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voorwoord

In het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 voor
bedrijventerrein Waterlaat fase 5, gaf de gemeente Bergeijk (Noord-Brabant) de
opdracht voor een archeologisch onderzoek. Het Amsterdams Archeologisch Centrum (aac) van de Universiteit van Amsterdam heeft de opdracht in maart en
augustus 2001 in twee fasen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was het
inventariseren van archeologische waarden van het terrein.
Tussen 8 maart en 3 april 2001 hebben medewerkers van het aac door middel
van het graven van verkenningssleuven een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein.
Op basis van de resultaten is geadviseerd aanvullend onderzoek te doen op drie
van de zes locaties. Naar aanleiding van het advies hebben medewerkers en studenten van het aac van 30 juli tot 10 augustus 2001 op de drie locaties een
deﬁnitief archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een opgraving.
Intern hebben beide onderzoeken de benaming Bergeijk Waterlaat 5 2001
(Bk-W5-01) gekregen, landelijk is voor dit onderzoek de cis-code 3416 toegekend.
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Wij willen iedereen bedanken die, zowel in het veld als daarbuiten, zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek, waaronder dhr T. Stoop, dhr M. Groenen en dhr T. Luyten (kraanmachinisten), dhr H. Pijnenburg (gemeente Bergeijk),
dhr J. Biemans en dhr Van Dungen (Monumentencommissie Bergeijk), het Eicha
Museum, Pieter Smolders en Interbrew Nederland nv.
In dit rapport zal verslag worden gedaan van de werkzaamheden en resultaten
van het inventariserend en deﬁnitief archeologisch onderzoek. Hoofdstuk 1 is het
inleidende hoofdstuk met een uiteenzetting van het onderzoekskader. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied beschreven en hoofdstuk 3 gaat in op de
gehanteerde methoden. De resultaten van het fysisch geograﬁsch en het archeologisch onderzoek komen in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5 aan bod. In hoofdstuk 6 komt het advies ten aanzien van de omgang met de archeologische waarden op het toekomstige bedrijventerrein aan de orde.
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inleiding
Tussen 8 maart en 3 april 2001 hebben medewerkers van het Amsterdams Archeologisch Centrum (aac) een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op het toekomstige bedrijventerrein ‘Waterlaat fase 5’ in de gemeente Bergeijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van verkenningssleuven met een
breedte van tussen de twee en acht meter en een lengte van tussen de 75 en 260
meter. Daarnaast is een aantal uitbreidingsputten aangelegd van enkele meters
in omvang. Tijdens dit inventariserend veldonderzoek zijn clusters van archeologische vondsten en sporen op zes locaties aangetro≠en. Vier van deze locaties
dateren uit de IJzertijd, twee uit de Volle en Late Middeleeuwen en/of Nieuwe
tijd (a∂eelding 1).

locatie

type

omschrijving

periode

datering

1

Erf

1 Huisplattegrond,

Late-IJzertijd

200–12 voor Chr.

2 spiekers
1

Erf

1 Huisplattegrond

(Late?) IJzertijd

200–12 voor Chr.

2

Erf

1 Huisplattegrond

Vroege-IJzertijd

800–500 voor Chr.

3

Grafveld

6 Kringgreppels

Midden-IJzertijd

500–200 voor Chr.

4

Crematiegraven

2 Crematiekuilen

(Late-?)IJzertijd

200–12 voor Chr.

5

Akkercomplex

Tientallen greppels

Volle Middeleeuwen–

1000–1850 na Chr.

6

Landweg

Bermgreppels

Nieuwe tijd

en kuilen

Nieuwe tijd
1500–1850 na Chr.

en karrensporen

De locaties 4, 5 en 6 waren tijdens het inventariserend veldonderzoek afdoende
onderzocht. Middels een briefrapportage is geadviseerd de overige drie locaties
op te graven. Dit deﬁnitief archeologisch onderzoek vond plaats tussen 30 juli en
10 augustus 2001. De onderzochte locaties bevonden zich in het noordoosten
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5

5

1
a∂eelding 1. Schematisch overzicht van de zes archeologische
locaties.
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20 m

