgreppels met een
tussenliggende ruimte van 6,5 tot 8 m. Verder
zullen op sommige plekken de wegen met grind
verstevigd zijn geweest.1580 Het merendeel van de
waterlopen in oostelijk Noord-Brabant bestond
uit beken die maar beperkt bevaarbaar zijn
geweest. Alleen daar waar de stroom breed
genoeg was, zal scheepvaart hebben plaats
gevonden. De rest van de beken vormden smalle
stroompjes met veel veengroei. Deze beken
werden op plekken waar de beek het smalste
was, overgestoken. Deze voorden dateren vaak
al uit de latere prehistorie. De gevonden brugconstructies bij Hoogeloon, Stamproy en

Haelen, laten een damconstructie met of zonder
duiker zien, waarbij een houten bekisting opgevuld was met zand, stenen en plaggen en de
twee meter brede weg bedekt was met planken
of boomstammen.1581
De Peel
Uit het veengebied de Peel komen tot op heden
geen sporen van bewoning, begraving of andere
vormen van gebruik die dateren uit de Romeinse
tijd. Ook toevalsvondsten lijken er minimaal te
zijn, op de spectaculaire vondst van een laatRomeinse helm na.1582 Het lijkt erop dat het
hoogveengebied al in de midden- ijzertijd
verlaten is, omdat het gebied te nat was
geworden. Het hoogveen breidde zich steeds
verder uit tot over de hogere zandkoppen in het
gebied.1583 De nog wel beschikbare hogere
gronden waren waarschijnlijk te klein om te
gebruiken, waardoor het moerasgebied niet
bewoonbaar was. Aan weerszijden van de Peel
ligt een rij van schijnbaar onbewoonde dekzandeilanden bij Bakel en Milheeze, Gemert, Handel,
Boekel, Uden en ten oosten van de Peel bijvoorbeeld Wanrooij, St. Antonis en Overloon.1584
Archeologische onderzoeken die in het gebied
zijn uitgevoerd bevestigen deze waarnemingen.
Onderzoek bij Liessel op zowel de Peelhorst als
in de Centrale Slenk leverde wel prehistorische
bewoningssporen op een hoge dekzandrug in de
slenk op, maar niet op de horst. Op de Peelhorst
is het pakket dekzand veel dunner en komen er
plaatselijk oudere Maasafzettingen aan het
oppervlak.1585 Pollenmonsters uit een veenlaag
die hier op de Peelhorst werd aangetroffen,
bevestigen de aanwezigheid van laagveen, wat
hier al vanaf 9500 v.Chr. tot ontwikkeling kwam.
Hoogveen werd niet gevonden, omdat dit
vrijwel zeker als gevolg van veenwinning is
verdwenen.1586 Of het Peelgebied wel voor
andere doeleinden in gebruik is geweest, is niet
bekend. Het is goed mogelijk dat er al veen
gewonnen werd. Bewijzen ontbreken echter, en
de vraag is ook of deze nog überhaupt aanwezig
zijn. In het grootste deel van het moerassige
Peelgebied is het hoogveen afgegraven en zijn
de gronden grootschalig machinaal ontgonnen.
Sporen van eventuele veenwinning in de
Romeinse tijd, als die heeft plaatsgevonden,
zullen daarbij zijn verdwenen. De archeologische
onderzoeken bij Nistelrode en Uden die plaats-
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vonden nabij de Peelrandbreuk, laten wel
summiere bewijzen zien dat de nabij de Peelrandbreuk aanwezige wijstgronden aantrekkelijk
waren voor de winning van ijzeroer. IJzeroer kon
vanwege de aanwezige ondiepe ijzeroerbank bij
de breuklijn makkelijk worden gewonnen en
worden gebruikt voor de productie van ijzer.
Kuilen voor de winning van moerasijzerterts zijn
echter niet aangetroffen. Het natuurfenomeen
van de Peelrandbreuk met wijstgronden en het
immense moerasgebied de Peel zullen ongetwijfeld ook een diepere rituele of religieuze betekenis hebben gehad voor de bewoners. Sporen
van cultusplaatsen, deposities (op de helm na)
of andere aanwijzingen hiervoor ontbreken
echter. De wijstgronden, die in de zomer nat
bleven, zijn mogelijk ook extra aantrekkelijk
geweest voor andere economische activiteiten,
want je kon er bijvoorbeeld het hele jaar door
gras op laten groeien, ook in droge zomers. De
gegarandeerde wateraanvoer zorgde ook voor
een grote soortenrijkdom in flora en fauna, en
zal mogelijk aantrekkelijk zijn geweest voor activiteiten waar voldoende water voor nodig was,
zoals ijzerbewerking.1587 De steile helling bij de
Peelrandbreuk vormde waarschijnlijk ook een
obstakel in de infrastructuur. De nederzettingen
lijken de Peelrandbreuk te volgen, waarbij het
hoger gelegen gebied ten oosten van de breuklijn op de horst niet bewoond is geweest. Het
vermoeden bestaat verder dat het Peelgebied
tussen de Horst en de Slenk doorgestoken kon
worden bij Neerkant. Net ten westen van de
Peelrandbreuk doorsnijdt een hoge en smalle
dekzandrug het Peelgebied. Hier zou al in de late
prehistorie een weg vanuit Meijel via Neerkant
en Liessel naar Deurne hebben gelopen
(afb. 7.54).1588

7.8.5 Bewoningscontinuïteit late
ijzertijd-Romeinse tijd

Van de Gallische oorlogen en verovering door
Caesar halverwege de eerste eeuw v.Chr. is in
oostelijk Noord-Brabant archeologisch weinig
terug te vinden. Van een definitieve verovering
lijkt nog geen sprake. De oorzaak hiervoor zal
liggen in de interne spanningen tijdens de
machtsstrijd binnen het Romeinse Rijk die

volgden na de dood van Caesar. De inheemse
bevolking zou in 53 en 52 v.Chr. zijn gedecimeerd
door Caesar en later zijn vervangen door
Germaanse stammen, wat zou moeten blijken
uit de introductie van een ander huistype, het
verdwijnen van spiekers en de clustering tot
stabiele nederzettingen.1589 Hoewel uit historische bronnen1590 bekend is dat Germaanse
stammen als de Bataven en Texuandri van over
de Rijn door de Romeinen werden toegelaten
om dit gat als het ware op te vullen, is zowel de
afslachting van de Eburonen als de komst van
nieuwe kolonisten archeologisch moeilijk aan te
tonen.1591 Op de overgang van de late ijzertijd
naar de Romeinse tijd bleven een aantal reeds
bewoonde nederzettingen zoals NederweertRosveld, Weert-Molenakker en -Kampershoek
Zuid, Best-Aarle, Budel-Noord, Lieshout-Nieuwenhof, Reusel-Zuid, Nistelrode-Loo en diverse
nederzettingen in Oss, bewoond. Op dezelfde
plek als de Romeinse nederzetting of in de
directe omgeving werden hier sporen van nederzettingen gevonden, die dateren in de late ijzertijd. In Someren-Waterdael en Best-Aarle bleef
ook het grafveld continu in gebruik. Van een
verlaten van het woongebied lijkt dan ook geen
sprake. Wel is het mogelijk dat er in de eerste
eeuw v.Chr. een kortstondige periode niet
gewoond is, zoals Roymans en Derks aannemen,
als gevolg van het neerslaan van de Eburonen.1592
Verlate nederzettingen kunnen in korte tijd
opnieuw gekoloniseerd zijn. Aanwijzingen voor
de nieuwe kolonisten (waarschijnlijk de
Texuandri) zouden mogelijk de introductie van
de nieuwe huisvorm van het type Alphen-Ekeren
en het verdwijnen van de vele spiekers in de
nederzettingen zijn.1593 Nieuwe huistypen komen
op de lange termijn echter vaker voor, zoals de
Haps-huizen in de ijzertijd, en worden hierbij
niet als een kolonisatie beschouwd. De bewoning uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd
vertoont juist opvallend veel overeenkomsten in
nederzetting structuur en huizenbouw. Bovendien zijn heel veel spiekers ongedateerd, waardoor niet is vast te stellen bij welke nederzetting
ze thuis horen. Van de verovering door de
Romeinen en de hierop volgende breuk en kolonisatie tussen circa 50 voor en 50 na Chr. zijn de
aanwijzingen minimaal. Pas vanaf de tweede
helft van de eerste eeuw na Chr. zijn er sterke
veranderingen zichtbaar in het nederzettings-

1587 Joosten & Bakker 1987.
1588 Koolen 2004, 40.
1589 Roymans & Derks 2015b, 22-24.
1590 Plinius, Naturalis Historia.
1591 Van Enckevort 2012, 125.
1592 Roymans & Derks 2015b, 24-25.
1593 Roymans & Derks 2015b, 24-25.
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systeem en neemt de Romeinse invloed toe,
bijvoorbeeld door het gebruik van gedraaid
aardewerk.
Archeologische bewijzen van de inlijving bij het
Romeinse rijk zijn wel buiten ons onderzoeksgebied te vinden. Aan het einde van de eerste
eeuw voor Chr. worden de castra op de Hunerberg en het Kops Plateau in Nijmegen aangelegd
en worden de stedelijke nederzettingen
Oppidum Batavorum in Nijmegen en Atuatuca in
Tongeren gesticht.1594 Beide nederzettingen zijn
rond 20-15 v.Chr. door Romeinse legioenen
volledig naar Romeins model ingericht. De
Romeinse autoriteiten streefden op deze manier
naar integratie van de inheemse bewoners in het
Romeinse imperium.1595 Archeologisch onderzoek
in Tongeren toont aan dat dit meteen al een
succes was en nieuwe bewoners aantrok.1596
Bewijzen voor de bestuurlijke inlijving in het
Romeinse rijk, de invoering van belastingen en
de recrutering van troepen, zijn archeologisch
lastiger vast te stellen maar zullen zeker ook
impact hebben gehad op het dagelijkse leven
van de inwoners in oostelijk Noord-Brabant.

7.8.6 Afsluitend

Het samenvattende beeld van de bewoningsdynamiek en daarmee samenhangende locatiekeuzes in de Romeinse tijd voor oostelijk NoordBrabant is te omschrijven als sterk
gedifferentieerd met vanaf de middenRomeinse tijd een sterkere Romeinse beïnvloeding dan verondersteld. De komst van de
Romeinen zette een complex proces van veranderingen in gang waarvan de nieuwe nederzettingsvormen, architectonische ideeën en de
import van nieuwe consumptiegoederen
belangrijke uitingen zijn. Vooral de stichting van
stedelijke nederzettingen heeft veel impact
gehad, maar ook op het platteland waren veranderingen in de eerste eeuw na Chr. voelbaar,
hoewel de ontwikkelingen hier anders zijn
verlopen.1597 Een aantal nederzettingen bleef
vanuit de late ijzertijd naar de vroeg Romeinse
tijd deels voortbestaan. Een duidelijke breuk in
de eerste eeuw v.Chr. is archeologisch niet zichtbaar. Pas in de loop van de eerste na Chr. verandert het nederzettingspatroon geleidelijk. Er
komen meer nederzettingen bij, waarbij de
huizen steeds meer op dezelfde plek worden

gebouwd. Naast omgreppelde nederzettingen
komen er vooral open nederzettingen met
verspreide bewoning voor, zij het in het zuiden
meer dan in het noorden. De grootte van deze
nederzettingen varieert van een enkel huiserf tot
wel elf gelijktijdige erven. Bij de huizenbouw is
ook een geleidelijke verandering zichtbaar naar
stevigere nieuwe constructies met meer variatie
in de indeling (één-, twee- of driebeukig), wandconstructie (enkele/dubbele wandpalen met of
zonder wandgreppel) en dakopbouw (zadel- of
schilddak).
Vanaf de midden-Romeinse tijd groeit het aantal
huizen en nederzettingen en is de Romeinse
invloed overal aanwezig. Naast de aanleg van
wegen en de stichting van vici en tempels in
oostelijk Noord-Brabant worden de voorheen
niet voor de Romeinse markt producerende
gemeenschappen geïncorporeerd in de
Romeinse markteconomie. Deze invloed blijkt
duidelijk uit de opkomst van het muntgeld en
gedraaid aardewerk en het volledig verdwijnen
van het handgevormde materiaal in vrijwel elke
nederzetting in oostelijk Noord-Brabant.1598 Er is
sprake van een complexer nederzettingssysteem
bestaande uit bewoningsclusters waarbinnen
grotere en kleinere al dan niet van elkaar afhankelijke nederzettingen voorkomen. Nieuwe
nederzettingen en huizen worden naar Romeins
model gesticht en gebouwd, wat onder meer
blijkt uit de planmatige aanleg van een aantal
nederzettingen, het omgrenzen van nederzettingen en afbakenen van erven en de herbouw
van huizen op hetzelfde erf. De economische en
sociale stratigrafie tussen de nederzettingen en
haar inwoners binnen een cluster verschilde. Dit
onderscheid kenmerkt zich niet door de aan- of
afwezigheid van greppelsystemen, maar meer
door de lay-out van de nederzetting (symmetrie
en axialiteit), de keuze voor het verwerven en
toepassen van nieuwe bouwmaterialen en
gebruiksgoederen en differentiatie in de vorm
en grootte van de gebouwen.1599 Diverse nederzettingen komen sterk overeen met de
Romeinse villa rustica en lijken dan ook sterk
gericht op het produceren voor de markt. Daartegenover bleef de meerderheid van de rurale
bewoning in oostelijk Noord-Brabant echter
bestaan uit kleine rurale nederzettingen waar
sociale verschillen niet archeologisch zichtbaar/
aantoonbaar zijn. Hier is geen sprake van een
erfindeling of afbakening en ontbreekt een
onderscheid tussen de woonstalhuizen.

1594 Van Enckevort 2012, 132; Vanderhoeven
2015, 190.

1595 Van Enckevort 2012, 133.
1596 Vanderhoeven 1996, 245.
1597 Van Enckevort 2012.
1598 Aarts 2015; Van Kerckhove 2015; Van
Enckevort 2012, 251-268.

1599 Jansen & Van Hoof 2003.
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1600 Blom & Van der Velde 2015.

Opvallend is ook dat Romeins bouwpuin en luxe
Romeins aardewerk ontbreekt. Deze nederzettingen vormden daarmee de basis van de nederzettingshiërarchie en werden mogelijk bewoond
door vrije boeren.1600
Sinds Slofstra zijn hiërarchische bewoningsmodel lanceerde in 1991 zijn de verschillen in de

opgegraven nederzettingen van oostelijk NoordBrabant complexer geworden. Deze variatie
reflecteert de Romeinse maatschappij en laat
zien dat oostelijk Noord-Brabant geen achtergesteld of perifeer gebied was, maar deel
uitmaakte van het Romeinse wereldrijk.
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Bijlagen

Bijlagen H5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Steentijd: kampementen, beekdalen
Beekdalen en absolute dateringen: van oud (links) naar jong (rechts)
Brons- en ijzertijd: nederzettingen en woonplaatsen, grafvelden, cultusplaatsen
Romeinse tijd: nederzettingen, villa, grafvelden, cultusplaatsen, beekdalen
Vroege en volle middeleeuwen: nederzettingen, religieuze context,
adellijke woonstede, diergraven
Late middeleeuwen: stadskern, religieuze context, adellijke context,
plattelandsnederzetting, diergraf
Nieuwe tijd: stadskern, religieuze context, adellijke context, plattelandsnederzetting, diergraf
Zoogdierensoorten per periode
Vogelsoorten per periode
Vissoorten per periode
Reptielen en amfibieën per periode
Weekdiersoorten per periode
Insectensoorten per periode

Bijlagen H6
6.1 Vindplaatsen met sporen uit midden-bronstijd (B)
6.2 Vindplaatsen met sporen uit late bronstijd-vroege ijzertijd
6.3 Vindplaatsen met sporen uit midden- en late ijzertijd

Bijlage H7
7.1 Vindplaatsen met bewoningsplaatsen uit de Romeinse tijd
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Bijlagen H5

Bijlagen 5.1 tot en met 5.7 bevatten detailinformatie over vindplaatsen en diersoorten van archeozoölogisch onderzoek in oostelijk Noord-Brabant. In de bovenste zes rijen worden gemeente,
locatie, type context, jaar van onderzoek, datering en periode genoemd. De onderste rij verwijst naar
de publicatie. De kolommen zijn van links naar rechts verdeeld in type context, gescheiden door een
blanke kolom. De kolommen zijn zoveel als mogelijk gesorteerd naar datering, waarbij links de
vroegste datering en rechts de jongste datering is, verdeeld binnen de type contexten. Door de kleur
te volgen is het mogelijk per periode het relatieve belang van de diergroep per type context te
herkennen.
Bijlagen 5.8 tot en met 5.13 zijn lijsten met de diersoorten die per periode zijn gevonden. De meeste
soorten dateren uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.
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0

0
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0
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0
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0

0
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0

0
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0

0
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0
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0
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0

0
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0
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0
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0

0
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0

0
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0

0
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0
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0
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Merlangus merlangus
Gadidae
Pleuronectidae
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Stevige
strandschelp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grote strandschelp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strandgaper

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Platte slijkgaper

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REPTIELENAMFIBIEEN

WEEKDIEREN

483
—

7

0

0
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0
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0

0

0
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0
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0

0

0

0

0
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0
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0
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0
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0

0
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Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Psetta maximus
Clupea harengus
(Chelidonichthys) lucerna
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2
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0

0

0
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0
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0

0
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0
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0

0
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0

0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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Tinca tinca

1
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0

0

3

1

0
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Rutilus rutilus
Blicca bjoerkna

Acipenser sturio
Anguilla anguilla
Cyprinus carpio
Cyprinidae
Abarmis brama
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0
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0
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1
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0
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0
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0

0
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0
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0
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0

0
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Perca fluviatilis
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0
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0

0

12

5

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Esox lusius

Gymnocephalus cernuus
‘Pisces’
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0
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0
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0

0

0
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Pelophylax ridibundus
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0
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0
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0
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0
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0

0
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0

0
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0

0
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0

0
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Ostrea edulis
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0
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0

0

0
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0
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Mytilus edulis
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3

0

0
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0

0
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‘Anura’
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0

0
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0
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0
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0
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0

0
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0
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0
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0
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0
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0

0

11

Mya arenaria

0

0
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Scroricularia plana
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Van Dijk 2011
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0

0
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Nieuwe tijd
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Rundkalfje

0

39

0

16

1

160

695

911

Rund of oerrund

0

5

0

0

0

0

0

5

Bos taurus/primigenius

Schaap of geit

0

138

134

850

266

3916

8181

13485

Ovis aries/Capra hircus

Lammetje

0

0

0

0

0

207

0

207

Ovis aries/Capra hircus

Schaap

0

13

0

277

5

0

3

298

Ovis aries

Geit

0

13

0

0

8

122

63

206

Capra hircus

Varken

0

0

88

258

477

4851

5051

10725

Varken of wild zwijn

0

287

0

0

0

0

0

287

Paard

0

478

218

232

330

1657

499

3414

Ezel

0

0

0

0

4

0

0

4

Hond

0

122

23

31

1

381

1012

1570

Huiskat

0

5

0

0

0

59

248

312

Oerrund

12

31

0

2

0

0

0

45

Bos primigenius

Edelhert

66

505

2

46

0

12

0

631

Cervus elaphus

0

9

0

0

0

0

0

9

Ree

1

17

2

21

0

10

5

56

Capreolus capreolus

Hertachtige

0

13

0

0

0

4

0

17

Cervidae

Wild zwijn

2

15

+

4

0

4

4

29

Sus scrofa

Bever

1

18

0

3

1

0

0

23

Castor fiber

Haas

0

1

0

3

1

36

337

378

Lepus europaeus

Konijn

0

1

0

0

1

15

232

249

Oryctolagus cunniculus

Haas of konijn

0

0

0

1

0

0

0

1

Lagomorpha

Vos

0

5

0

0

0

2

0

7

Vulpes vulpes

Das

0

0

0

0

0

0

1

1

Meles meles

(Bruine) beer

0

0

2

0

0

0

0

2

Ursus arctos

Bunzing

0

1

0

1

0

0

5

7

Putorius putorius

Steenmarter

0

0

0

0

0

0

1

1

Martes foina

Otter

0

2

0

0

0

0

0

2

Lutra lutra

Marterachtige

0

0

0

0

0

0

2

2

Mustelidae

Eland

Homo sapiens
Bos taurus (adult)
Bos taurus (juveniel)

Sus domesticus
Sus (scrofa) domesticus
Equus caballus
Equus asinus
Canis familiaris
Felis catus

Alces alces

487
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0

0

0

0

208

208

Rattus rattus

Huismuis

0

0

0

0

0

1

911

912

Mus musculus

Bosmuis

0

0

0

0

0

1

2

3

Apodemus sylvaticus

Dwergmuis

0

0

0

0

0

0

3

3

Micromys minutus

Eikelmuis

0

0

0

3

0

0

0

3

Eliomys quercinus

Woelrat

0

1

0

64

0

0

0

65

Arvicola terrestris

Aardmuis

0

0

0

0

0

5

9

14

Microtus agrestis

Bosspitsmuis

0

0

0

0

0

0

7

7

Huisspitsmuis

0

0

0

0

0

0

21

21

Waterspitsmuis

0

0

0

0

0

0

0

0

'Spitsmuis'