(locatie 1), het noorden (locatie 2) en het midden (locatie 3) van het onderzoeksterrein. De omvang van de werkputten bedroeg respectievelijk: 23 bij 50 meter,
27 bij 45 meter en 14 bij 25 meter.
onderzoeksdoelen
Voor het inventariserend archeologisch onderzoek was een drietal onderzoeksdoelen geformuleerd. Deze onderzoeksdoelen zijn voor de opgraving aangepast
en aangevuld met een vierde onderzoeksdoel. Kort samengevat luidden deze
onderzoeksdoelen als volgt:
1 Archeologische Monumentenzorg
2 Ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis in relatie tot het landgebruik
3 Onderzoek naar de eigendomsverhoudingen en aard van de akkers
4 Onderzoek naar de samenhang van de IJzertijdlocaties in relatie tot het landschap
Tijdens het archeologisch onderzoek is afdoende informatie verzameld om te
gebruiken bij de nadere bestudering en beantwoording van deze onderzoeksdoelen.
resultaten
Uit het fysisch geograﬁsch onderzoek bleek de aanwezigheid van een natuurlijke
depressie die zich centraal op het onderzoeksterrein bevond. Deze depressie
heeft grote invloed gehad op het landgebruik in de IJzertijd, maar ook in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In de IJzertijd bevonden alle locaties zich in de directe
nabijheid van deze depressie. Vanaf de Volle Middeleeuwen werd deze centrale
depressie in de loop der eeuwen opgevuld met een dik akkerdek van plaggen.
Het uiteindelijke resultaat, in de Nieuwe tijd, is dat de depressie tot een rug in
het landschap is verworden. Naast deze depressie bevindt zich een tweede
depressie aan de oostzijde van het onderzoeksterrein. Deze depressie vormt
mogelijk het begin van de laagte die bij een dichtbij gelegen beekdal hoort.
In de IJzertijd heeft op het onderzoeksterrein op vier locaties bewoning en/of
begraving plaatsgevonden. Deze locaties zijn over het algemeen niet gelijktijdig
in gebruik geweest. In de Vroege IJzertijd is in het noorden van het onderzoeksterrein een erf met huis, van het type Oss 2b of 3a, opgericht (locatie 2). Aan dit
huis heeft in een later stadium een verbouwing plaatsgevonden. Op het erf
bevinden zich diverse grote afvalkuilen. Die zijn merendeels gegraven nadat het
huis verlaten is.
In de Midden-IJzertijd wordt ten zuiden van de centrale depressie, op een iets
hoger gelegen deel, een grafveld (locatie 3) aangelegd. Het bestaat voor zover
nu bekend uit één cluster van waarschijnlijk zes gra∑euvels. In één van de twee
gra∑euvels is een aardewerken schaal bijgezet. De andere gra∑euvel bevatte
een moeilijk te identiﬁceren verkleuring, waarvan gedacht wordt dat het de
overblijfselen van ofwel een houten napje of een menselijke schedel is. In het
geval van een nap zou het hier mogelijk gaan om (voedsel)o≠ers aan de overledenen.
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In de Late-IJzertijd werd in het noordoosten van het terrein opnieuw een erf
aangelegd met één huis en twee spiekers voor de bovengrondse opslag van
goederen (locatie 1). Het huis behoort tot het type Oss 4B en bezit een onregelmatige rij van dubbele wandpalen. Op deze locatie is tevens een ander, waarschijnlijk kleiner, huis gebouwd. Omdat de oriëntatie van beide huizen niet overeenkomt, kan er van worden uitgegaan dat ze niet gelijktijdig op het erf hebben
gestaan. Welke datering dit huis wel heeft is echter niet duidelijk.
Ten zuiden van dit erf zijn in ieder geval twee, maar waarschijnlijk drie, crematiekuilen gegraven (locatie 1). Of deze crematiekuilen ten tijde van de bewoning
op het erf zijn aangelegd is niet duidelijk, zij kunnen ook uit dezelfde periode
dateren als het grafveld.
In de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen is het onderzoeksterrein niet
archeologisch herkenbaar in gebruik geweest. Dit is opvallend omdat op het terrein juist bewoningssporen uit de Karolingische tijd (750-950 na Chr.) werden
verwacht. Pas vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd vinden er weer
activiteiten plaats die sporen hebben achtergelaten. Het terrein krijgt een functie als akkerland (locatie 5) waarbij diverse greppels, als perceelsgrenzen, werden
aangelegd. Het terrein werd vruchtbaarder gemaakt door meerdere malen met
dierlijke mest vermengde plaggen op te brengen. De centrale depressie werd
hierbij extra opgevuld. In de Nieuwe tijd is tevens een landweg (locatie 6) aangelegd. Deze landweg zijn samen met de greppels zichtbaar op de kadasterkaart
van Bergeijk uit 1832. In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze percelering en de landweg weer volledig verdwenen.
archeologische monumentenzorg (amz)
Voorafgaand aan het inventariserend archeologisch veldonderzoek op het onderzoeksterrein stond al vast dat in situ behoud van eventueel aan te tre≠en
archeologische sporen en vondsten niet mogelijk was.
Bij het inventariserend onderzoek is een goede indruk verkregen van de aard en
omvang van de aangetro≠en archeologische waarden. Er is geconcludeerd dat
de ijzertijdlocaties archeologisch zeer waardevol zijn en dat de sporen en vondsten een hoge kwaliteit bezitten. De sporen zijn goed waarneembaar en bevatten naast veel aardewerk ook verbrand bot en houtskool. Op grond hiervan is
geadviseerd om op deze locaties, door middel van een kleinschalige opgraving,
nader onderzoek te verrichten. Dit advies is mede ingegeven door het feit dat
er aan de westzijde van Bergeijk nog weinig bekend is over de bewoning en het
landgebruik in deze periode.
Door middel van de opgraving zijn de ontsloten locaties in principe afdoende
onderzocht. Alleen over locatie 3, het grafveld, is bij de uitwerking enige onduidelijkheid ontstaan. Het is gebleken dat dergelijke grafvelden in de IJzertijd vaak
uit clusters van gra∑euvels bestonden. Het is mogelijk dat slechts één van deze
clusters is aangetro≠en en dat er op het terrein nog meer clusters aanwezig zijn.
Het advies is dan ook om tijdens de aanleg van het bedrijventerrein archeologische begeleiding te regelen. Tijdens deze archeologische begeleiding dient
tevens gelet te worden op eventueel nieuwe crematiekuilen en mogelijke Karolingische bewoning op het terrein.
Voor de omgeving van het onderzoeksterrein is ook een advies uitgebracht. Het
aangrenzende terrein aan de westkant is aangemerkt als een terrein van hoge
archeologische waarde.
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>> 1 onderzoekskader