0

0

0

0

0

0

12

12

Soricidae

'Muis'

0

0

0

4

0

0

625

629

Muridae

Mol

0

0

0

1

0

1

1

3

Talpa europaeus

Noordkaper

0

0

0

0

0

1

0

1

Eubalaena glacialis

Mammoet

0

451

0

0

0

0

0

451

Mammuthus primigenius

Wolharige neushoorn

0

349

0

0

0

0

0

349

Coelodonta antiquitatis

Rendier

0

262

0

0

0

0

0

262

Rangifer tarandus

Steppewisent

0

60

0

0

0

0

0

60

Bison priscus

Pleistoceen paard

0

45

0

0

0

0

0

45

Equus caballus

Reuzenhert

0

42

0

0

0

0

0

42

Megalocerus giganteus

Hond of wolf

0

6

0

0

0

0

0

6

Canis familiaris/lupus

Poolvos

0

3

0

0

0

0

0

3

Vulpes lagopus

Bruine beer

0

3

0

0

0

0

0

3

Ursus arctos

Grottenleeuw

0

1

0

0

0

0

0

1

Panthera spelaea

Sneeuwhaas

0

1

0

0

0

0

0

1

Lepus timidus

Zoogdier

+

0

399

1757

874

1303

2458

6791

Mammal

Groot zoogdier

5

0

467

1984

100

1278

203

4037

large mammal

Middelgroot zoogdier

+

0

195

776

77

500

70

1618

medium mammal

Klein zoogdier

0

0

0

36

5

0

5

46

Overig

0

0

0

13

0

0

0

13

87

4451

2181

8905

3694

29879

37044

86241

Totaal zoogdieren

Totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

0

Romeinse tijd

0

Beekdalen

Zwarte rat

Periode

Vroege-volle
middeleeuwen

Bronstijd-ijzertijd

Paleo-meso-neolithicum

5.8 (vervolg) Zoogdierensoorten per periode

Sorecx araneus
Crocidura russeula
Neomys fodiens

small mammal

totaal zoogdieren
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Totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

Vroege-volle middeleeuwen

Romeinse tijd

Bronstijd-ijzertijd

Beekdalen

Paleo-meso-neolithicum

Periode

5.9 Vogelsoorten per periode

VOGELS
Kip

VOGELS
0

0

0

Gans

1

0

0

Wilde eend

0

0

1

Duif

0

0

0

1

0

Knobbelzwaan

0

0

0

1

0

Kalkoen

0

0

0

0

0

0

3

3

Meleagris gallopavo

Pauw

0

0

0

0

0

1

1

2

Pavo cristatus

Patrijs

0

0

0

0

0

0

46

46

Perdix perdix

Kwartel

0

0

0

0

0

0

2

2

Blauwe reiger

0

0

0

0

0

7

17

24

Kwak

0

0

0

0

0

0

6

6

Ooievaar

0

0

0

0

0

5

5

10

Ciconia ciconia

Kraanvogel

0

0

0

0

0

12

2

14

Grus grus

Aalscholver

0

0

0

1

0

0

4

5

Taling

0

0

0

3

0

3

35

41

Anas crecca / querquedula

Smient

0

0

0

0

0

2

9

11

Anas penelope

Kuifeend

0

0

0

0

0

0

3

3

Aythya fuligula

Brilduiker

0

0

0

2

0

1

0

3

Bucephala clangula

'Duikeend'

0

0

0

2

0

0

13

15

Slobeend

0

0

0

0

0

0

1

1

Anas clypeata

Rietgans

0

0

0

0

0

0

1

1

Anser fabalis

Meerkoet

0

0

0

0

0

0

2

2

Fulica atra

Waterhoen

0

0

0

0

0

0

1

1

Gallinula chloropus

Waterral

0

0

0

0

0

1

0

1

Rallus aquaticus

Watersnip

0

0

0

0

0

0

56

56

Gallinago gallinago

Houtsnip

0

0

0

0

0

2

17

19

Scolopax rusticola

Kievit

0

0

0

0

0

1

0

1

Vanellus vanellus

Kleine plevier

0

0

0

0

0

0

3

3

Charadrius dubius

Goudplevier

0

0

0

0

0

0

4

4

Pluvialis apricaria

Zilverplevier

0

0

0

0

0

0

1

1

Pluvialis squatarola

Wulp

0

0

0

0

0

1

0

1

Numenius arquata

Steenuil

0

0

0

0

0

1

0

1

Athene noctua

Ransuil

0

0

0

0

0

0

1

1

Asio otus

Oehoe

0

0

0

17

0

0

0

17

Sperwer

0

0

0

0

0

1

1

2

26

1

302

1434

1763

Gallus g. domesticus

2

2

195

118

318

Anser anser (domesticus)

8

0

59

186

254

Anas plathyrhynchos

3

31

35

Columba palumbris / livia

48

28

77

Cygnus olor

Coturnix coturnix
Ardea cinerea
Nicticorax nicticorax

Phalacrocorax carbo

Aythya sp.

Bubo bubo
Accipiter nisus
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Totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

Vroege-volle middeleeuwen

Romeinse tijd

Bronstijd-ijzertijd

Beekdalen

Paleo-meso-neolithicum

Periode

5.9 (vervolg) Vogelsoorten per periode

Boomvalk

0

0

0

0

0

0

4

4

Falco subbuteo

Zeearend

0

0

0

0

0

1

1

2

Heliaeetus albicilla

Visarend

0

0

0

0

0

0

1

1

Pandion haliaetus

Raaf

0

0

0

0

0

0

2

2

Corvus corax

Zwarte kraai

0

0

0

1

1

8

1

11

Corvus corone

Roek

0

0

0

0

0

1

0

1

Corvus frugilegus

Kauw

0

0

0

8

0

0

5

13

Corvus monedula

Zwarte specht

0

0

0

0

0

0

3

3

Spreeuw

0

0

0

0

0

0

30

30

Merel

0

0

0

0

0

0

7

7

Turdus merula

cf Huismus

0

0

0

0

0

0

11

11

Passer cf. domesticus

Vinkachtige

0

0

0

0

0

1

4

5

Fringillidae

Vink

0

0

0

0

0

0

7

7

Fringilla coelebs

cf Putter

0

0

0

0

0

0

1

1

Carduelis cf. carduelis

cf Appelvink

0

0

0

0

0

0

1

1

Coccothraustes cf. coccothraustes

cf Veldleeuwerik

0

0

0

0

0

0

1

1

Alauda cf. arvensis

Gierzwaluw

0

0

0

0

0

0

5

5

Apus apus

'Zangvogel'

0

0

0

0

0

0

15

15

Vogel

0

0

6

68

1

113

689

877

Eischaal

0

0

0

0

0

0

1894

1894

Totaal vogels

1

0

7

140

5

760

4713

5626

Dryocopus martinus
Sturnus vulgaris

Passiformes
'Aves'

totaal vogels

490
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Totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

Vroege-volle middeleeuwen

Romeinse tijd

Bronstijd-ijzertijd

Beekdalen

Paleo-meso-neolithicum

Periode

5.10 Vissoorten per periode

VISSEN

VISSEN

Kabeljauw

0

0

0

0

0

26

456

482

Gadus morhua

Schelvis

0

0

0

0

0

3

237

240

Melanogrammus aeglefinus

Wijting

0

0

0

0

0

1

40

41

Merlangus merlangus

Kabeljauwachtige

0

0

0

0

0

11

5

16

Gadidae

Platvis

0

0

0

0

0

2

528

530

Bot

0

0

0

0

0

2

8

10

Platichthys flesus

Schol

0

0

0

0

0

2

16

18

Pleuronectes platessa

Tarbot

0

0

0

0

0

0

8

8

Haring

0

0

0

0

0

40

715

755

Haring of fint

0

0

0

0

0

1

0

1

Clupea sp./Alosa sp.
(Chelidonichthys) lucerna

Pleuronectidae

Psetta maximus
Clupea harengus

(Rode) poon

0

0

0

0

0

0

1

1

Stekelrog

0

0

0

0

0

0

59

59

Steur

0

0

0

0

0

7

2

9

Paling

0

0

0

1

0

114

277

392

Houting

0

0

0

0

0

6

0

6

Karper

0

0

0

0

0

0

93

93

Cyprinus carpio

Brasem

0

0

0

0

0

1

40

41

Abarmis brama

Zeelt

0

0

0

0

0

0

3

3

Blankvoorn

0

0

0

0

0

11

5

16

Rutilus rutilus

Blei

0

0

0

0

0

1

1

2

Blicca bjoerkna

Brasem of blei

0

0

0

0

0

3

0

3

Abramis sp.

Karperachtige

0

0

0

0

0

215

318

533

Cyprinidae

Snoek

1

0

0

0

0

78

106

185

Esox lusius

Baars

0

0

0

0

0

45

65

110

Perca fluviatilis

Zalm

0

0

0

0

0

0

25

25

Salmo salar

Forel

0

0

0

0

0

0

10

10

Salmo trutta

Pos

0

0

0

0

0

0

1

1

Vis

0

0

3

1

0

175

4575

4754

'Pisces'

Totaal vissen

1

0

3

2

0

744

7594

8344

totaal vissen

Raja clavata
Acipenser sturio
Anguilla anguilla
Coregonus oxyrinchus

Tinca tinca

Gymnocephalus cernuus
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Totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

Vroege-volle middeleeuwen

Romeinse tijd

Bronstijd-ijzertijd

Beekdalen

Paleo-meso-neolithicum

Periode

5.11 Reptielen en amﬁbieën per periode

REPTIELEN-AMFIBIEEN

REPTIELEN-AMFIBIEEN

Moerasschildpad

+

0

0

0

0

0

0

+

Meerkikker

0

0

0

0

0

0

9

9

Pelophylax ridibundus

Buine kikker

0

0

0

0

0

0

5

5

Rana esculente

Kikker

0

0

0

0

0

0

9

9

Rana sp.

Gewone pad

0

0

0

0

0

0

7

7

Bufo bufo

Kikker/pad

0

0

0

0

0

2173

37

2210

Rana/Bufo

Amfibieen

0

0

0

10

0

0

0

10

Totaal reptielen-amfibieen

0

0

0

10

0

2173

67

2250

'Anura'

totaal reptielen-amfibieen

492
—

Totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

Vroege-volle middeleeuwen

Romeinse tijd

Bronstijd-ijzertijd

Beekdalen

Paleo-meso-neolithicum

Periode

5.12 Weekdiersoorten per periode

WEEKDIEREN

WEEKDIEREN

Oester

0

0

0

0

0

30

1016

1046

Ostrea edulis

Mossel

0

0

0

0

0

26

1950

1976

Mytilus edulis

Kokkel

0

0

0

0

0

2

373

375

Alikruik

0

0

0

0

0

4

41

45

Littorina littorea

Zaagje

0

0

0

0

0

0

3

3

Donax vittatus

Tere platschelp

0

0

0

0

0

2

2

4

Angulus tenuis

Stevige strandschelp

0

0

0

0

0

0

28

28

Spisula solida

Grote strandschelp

0

0

0

0

0

0

16

16

Mactra stultorum

Strandgaper

0

0

0

0

0

0

11

11

Mya arenaria

Platte slijkgaper

0

0

0

0

0

0

6

6

Scroricularia plana

Nonnetje

0

0

0

0

0

0

7

7

Macoma balthica

Wenteltrap

0

0

0

0

0

0

1

1

Epitonium clathrus

Kauri

0

0

0

0

0

1

1

2

Cypraeidae

Zwanenmossel

0

0

0

0

0

0

1

1

Anodonta cygnea

Schildersmossel

0

0

0

0

0

1

3

4

Unio pictorum

Hoornschaal

0

0

0

0

0

2

2

4

Spaerium corneum

Poelslak

0

0

0

0

0

1

3

4

Lymnaea stagnalis

Ovale poelslak

0

0

0

0

0

2

2

4

Radix balthica

Moeraspoelslak

0

0

0

0

0

2

8

10

Stagnicola palustris

Moerasslak

0

0

0

0

0

2

0

2

Viviparus viviparus

Posthoornslak

0

0

0

0

0

28

9

37

Schijfhoornslak

0

0

0

0

0

0

3

3

Tuinslak

0

0

0

0

0

4

27

31

Wijngaardslak

0

0

0

0

0

0

1

1

Helix pomatia

Boerenknoopje

0

0

0

0

0

0

7

7

Discus rotundatus

Slak

0

0

0

0

0

0

75

75

Gastropoda

Schelp

0

0

0

0

0

0

10

10

Bivalva

Weekdieren

0

0

0

14

0

0

0

14

Mollusca

Totaal weekdieren

0

0

0

14

0

107

3606

3727

Cerastoderma edule

Planorbarius corneus
Gyraulus albus
Cepaea nemoralis

totaal weekdieren

Insecten
0
>10
0
>1000
0
+
+

totaal

Nieuwe tijd

Late middeleeuwen

Vroege-volle middeleeuwen

Romeinse tijd

Bronstijd-ijzertijd

Beekdalen

Paleo-meso-neolithicum

Periode

493
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5.13 Insectensoorten per periode

INSECTEN-GELEEDPOTIGEN
INSECTEN-GELEEDPOTIGEN

>1000
Coleoptera

Bijlagen H6

494
—

6.1 Vindplaatsen met sporen uit midden-bronstijd (B)
Nr.

Nr.

Plaats

Toponiem

Opp. ha

Complex

Landschappelijke
context

Omschrijving

Literatuur

1

16438

Boxmeer

Sterckwijk

22

begraving

terrasrestrug

twee grafvelden met drie en
twee grafmonumenten;
crematiegraven

Vermue et al. 2015

2

14959

Eersel

Kerkebogten

7

begraving

dekzandrug en
-flank

twee kringgreppels met
crematiegraven

Lascaris 2011

3

39572

Langenboom

Schaapsdijkweg

0,2

begraving

horst met
dekzandwelving

twee kringgreppels met
crematiegraven

Rondags 2013

4

6078

Oss

Zevenbergen

2

begraving

plateauachtige horst
met dekzandrug

grafheuvelgroep met
minimaal twee primaire
graven en vier bijzettingen in
oudere heuvels

Fokkens e.a. 2009

5

6120

Oss

De Geer

2,2

begraving

dekzandwelving

vlakgraf bij erf

Jansen & Van Hoof
2003

6

24145

Son en Breugel

Ekkersrijt

4

begraving

dekzandkop

kringgreppel met diameter
15-16 m

De Jong & Beumer
2011

7

46660

Hapert

De Pan

0,6

bewoning

dekzandkop

cluster kuilen; drie mogelijke
gebouwen?

Janssens 2012a

8

5660

Boekel

Parkweg

0,25

bewoning

dekzandkop

cluster paalsporen; mogelijke
huisplattegrond?; palenrij?

De Jong 2008a

9

16438

Boxmeer

Sterckwijk

22

bewoning

terrasrestrug

zes huisplattegronden; zes
erven

Opbroek et al. 2015

10

1864

Boxmeer

Maasbroeksche Blokken

1,5

bewoning

terrasrestrug

drie huisplattegronden; drie
erven

Hiddink 2000

11

4431

Cuijk

Groot Heiligenberg

0,5

bewoning

terrasrestrug

cluster (paal)sporen; enkele
kuilen

Heirbaut 2007

12

3978

Cuijk

Havenlaan-Oost

0,3

bewoning

terrasrestrug

cluster zeven kuilen

Ball et al. 2005

13

6033

Geldrop

Genoenhuis

1,6

bewoning

flank dekzandrug

zeven spiekers; drie kuilen

Hissel et al. 2007

14

31897

Geldrop

Luchen

2,1

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond; enkele
(haard)kuilen; enkele spiekers?

Leeuwe 2010

15

6120

Oss

De Geer

2,2

bewoning

dekzandwelving

een huisplattegrond; twee
waterputten; twee kuilen; een
erf; 14C-dateringen

Jansen & Van Hoof
2003

16

28172

Son en Breugel

HIVA-terrein

0,8

bewoning

dekzandkop

een huisplattegrond; een erf

Norde 2009

17

24145

Son en Breugel

Ekkersrijt

4

bewoning

dekzandkop

achttien huisplattegronden;
vijf bijgebouwen; 10tallen
kuilen; kringgreppel;
14
C-dateringen

De Jong & Beumer
2011

18

49114

Veldhoven

Zilverackers (WOR)

3

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond; verspreid
gelegen clusters paalsporen

Van der Veken 2014

19

-

Veldhoven

Habraken

1,75

bewoning

dekzandrug

tien huisplattegronden; twee
bijgebouwen; kuilen binnen/
buiten huizen; 15e – 14e eeuw
v.Chr. obv 14C-dateringen

Van den Brink &
Van Kampen 2013

20

5675

Nistelrode

Loo

0,25

bewoning

horst met
dekzandrug

cluster (paal)sporen

Van Hoof 2007

21

22806

Oss

Horzak

15

bewoning

dekzandwelving

clusters kuilen en/of (paal)
sporen; kuil met mal;
14
C-datering

Jansen &
Arnoldussen 2007

22

-

Rosmalen

Noord

4,2

bewoning

dekzandwelving

meerdere vindplaatsen:
paalsporen, haardkuil en
spieker; een kuil; vier kuilen

De Koning & Vaars
2003

23

-

Engelen

Hoogveld

0,6

bewoning

dekzandkop

vier huisplattegronden; twee
erven (herbouw)

De Koning et al.
2003
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6.1 (vervolg) Vindplaatsen met sporen uit midden-bronstijd (B)
Nr.

Nr.

Plaats

Toponiem

Opp. ha

Complex

Landschappelijke
context

Omschrijving

Literatuur

24

44596

Vorstenbosch

De Helling

-

depositie

dekzandrug

depositie omgekeerde vroegHilversumpot

Pruijsen 2011

25

5675

Nistelrode

Mortel

0,65

depositie

horst met
dekzandrug

depositie omgekeerde vroegHilversumpot

Van Hoof 2007

26

31461

Hoogeloon

Kleine Beerze

1,4

depositie

beekdal

tien bronzen bijlen;
14
C-datering

Roymans &
Sprengers 2012

27

5660

Boekel

Parkweg

0,25

depositie

dekzandkop

depositie omgekeerde vroegHilversumpot; depositie twee
potten MBT-A; 14C-datering

De Jong 2008a

28

3540

Cuijk

De Nielt

-

depositie

terrasrestrug

depositie scherven met oker

Ball & Arnoldussen
2001

29

3782

Cuijk

Heeswijkse Kampen

-

depositie

terrasrestrug

depositie scherven

Ball et al. 2001

30

-

Rosmalen

Noord

4,2

depositie

dekzandrug

losse kuil met scherven van
een pot (?)

De Koning & Vaars
2003

31

53361

Veldhoven

Sterrenlaan/Van
Aelstlaan

-

depositie

flank dekzandkop

houtskoolrijke kuil met daarin
een complete pot

Weekers-Hendrikx
2013

32

13687

Westerhoven

Leemskuilen A

-

kuil(en)

dekzandwelving

een kuil met houtskool en
brandresten; 3 kuilen?;
14
C-datering

Sam et al. 2007

33

43960

Riethoven

Boshovensestraat

-

kuil(en)

dekzandrug

restant van een kuil?

Kooi 2011

34

50964

Haps

Laarakker

-

kuil(en)

terrasrestrug

een kuil; 2 paalsporen

Verbeek 2012

35

32732

Cuijk

Gildekamp

0,3

kuil(en)

rivierduin

zeven? kuilen

Janssens 2012b

36

3782

Cuijk

Heeswijkse Kampen

-

overig

terrasrestrug

enkele losse sporen

Ball & Heirbaut
2005

37

3919

Geldrop

Cocody (F-zuid)

-

kuil(en)

dekzandkop

tien kuilen

Flamman et al. 2001

38

47013

Gassel

Prinsenhof 4

-

overig

dekzandrug

los spoor met aardewerk

Mertens 2011

39

30210

Reusel

Kruisstraat

0,3

kuil(en)

dekzandrug

twee clusters kuilen met drie
en vier kuilen; 12 m tussen
clusters; voorraadkuilen in
huis?

Bink 2011

40

6711

Veldhoven

Sondervinckcampus

-

kuil(en)

dekzandrug

enkele losse sporen; cluster
kuilen

Van Beek et al. 2004

41

-

Herpen

Wilgendaal

0,75

overig

dekzandwelving

aardewerk uit dichtgestoven
beek

Ball & Jansen 2002
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6.2 Vindplaatsen met sporen uit late bronstijd-vroege ijzertijd
Nr.

Nr.

Plaats

Toponiem

Opp. Ha

Complex

Landschappelijke
context

Omschrijving

Literatuur

1

55937

Vierlingsbeek

Vrijthof

-

begraving

terrasrestrug

deel van een groter urnenveld

De Winter 2014

2

23967

Cuijk

Heeswijkse Kampen
vindplaats 7

1,9

begraving

terrasrestrug

solitair graf?

Roessingh &
Vanneste 2009

3

39800

Nederweert

Promopark

-

begraving

dekzandkop

een kringgreppel

Kerckhaert &
Wesdorp 2011

4

6078;
22408

Oss

Zevenbergen

1,5

begraving

plateauachtige horst
met dekzandrug

klein vroege ijzertijd urnenveld
bij rij oudere grafheuvels;
vorstengraven

Fokkens et al. 2009

5

6120

Oss

De Geer

2,2

begraving

dekzandwelving

solitair graf (op erf?);
14
C-datering

Jansen & Van Hoof
2003

6

15743

Weert

Kampershoek Noord

-

begraving

dekzandrug

deel van urnenveld Raak; totaal
333 graven; vroege ijzertijd

Hiddink 2006

7

4450

Boxmeer

Sterckwijk

22

begraving

terrasrestrug

urnenveld late bronstijdvroege ijzertijd; loopt door in
midden-ijzertijd; enkele
14
C-dateringen

Vermue et al. 2015

8

5675

Nistelrode

Zwarte Molen

5

begraving

plateau-achtige
horst

solitair graf (op erf?);
C-datering

Van Hoof 2007a

14

9

36067

Geldrop

Genoenhuis-Grondwal

0,7

begraving

flank dekzandrug

deel van urnenveld
Genoenhuis; vier kringgreppels
met graven, een langbed;
enkele nederzettingssporen

Rebergen 2011

10

6033

Geldrop

Genoenhuis

1,6

begraving

flank dekzandrug

urnenveld vroege ijzertijd; 35
kringgreppels; 62
crematiebegravingen; 21
brandkuilen; 14C-dateringen

Hissel 2007

11

22463

Someren

Waterdael III

12

begraving

dekzandrug

urnenveld uit de vroege en
begin midden-ijzertijd; 84
grafmonumenten (34
crematiegraven)

De Boer & Hiddink
2012

12

nb

Uden

Slabroekse Heide

1,8

begraving

plateau-achtige
horst

urnenveld vroege ijzertijd; 120
grafmonumenten; een rijk
inhumatiegraf; 14C-dateringen

Jansen in voorb.

13

nb

Heesch

Hoge Wijst

0,15

begraving

flank dekzandrug

deel van urnenveld uit late
bronstijd in tracé gasleiding

Van der Beek 2004

14

nb

Best

Dijkstraten

4,7

bewoning

flank dekzandrug

een (Haps-)huisplattegrond
met twee 14C-dateringen;
enkele spiekers; een erf?;
bewoning loopt door in mijt-lijt

Moesker & Dijkstra
2015

15

5660

Boekel

Parkweg

0,25

bewoning

dekzandkop

een huisplattegrond; vier
spiekers; twee (kuil)ovens; een
erf?

De Jong 2008a

16

16438

Boxmeer

Maasbroekse Blokken

1,5

bewoning

terrasrestrug

een huisplattegrond; enkele
kuilen; paalsporen

Hiddink 2000

17

35306

Budel

Budel-Noord, Duitse
School

1,2

bewoning

dekzandrug

twee gebouwen; cluster (paal)
sporen

Bink 2012

18

23633

Budel

Meemortel

0,5

bewoning

flank
dekzandwelving

twee mogelijke (?) huisplattegronden; drie spiekers; 25 kuilen
waarvan drie met aardewerkdeposities; lineaire structuur;
14
C-dateringen

Van den Brink &
Tops 2012

19

23967

Cuijk

Heeswijkse Kampen
vindplaats 7

1,9

bewoning

terrasrestrug

sporencluster met
huisplattegrond?, enkele
spiekers; meerdere kuilen met
deposities en palenrij

Roessingh &
Vanneste 2009

497
—

6.2 (vervolg) Vindplaatsen met sporen uit late bronstijd-vroege ijzertijd
Nr.

Nr.

Plaats

Toponiem

Opp. Ha

Complex

Landschappelijke
context

Omschrijving

Literatuur

20

32732

Cuijk

Gildekamp

0,3

bewoning

rivierduin

zeven kuilen; veel late
bronstijd scherfmateriaal
waaronder malfragmenten;
14
C-datering

Janssens 2012b

21

13188

Cuijk

Groot Heiligenberg

0,3

bewoning

terrasrestrug

sporencluster late bronstijd;
paalsporen, kuilen en greppels

Heirbaut 2007

22

15022

Deurne

Groot Bottelsche Akker

3,5

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond; 19
bijgebouwen; 21 kuilen

Hiddink 2008

23

42749

Liessel

Willige Laagt

0,25

bewoning

flank dekzandrug

een huisplattegrond; een
bijgebouw; enkele kuilen; een
erf met enkele palenrijen

Witte 2012

24

12042

Milheeze

Zuidrand (Hoevense
Klamp)

0,5

bewoning

dekzandrug

drie huisplattegronden; twee
kuilen; een erf?

De Jong 2008b

25

6033

Geldrop

Genoenhuis

1,6

bewoning

dekzandrug

deel van een huisplattegrond;
zeven bijgebouwen; drie kuilen;
paalsporen; 14C-datering

Hissel 2007

26

31897

Geldrop

Luchen

2,1

bewoning

dekzandrug

cluster paalsporen late
bronstijd

De Leeuwe 2010

27

46100

Helmond

Liverdonk

-

bewoning

dekzandkop

delen van twee
huisplattegronden; drie
bijgebouwen

Van den Bruel &
Beumer 2011

28

36437

Overlangel

Asboom

0,6

bewoning

terrasrestrug

cluster (paal)sporen; (water)
kuil; deel van lintbewoning?

Van der Linde 2011

29

nb

Oss

Horzak

15

bewoning

dekzandwelving

drie huisplattegronden;
meerdere spiekers;
waterputten en kuilen; op
ruime afstand

Jansen & Van As in
voorb.

30

24217

Reusel

Den Boegent

0,15

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond; enkele
spiekers

Van der Weerden
2008

31

2475

Sint-Oedenrode

A50 De Laar

0,5

bewoning

dekzandrug

enkele sporen met veel
aardewerk

Lohof 2002

32

nb

Sint-Oedenrode

Rooise Zoom

2,8

bewoning

dekzandrug bij
beekdal

twee huisplattegronden; 23
spiekers; aantal kuilen; een
erf?

Mostert 2012

33

nb

Vlijmen

De Grassen

0,5

bewoning

dekzandrug/-kop

twee huisplattegronden;
meerdere spiekers; een erf?;
ploegsporen ‘over’ erf?

Van Kampen 2016

34

22463

Someren

Waterdael III

12

bewoning

dekzandrug

vier huisplattegronden

De Boer & Hiddink
2012

35

37730

Uden

Bernhoven

6

bewoning

plateau-achtige
horst

een huisplattegrond;
waterput(ten); een erf met
afscheiding?

Goossens &
Meurkens 2013

36

12229

Veldhoven

Het Broek

-

bewoning

dekzandrug

kuil met late
bronstijdaardewerk;
paalsporen

Schutte 2006

37

15622

Weert

WML-terrein

-

bewoning

dekzandrug

(paal)sporen

Van Dijk 2006

38

44054

Weert

Wilhelminastraat/Driesveldlaan

-

bewoning

dekzandeiland

(paal)sporen met kuil met 150
fragmenten aardewerk

Janssens 2011

39

21730

Weert

Laarveld

0,6

bewoning

dekzandrug

(paal)sporen

Tol 2008

40

15788

Nederweert

Rosveld

2,5

bewoning

dekzandrug

25 spiekers; 21 kuilen

Hiddink 2005b

41

nb

Rosmalen

Noord

4,2

bewoning

dekzandwelving

twee huisplattegronden
vroege ijzertijd; kuilen;
honderden staaksporen van
hekwerken

De Koning & Vaars
2003
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6.2 (vervolg) Vindplaatsen met sporen uit late bronstijd-vroege ijzertijd
Nr.

Nr.

Plaats

Toponiem

Opp. Ha

Complex

Landschappelijke
context

Omschrijving

Literatuur

43

3416

Bergeijk

Waterlaat 5

1,6

bewoning

dekzandplateau

een gebouw; kuilen

Parlevliet &
Flamman 2003

43

24145

Son en Breugel

Ekkersrijt

4

bewoning

dekzandkop

vier huisplattegronden; enkele
spiekers en kuilen;
C-dateringen

De Jong & Beumer
2011

14

44

nb

Geldrop

Cocody (F-zuid)

-

bewoning

dekzandkop

twee huisplattegronden dicht
bij elkaar gelegen; herbouw?

Flamman et al. 2001

45

21011

Leende

De Breedvennen

0,05

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond vroege
ijzertijd; enkele kuilen

Coolen 2009

41

20703

Sint Anthonis

Dr. Verbeecklaan

0,2

bewoning

plateauachtige horst
met dekzandrug

een huisplattegrond vroege
ijzertijd; enkele kuilen

Van Hoof & Van
Wijk 2007

42

30795

Bakel

Neerakker

6

bewoning

dekzandrug

twee huisplattegronden; vier
bijgebouwen; enkele kuilen;
veekraal; twee erven?

Ufkes 2010

43

4009

Sint-Oedenrode

Kerkstraat

0,5

overig

dekzandrug

late bronstijd afval in vennen.
Geen sporen

Peters 2010

44

31897

Geldrop

Luchen

2,1

infrastructuur/
percelering

dekzandrug

overstoven ploegsporen

De Leeuwe 2010

45

nb

Engelen

Hoogveld

0,6

infrastructuur/
percelering

dekzandwelving

overstoven ploegsporen

De Koning et al.
2003

46

nb

Engelen

Kraanvogellaan

0,25

infrastructuur/
percelering

dekzandwelving

overstoven ploegsporen

Mooren 2006

47

nb

Vlijmen

De Grassen

0,6

infrastructuur/
percelering

dekzandwelving

ploegsporen

Van Kampen 2016

499
—

6.3 Vindplaatsen met sporen uit midden- en late ijzertijd
Nr.

Nr.

Plaats

Toponiem

Opp. ha

Complex

Landschappelijke
context

Omschrijving

Literatuur

1

3416

Bergeijk

Waterlaat 5

1,6

begraving

dekzandplateau

klein late ijzertijd? grafveld ten
zuiden van late ijzertijderf;
twee graven

Parlevliet &
Flamman 2003

2

3416

Bergeijk

Waterlaat 5

1,6

begraving

flank dekzandrug

midden-ijzertijd grafveld; zes
kringgreppels

Parlevliet &
Flamman 2003

3

36694

Dinther

Retsel

2

begraving

dekzandrug

grafveld late ijzertijd-Romeinse
tijd; palenconfiguraties; brandplekken; palenrijen; dodenhuisjes; greppel?; 46 kringgreppels; 30 crematiegraven

Moesker 2012

4

42314

Eindhoven

Eckart

0,16

begraving

dekzandrug

twee kringgreppels; late
ijzertijd-vroeg Romeinse tijd

Van de Glind 2011

5

28359

Sterksel

Weiakkers

2,2

begraving

dekzandrug

een vierkante structuur; ten
zuiden van vroege/middenijzertijd nederzetting

Vanneste 2010

6

44784

Nuenen

West

0,4

begraving

flank dekzandrug

twee vierkante structuren uit
late ijzertijd

Tump 2012

7

46030

Haren

Groenstraat

0,2

begraving

flank vlakte naar
laagte

enkele crematiegraven; klein
grafveld midden- en late
ijzertijd

Knippenberg 2013

8

22463

Someren

Waterdael III

12

begraving

dekzandrug

enkele tientallen graven uit
midden- en late ijzertijd nabij
urnenveld; 14C-dateringen

De Boer & Hiddink
2012

9

24145

Son en Breugel

Ekkersrijt

4

begraving

dekzandkop

zeven vierkante structuren;
3 dicht bijeen gelegen clusters;
respectievelijk 2,3 en 2 graven;
midden-ijzertijd; 14C-dateringen

De Jong & Beumer
2011

10

21730

Weert

Laarveld

1,7

begraving

dekzandrug

23 graven en grafmonumenten
midden- late ijzertijd

Tol 2008

11

nb

Weert

Kampershoek

1

begraving

dekzandrug

klein grafveld uit midden- late
ijzertijd; 14C-dateringen

Hiddink 2010

12

nb

Nederweert

Rosveld

2,5

begraving

dekzandrug

twee grafvelden uit middenlate ijzertijd; 14C-dateringen

Hiddink 2005b

13

nb

Boxmeer

Sterckwijk

22

begraving

terrasrestrug

grafveld midden-ijzertijd bij
ouder urnenveld; enkele
14
C-dateringen

Vermue et al. 2015

14

nb

Best

Dijkstraten

4,2

begraving

flank dekzandrug

klein grafveld met rechthoekige
grafstructuren; tweede helft
ijzertijd

Tol in voorb.

15

36694

Dinther

Retsel

2

cultusplaats

dekzandrug

mogelijke cultusplaats uit late
ijzertijd? op grafveld (late
ijzertijd-Romeinse tijd)

Moesker 2012

16

3416

Bergeijk

Waterlaat 5

1,6

bewoning

dekzandplateau

twee huisplattegronden; twee
bijgebouwen; een erf vlakbij
twee graven; midden- late
ijzertijd

Parlevliet &
Flamman 2003

17

49250

Bergeijk

Waterlaat 6

0,9

bewoning

flank dekzandrug

drie huisplattegronden; 23
bijgebouwen; (water)kuilen;
paalsporen; erfgreppel;
midden- late ijzertijd

Van de Glind 2013

18

5675

Nistelrode

Zwarte Molen

5,2

bewoning

plateau-achtige horst

twee huisplattegronden

Van Hoof 2007

19

36694

Dinther

Retsel

2

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond met
haard; vier bijgebouwen; twee
waterputten; dump; 2e helft
midden-ijzertijd

Moesker 2012
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20

nb

Best

Dijkstraten

4,7

bewoning

flank dekzandrug

twaalf huisplattegronden;
41 bijgebouwen; 22 kuilen;
herbouw; midden- en late
ijzertijd; 14C-dateringen

Moesker & Dijkstra
2015

21

nb

Best

Aarle

12

bewoning

flank dekzandrug

ca. 5 ha groot nederzettingsterrein met 22 huizen, 208
spiekers en bijgebouwen,
waterputten, kuilen en
greppels; midden- late ijzertijd;
14
C-dateringen

Tol in voorb.

22

23967

Cuijk

Heeswijkse Kampen
vindplaats 4

1,9

bewoning

terrasrestrug

vier palenrijen, zes spiekers en
kuilen in sporencluster vroege
tot midden-ijzertijd;
bijgebouw en spiekers in
sporencluster midden-ijzertijd;
14
C-dateringen

Roessingh &
Vanneste 2009

23

24241

Cuijk

Heeswijkse Kampen
vindplaats 7

1,9

bewoning

terrasrestrug

sporencluster midden-ijzertijd;
kuilen, spiekers en gebouwen?

Roessingh &
Vanneste 2009

24

13188

Cuijk

Groot Heiligenberg

0,3

bewoning

terrasrestrug

sporencluster ijzertijd

Heirbaut 2007

25

35314

Haps

Woonzorgcentrum

0,15

bewoning

terrasrestrug

een huisplattegrond middenijzertijd?; twee kuilen

Gardenier & Van
der Feest 2010

26

32732

Cuijk

Gildekamp

0,3

bewoning

rivierduin

twee gebouwen midden- late
ijzertijd; greppels late ijzertijd

Janssens 2012b

27

14959

Eersel

Kerkebogten

7,2

bewoning

dekzandrug

cluster spiekers; cluster
waterkuilen; in totaal vijf
sporenclusters; 1-,2- en 3-fasig
erf; midden-ijzertijd

Lascaris 2011

28

7973

Eindhoven

Castilielaan

1,4

bewoning

dekzandrug

1-,2- en 3-fasig erf

Nollen & De Jong
2008

29

26834

Haaren

Wijngaert III

1,7

bewoning

dekzandrug

elf huisplattegronden; spiekers;
kuilen; midden- en late? ijzertijd

Verbeek 2011

30

48295

Esch

Witvensedijk

0,75

bewoning

dekzandrug

enkele paalsporen

Verbeek 2014

31

33059

Haaren

Centrum

0,2

bewoning

dekzandrug

twee spiekers; vier kuilen

Kooi & Verbeek
2011

32

28359

Sterksel

Weiakkers

2,2

bewoning

dekzandrug

zes huisplattegronden;
35 spiekers; een kuil; sporencluster; grafstructuur?;
midden- late ijzertijd,
14
C-dateringen uit late ijzertijd

Vanneste 2010

33

39572

Langenboom

Schaapsdijkweg

0,2

bewoning

horst met
dekzandwelving

twee huisplattegronden;
3 bijgebouwen

Rondags 2013

34

32030

Nederwetten

De Esrand

0,9

bewoning

flank dekzandrug

twee huisplattegronden;
zwerm spiekers; (water)kuilen;
overlappende plattegronden

Tump 2009

35

56915

Oss

Horzak

15

bewoning

dekzandwelving

meerdere huisplattegronden
uit midden- en late ijzertijd;
waterputten en spiekers;
veekraal uit midden-ijzertijd;
greppelsysteem uit late ijzertijd

Jansen & Van As in
voorb.

36

36437

Overlangel

Asboom

0,6

bewoning

terrasrestrug

deel van een huisplattegrond;
tientallen (bij)gebouwen; kuilen;
uitsnede van lintbebouwing uit
(midden-/late?) ijzertijd

Van der Linde 2011

37

29914

Oss

Brabantstraat

1

bewoning

dekzandplateau

vier huisplattegronden,
spiekers en enkele waterputten

De Leeuwe 2011

38

2409

Herpen

Wilgendaal

0,75

bewoning

rand dekzandrug

een huisplattegrond; enkele
spiekers; (paal)sporen; eergetouwkrassen; midden-ijzertijd

Ball & Jansen 2002
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39

42084

SintMichielsgestel

Schijndelseweg

0,15

bewoning

dekzandrug

(paal)sporen; omheining?;
ijzertijd?

Corver 2011

40

22463

Someren

Waterdael III

12

bewoning

dekzandrug

tien huisplattegronden; tien
bijgebouwen; zestig kuilen

De Boer & Hiddink
2012

41

28172

Son en Breugel

Hiva-terrein

0,8

bewoning

dekzandkop

bijgebouw met verlatingsoffer;
aardewerk en 14C-datering
midden-ijzertijd; meer (bij)
gebouwen?

Norde 2009

42

nb

Luyksgestel

Tiliaans Noord

1,3

bewoning

(flank) dekzandrug

tien huisplattegronden,
27 spiekers, twee waterkuilen;
10? erven met herbouw; min
350-150 v.Chr. ; 14C-dateringen

Kerckhaert 2011

43

31123

Veghel

Peellandstraat

0,8

bewoning

dekzandrug

vier delen van huisplattegronden; enkele spiekers; een
kuilen; paalsporen; greppel?
midden-ijzertijd?

Mooren 2011

44

41516

Veghel

Scheifelaar II

2,5

bewoning

dekzandrug

een huisplattegrond; twee
bijgebouwen; tientallen
spiekers; drie waterkuilen;
meerdere clusters sporen bij
drie vennen

Van der Veken &
Blom 2012

45

9732

Veldhoven

De Berkt Zuid

-

bewoning

dekzandrug

twee spiekers

Huisman & De Wit
2002

46

49114

Veldhoven

Zilverackers (WOR)

3

bewoning

dekzandrug

verschillende clusters sporen

Van der Veken 2014

47

21730

Weert

Laarveld

1,7

bewoning

dekzandrug

enkele spiekers; een kuil

Tol 2008

48

nb

Boxmeer

Sterckwijk

22

bewoning

terrasrestrug

circa 45 huisplattegronden in
lintbebouwing uit m.n.
midden-ijzertijd; honderden
spiekers; waterputten in
clusters in laagte; c. 600-300
v.Chr. obv 14C-dateringen.
Individuele erven moeilijk te
dateren/faseren

Kodde & Van der
Velde 2015

49

17320

Uden

Hoenderbosch

0,1

bewoning

dalvormige laagte

verspreide kuilen; enkele paalsporen; veel scherven met
misbaksels; vroege middenijzertijd

Van Mousch &
Dyselinck 2007

50

49250

Bergeijk

Waterlaat 6

0,9

overig

flank dekzandrug

kuil met aardewerk

Van de Glind 2013

51

53434

Boxtel

Achterbergstraat

0,1

overig

beekdal; deel
beekloop

kuil met vroege ijzertijdaardewerk; voorde

Brouwer 2013

52

47865

Eindhoven

Blixembosch

0,5

overig

Kleine dekzandrug
langs laagte

twee spiekers

De Vos 2011

53

46425

Eindhoven

Hoogstraat 122

0,02

overig

Kleine dekzandrug

waterkuil late ijzertijd

Benerink 2013

54

32185

Bakel

Buitencamp

0,03

overig

dekzandwelving

houtskoolmeilers late ijzertijd/
Romeinse tijd?

Tulp & Van
Waveren 2010

55

43696

Engelen

Sport- en Jeugdcluster

0,1

overig

Dekzandrug langs
Maasdal

cluster sporen (vroege) ijzertijd

Van Kerkhoven &
Brusse 2013

56

53393

Nederweert

Merenveld

0,3

overig

Dekzandrug

cluster sporen (vroege) ijzertijd

Goddijn 2012

57

30210

Reusel

Kruisstraat 59

0,3

overig

dekzandrug

kuil met relatief veel
aardewerk (midden-ijzertijd?)

Bink 2011

58

2409

Herpen

Wilgendaal

0,75

infrastructuur/
percelering

rand dekzandrug

ploegsporen en
huisplattegrond onder
akkerlaag; vroege middenijzertijd

Ball & Jansen 2002

Bijlagen H7
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Mesoregio Kempisch Hoog
1

HoogeloonKabouterberg

Grafveld

Tumulus met graftoren en
7 grafmonumenten naast weg

MRT

8328 m2

1988

nvt

Hiddink 2011

2

HoogeloonKerkakkers

Nederzetting,
cultusplaats
en villa

Grote omgreppelde nederzetting
van 225 x 225 m met 30 AlphenEkeren huisplattegronden,
drenkbak, veekraal, cultusplaats
en villa

VRT-MRT

4,7 ha

1980-1988 en
2011

54045

Hiddink 2014c

3

RiethovenHeesmortel

nederzetting
en grafveld

Grote nederzetting met 40 AlphenEkeren huisplattegronden,
grafveld (8 graven) en dubbele
greppel (IJT?) in nederzetting

VRT-MRT

3,1 ha

1982-1994

nvt

Hiddink 2013; Vossen
1997

4

Eersel-Kerkebogten

Nederzetting

Rand nederzetting met 9 huisplattegronden en erfgrenzen

VRT-MRT

7,16 ha

2005, 2006 en
2009

14959

Hakvoort & Kortlang
2005; Lascaris 2011

5

Hulsel-Kerkekkers

Nederzetting?

Laat-Romeinse sporen aan de
rand van het onderzoeksgebied.

LRT?

3420 m2

2012

29334

De Leeuwe 2008

6

Hoogeloon-Kleine
Beerze

Infrastructuur

Romeinse palendam van 3 bij 5 m,
gevuld met zand en wegdek van
planken/balken, met oudere
veenweg met hoefindrukken
daterend uit de IJzertijd

LIJT-MRT

0,86 ha

2008

31461

Roymans &
Sprengers 2012

7

Reusel-Zuid:
Kruisstraat,
Wegekker en
Weijererf

Nederzetting
en percelering

Grotendeels opgegraven grote
langgerekte nederzetting van 160
bij 100 m met 31 huisplattegronden

LIJT-MRT

2,34 ha

2007, 2008 en
2011

42999

Bink 2011; Bink 2007:
Kooi & Bink 2012;
Delporte 2011;
Delporte & Van
Diepen, in
voorbereiding

8

Vessem-Flinkert

Nederzetting

Rand nederzetting met 4 erven en 5
Alphen-Ekeren huisplattegronden

VRT

0,39 ha

2008

30315

Wesdorp 2005; Alma
2009

Mesoregio Roerdalslenk
9

Someren-SRV
terrein

nederzetting

Deels opgegraven nederzetting
met 10 Alphen-Ekeren huisplattegronden, mogelijk met potstallen

MRT

0,5 ha?

1993

nvt

Hiddink & Roymans
2015

10

Someren-Waterdael
I

nederzetting
en begraving

Kleine erf nederzetting met
3 Alphen-Ekeren huisplattegronden en inhumatiegraf

VRTMRT?

20 ha

1990-1999

nvt

Hiddink & Roymans
2015

11

Aarle-RixtelBosscheweg

Nederzetting?

Twee waterputten. Terrein
grotendeels verstoord.

MRT

250 m2

2010

37145

Wemerman &
Hesseling 2011

12

Asten-Prins
Bernhardstraat

Nederzetting?

Nederzettingssporen (spieker,
kuilen, twee greppels) uit de
vierde eeuw.

LRT

650 m2

2009

38471

Kooi 2011

13

Best-Aarle

Nederzetting
en grafveld

Grote nederzetting van 29 huisplattegronden bestaande uit
grotere concentratie en 2 kleinere
satellietlocaties; grafveld LIJT-VRT,
met 10 RT graven met
randstructuren

LIJT-MRT

12 ha

2009-2012

48304

Bink 2010; Tol &
Verspay in
voorbereiding

14

Boxtel-In Goede
Aarde

Nederzetting

Klein deel nederzetting van
3 huisplattegronden waaronder
met staldeel

MRT

0,43 ha

2008

26720

Van Renswoude &
Norde 2011; Rebergen
& Hissel 2008

15

Boxtel-Boseind

Nederzetting

1 woonstalhuis, mogelijk deel
grotere nederzetting

VRT

ca 0,5 ha

2008

32283

Kerckhaert 2009;
Spijker 2008

16

Budel-Noord, Duitse
School

Nederzetting

Deels opgegraven nederzetting
met 13 huisplattegronden en
verwachte totale omvang van 2,5
ha; mogelijk veedrift van palenrijen en erfgreppels. Waarschijnlijk
3 gelijktijdige erven, parallel aan
elkaar gelegen.

VRT-MRT
en LRT/
VME

1,22 ha

2009

35306

Bink 2012; Dyselinck
& Van der Mark 2008
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17

Budel-Boschakkers

Nederzetting?

Sporencluster met mogelijk 6 of 7
gebouwstructuren

LIJT-RT?

2,1 ha (IVO-P)

2008

28959

Van Mousch &
Kalisvaart 2008; Ter
Wal & Kalisvaart
2009

18

Deurne-Groot
Bottelsche Akker

Nederzetting

Volledig opgegraven nederzetting
van 180 m lang (opp. 1,4 ha) met 19
Alphen-Ekeren huisplattegronden,
veedrift? Mogelijk aanvankelijk
één huis en gedurende latere
fasen twee-drie huizen.

VRT-MRT

3,54 ha

2006-2007

13506 en
15022

Hiddink 2008a

19

Dinther-Retsel

Cultusplaats?
En grafveld?

Grafveld met ruim 80 graven en
mogelijk rechthoekige cultusplaats. Ook depressie met
vondsten.

MRT

1,1 ha

2004

13924

De Leeuwe 2006;
Moesker 2015

20

EindhovenLaarstraat

Grafveld en
nederzetting?

Deel grafveld met 13 graven met
randstructuren met mogelijk ook
bewoning

MRT

1,73 ha

2004

7208,
7435 en
13383

Bosman 2009

21

EindhovenCastilielaan

Nederzetting?

Sporen en vondsten uit de
romeinse tijd. Mogelijk bewoning,
maar onzeker

RT?

1,43 ha

2007

6233 en
7973

Nollen & De Jong
2008

22

HelmondKranenbroek

Nederzetting?

Nederzettingssporen, nog geen
structuren herkend.

VRT?

7 ha (IVO-P)

2013

51076

Van den Bruel 2013

23

Helmond-MierloHout

2x
Nederzetting,
cultusplaats
en 1 grafveld

Grote rechthoekig aangelegde
nederzetting De Pré van 5
huisplattegronden rond open
ruimte, kleine nederzetting Boot
met 2 huizen en grafveld Ashorst
met 114 RT graven

MRT

?

1992-2000

?

De Groot 2001; De
Jong, Peters & Vossen
2015

24

LieshoutNieuwenhof-Noord

Nederzetting,
begraving en
infrastructuur

Deels omgreppelde
(rechthoekige) nederzetting
(villa?) met 20 huisplattegronden
rond open plaats waar weg op
uitkomt. Verder 1 graf met
bijzondere bijgiften.

LIJT-MRT

2,3 ha

2010-2011

38787

Hiddink & De Boer
2010; Van der
Weerden & Brouwer
2015

25

Lieshout-Beekseweg

Infrastructuur
en 3x
nederzetting

1 grote nederzetting van 2,5 ha
met 20 huisplattegronden, 1
kleine omgreppelde nederzetting
met 2 huisplattegronden en 1
kleine nederzetting met 4
huisplattegronden en weg

VRT-MRT

8,6 ha

1999-2001

?

Hiddink 2005a

26

Mierlo-Huize
Bethanie

Nederzetting

Nederzetting met een (mogelijk 2)
huis, spieker en kuilen

VRT-MRT

6548 m2

2007-2009

23192

Mostert & Verbeek
2011; Mostert 2011

27

Mierlo-Luchen

Percelering

Perceelsgreppels

RT?

2,14 ha

2008

31897

De Leeuwe 2010

28

Nederwetten-Esrand

Nederzetting?
En pelering

Greppelsysteem RT en LIJTvroegromeinse nederzetting met 1
huis

LIJT-VRT
en RT?

7800 m2

2008

32030

Tump2009

29

Nijnsel-Noord

Nederzetting?

Zwerm spiekers, datering niet
zeker

LIJT-VRT

5000 m2

2008

2473,
2474 en
2475 en
2476

De Leeuwe 2008

30

Soerendonk-De
Pompers

Grafveld

Grafveld uit de 1e/2e eeuw. Ten
minste 8 grafstructuren deels met
randstructuren.

VRT

0,5 ha

2010

41822

Delporte 2014:
Schutte 2011

31

SomerenRipsvelden

Nederzetting

Deel van een gebouw met een
verdiepte stal

VRT?MRT

500 m2?

2002

3855

Hakvoort, Kortlang &
Wesdorp 2004
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32

Someren-Ter
Hofstadlaan

Nederzetting
en grafveld

Rand van mogelijk veel grotere
nederzetting met 4 AlphenEkeren huisplattegronden en
grafveld met 7 graven (deels
randstructuren); ook depositie in
huis.

VRT-MRT

1,74 ha

2007

21472

Hiddink & De Boer
2009

33

Someren-Waterdael
III

Grafveld

Grafveld uit de late ijzertijd en de
romeinse tijd, incl. LRT met 225
crematiegraven en/of
randstructuren en 8 LRT

LIJT-MRT
en LRT:
300 v.-250
n.Chr. en
300-420
n.Chr

13 ha

2007-2008

22463

Hiddink & De Boer
2011; De Boer &
Hiddink 2012: Hiddink
2007

34

Son-Nieuwstraat

Cultusplaats?
En nederzetting

Hutkom, omgrepped terrein, kuil,
losse vondsten.

VRT-MRT

1000 m2

2004

6856 en
35148

Van der Weerden
2005; Van der
Weerden 2004

35

Son-knooppunt
Ekkersrijt-Onstade

Nederzetting

Bewoning (deel huis) in de ijzertijd
en Romeinse tijd

MRT

1,3 ha?

2004 en 2008

24143

De Jong & Beumer
2008: De Jong 2008

36

Veghel-Scheifelaar II

Nederzetting

Deel nederzetting met 3 erven
waarop 7 huisplattegronden met
erfgreppels

VRT-MRT

1,45 ha

2010

41516

Van der Veken &
Blom 2012a; Mostert
& Verbeek 2008

37

Veldhoven-Oerle
Zuid

Nederzetting
en begraving

Deel omgreppelde rechthoekige
grote nederzetting van tenminste
3 ha met 10 Alphen-Ekeren
huisplattegronden rond open
plaats. Verder 1 cremnatiegraf en
depositie in vorm dolium vol
metaal

MRT

2,1 ha

2008

28746

Hissel 2012

38

VeldhovenZilverackers

2x Nederzetting en
off-site

1 omgreppelde nederzetting,
1 nederzetting, 1 weg? En
houtskoolmeilers

VRTMRTLRT?

?

2007

40505

Van der Veken 2014:
Van der Veken &
Blom (2012b;
Elstrodt, Wesdorp &
Koot 2011; Van der
Weerden 2011

Mesoregio Peel Blok
39

Uden-Noord

Nederzetting
en percelering

Grotendeels opgegraven
nederzetting van 185 bij 330 m
met perceel- en erf indeling, 18
huisplattegronden (1 porticushuis). In 2e fase stelselmatige
inrichting erven en kavels, deels
gemarkeerd door palenrijen.
Vermoedelijk 2-3 huizen tegelijk.

VRT-MRT

6 ha

2009-2011

37730

Goossens &
Meurkens 2013; Van
Hoof 2008

40

Nistelrode-Zwarte
Molen

3x
nederzetting,
1 begraving,
percelering en
off-site

1 grotendeels opgegraven
nederzetting met vierkante uitleg
van 180 x 180 voet en 19 huisplattegronden (1 porticushuis)
met erf- en perceleringsgreppels
en 2 kleine erf nederzettingen, 1
kringgreppel begraving (3e eeuw),
metaalbewerking en deposities

MRT

5,5 ha

2004-2014

49828,
5675,
6487,
13925 en
49905

Hensen & Janssens
2015; Jansen 2007

Mesoregio Brabants Maasdal
41

Cuijk-Grotestraat

Grafveld en
infrastructuur

Fragmenten van groot grafveld
van wsch 500 x 500 m, inhumaties
en crematies, met en zonder
bijgiften. Ook crematieplaats.
En Romeinse weg?

VRT-LRT

1500 m2

1989-2012

3969 en
50411

Ball 2006; P.
Weterings 2015

42

Cuijk-Heeswijkse
Kampen

2x nederzetting,
begraving

Nederzetting met 5 huisplattegronden en begraving bij Heesijk
Haven en 1 crematiegraf LIJT-RT.
Ook 3e eeuwse hutkom.

MRT

2,5 ha

2007

15436 en
24241

Ball, Arnoldussen &
Van Hoof 2001;
Roessingh &
Vanneste 2009; Ball
& Heirbaut 2005
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43

Cuijk-Gildekamp

Percelering

Greppeltjes

LIJT-VRT

0,3 ha

2009

32732

Janssens 2010

44

Cuijk-De Nielt

Grafveld en
nederzetting

Nederzetting en grafveld met 2
crematiegraven uit de 1-2e eeuw?
En laat-Romeinse hutkommen.

VRTMRT-LRT

?

2007?

15436 en
24241

Ball & Heirbaut 2005;
Ball 2003; Loonen,
Niemeijer, Helmich &
Van de Graaf 2007

45

Beugen ZuidSterckwijk

4 nederzettingen
(huiserven),
grafveld en
off-site

3 of 4 verspreid gelegen erven
met 4 huisplattegronden,
activiteitenzone en groot grafveld
van ruim 100 graven op plek
urnenveld VIJT

VRT-MRT

21,3 ha

2007-2009

16438

Loonen, De Kramer &
Köther 2007; Hissel,
Parlevliet & Flamman
2004; Langeveld,
Jayasena & Flamman
2003: Blom & Van der
Velde 2015

Mesoregio Maaskant
46

Oss-Westerveld

nederzetting

Omgreppelde grote nederzetting
van 250 bij 300 m met 5 gelijktijdige erven met in totaal 30 huisplattegronden (1 porticushuis) en
erfgreppels

VRT-MRT

?

1976-1986

nvt

Wesselingh 2000

47

Oss-Horzak

grafveld en
nederzetting

Klein grafveld en omgreppelde
grote nederzetting van 150 bij
150 m met 25 wandgreppelhuizen,
veedrift, palenrijen en greppels.

LIJT-MRT

12,6 ha

1997-2008

nvt

Jansen & Fokkens
2002; Jansen & Van
As 2012:

48

Oss-IJsselstraat

nederzetting

Omgreppelde nederzetting met
6 huisplattegronden, greppels en
palissaden (erfgrenzen)

VRT-MRT

?

1974

nvt

Jansen & Fokkens
1999

49

Oss-Vijver

nederzetting

Kleine nederzetting met
8 huisplattegronden

MRT

?

1976-1986

nvt

Jansen & Fokkens
1999

50

Oss-Zomerhof

nederzetting

Omgreppelde nederzetting met 3
gefaseerde erven met in totaal 13
huisplattegronden en erfgreppels

MRT

?

1976-1986

nvt

Jansen & Fokkens
1999

51

Oss-Mettegeupel

percelering

Greppelsysteem rond akkers

RT?

?

1993-1994

nvt

Jansen & Fokkens
1999

52

Oss-Schalkskamp

nederzetting

Omgreppelde nederzetting van
200 bij 165 m (3,3 ha) met
2 huisplattegronden

LIJT-VRT

?

1991-1992

nvt

Fokkens 1991

53

OssZaltbommelseweg

nederzetting

Deel nederzetting met 3 huisplattegronden

MRT

?

1984

nvt

Jansen & Fokkens
1999

54

Oss-Ussen

grafveld

Groot grafveld van 250 graven

VRT-MRT

?

1976-1986

nvt

Schinkel 1994;
Fokkens 1998

55

Oss-Brabantstraat

Cultusplaats

Openlucht heiligdom 31 bij 22 m
met 2 fasen

LIJT-VRT

1 ha

2008-2010

29914

De Leeuwe 2011; De
Leeuwe 2007

56

Oss-Begijnenstraat

Nederzetting

Een tweefasig huis uit 1e/2e eeuw.

VRT-MRT

1,4 ha

2012

35661

De Winter 2014

57

Berghem-De Geer

2x
Nederzetting

De Geer I is één erf waarbij het
huis twee keer is herbouwd en
met maar 1 waterput. De Geer II is
kortstondig bewoond erf van
70x35 m met 1 huis en 3 waterputten met veel grotere
omgreppeling van 175x115 m

VRT-MRT

2 ha

2001-2002

6120

Jansen & Van Hoof
2003

Mesoregio dekzandeiland van Weert
58

Weert-Raak

Nederzetting

Kleinere nederzetting van 125 bij
150 m (ca. 2 ha) met 12 bijna alle
tweeschepige huizen

LIJT-VRT/
MRT

?

jaren 90

nvt

Tol 1998

59

Weert-Klein Leuken

Nederzetting

Kleine nederzetting met 3 huisplattegronden van woonstalhuizen

LIJT-VRT/
MRT

?

jaren 90

nvt

Tol 1996
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60

Weert-Molenakker

Nederzetting
en grafveld

Grote nederzetting binnen
omgreppeling uit Late ijzertijd van
150 bij 130 m met 30 plattegronden van woonstalhuizen.
Grafveld met alleen vlakgraven

VRT-MRT

?

jaren 90

nvt

Tol 1995; Tol1996

61

Weert-Kampershoek
Zuid

Nederzetting
en grafveld

Nederzetting van 160 bij 130 m
(2 ha) met 13 huisplattegronden
(2-3 gelijktijdige huizen) en klein
grafveld van 20 graven met ook
randstructuren

VRT-MRT

5,72 ha

1995 en 2007

nvt

Roymans & Tol 1996;
Roymans, Tol &
Hiddink 1998;
Hiddink 2006b;
Hiddink 2010

62

NederweertPromopark

Grafveld

Laat-Romeins grafveld wsch 1000
m2/ 25 graven groot.

LRT

3 ha? (IVO-P)

2011

39800

Kerckhaert &
Wesdorp 2011

63

NederweertHoebenakker

Grafveld

Klein deel grafveld van circa 100
bij 40 m vooral MRT met 85
crematiegraven (meeste
vlakgraven)

VRT-MRT

3888 m2

2009

37643

Hiddink & Wesdorp
2012

64

Nederweert-Rosveld

Nederzetting,
2x grafveld en
percelering

Volledig opgegraven nederzetting
van 200 bij 125 m (2 ha) met 19
huisplattegronden (2-3
gelijktijdige huizen) en
perceleringsgrepels en 2
grafvelden met circa 50 graven
LIJT-RT.

LIJT-MRT

2,5 ha

2001-2003

15788

Hiddink 2005b;
Hiddink 2006a

65

Weert-Kampershoek
Noord

2x Grafveld en
2x
nederzetting

Grote langgerekte nederzetting
van 320 bij 150 m (verwachte
omvang 3,85 ha) met 32
huisplattegronden, 1 kleine erf
nederzetting met 1 huis en een
groter (136 crematiegraven) en
kleiner grafveld (13
crematiegraven)

grafvelden
V-MRT;
Los erf =
LIJT-VRT;
Nederzetting =
VRT-MRT

8,63 ha

2011-2012

25365

Hiddink 2008b:
Hiddink 2014a

Oostelijk Noord-Brabant en de regio Weert-Nederweert kennen een lange
archeologische onderzoekstraditie. Ver voor de ratificatie van het Verdrag van
Malta in Nederland voerden de universiteiten van Amsterdam en Leiden hier
al grootschalig onderzoek uit, met name in het zuiden (Kempen) en noorden
(Maaskant). In het ‘Malta-tijdperk’ zijn daar tussen 1997 en 2014 honderden
onderzoeken bijgekomen. Deze publicatie presenteert de resultaten van een
synthetiserend onderzoek, gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend
archeologisch onderzoek. Op basis van een groot aantal nieuw ontdekte
nederzettingen, grafvelden en enkele akkers en cultusplaatsen uit de periode
1500 v.Chr. tot 1500 n.Chr. wordt het beeld wat betreft locatiekeuze en
bewoningsdynamiek herzien, mede door een representatievere spreiding van
data en een multidisciplinaire aanpak. Sterk generaliserende bewoningsmodellen blijken lang niet altijd toereikend. Het beeld wordt gekenmerkt door
diversiteit en verschillen binnen en tussen regio’s, zowel voor de late
prehistorie, de Romeinse tijd als de middeleeuwen.
Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere
professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.
Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de
toekomst een verleden.