1.1
aanleiding
Aan de westelijke grens van de bebouwde kom van Bergeijk ligt het bedrijventerrein Waterlaat dat in meerdere fasen door de gemeente wordt ontwikkeld.
De toekomstige wetgeving voor de archeologie schept voor veroorzakers van
bodemverstorende ingrepen een verplichting tot het behoud van cultuurhistorische waarden in en op de grond. Anticiperend op deze nieuwe wetgeving heeft
de gemeente besloten een inventariserend onderzoek uit te laten voeren om
de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten op het deel
‘Waterlaat fase 5’ vast te stellen. Op grond van eerdere archeologische onderzoeken binnen de gemeente en enkele vondstmeldingen aan de noordzijde van
het terrein was er een hoge verwachting voor het aantre≠en van archeologische
waarden.
Het aac heeft in het voorjaar van 2001 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd over het gehele terrein. Het doel van het onderzoek was het vaststellen
van de aard, omvang, kwaliteit en ouderdom van mogelijk aanwezige archeologische sporen en vondsten. Over nagenoeg het gehele terrein werden archeologische sporen en vondsten aangetro≠en, die uiteindelijk in zes deellocaties konden worden verdeeld. De meeste sporen en vondsten wezen op bewoning en
begraving in de IJzertijd, waaronder twee erven (vindplaats 1 en 2), een grafveld
(vindplaats 3) en enkele crematiekuilen (vindplaats 4). Daarnaast zijn sporen van
landgebruik uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd (vindplaats 5) aangetro≠en.
Ook is er een landweg en aanwijzingen voor een tweede landweg uit de Nieuwe
tijd (vindplaats 6) gevonden die op de eerste kadasterkaart van het gebied (circa
1830) ingetekend staat.
Op basis van de uitkomsten van het verkennend onderzoek is een advies uitgebracht ten aanzien van de aangetro≠en archeologische waarden. Door de
geplande gebiedsinrichting was het behoud van de vindplaatsen in de grond
niet mogelijk. Het advies luidde dan ook in het kort dat er op enkele delen van
het terrein, ter hoogte van de IJzertijdlocaties 1, 2 en 3, nader onderzoek in de
vorm van een opgraving verricht diende te worden. De sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd waren met behulp van de verkenningssleuven voldoende in kaart gebracht. Ook locatie 4 was afdoende onderzocht. 1

1) Flamman 2001: Briefrapport,
voorlopig verslag en advies …
d.d. 05 april 2001 (zie bijlage 7).
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1.2
onderzoeksdoelen
De algemene grondslag voor het archeologisch onderzoek is het streven naar
behoud en duurzaam beheer van waardevolle archeologische vindplaatsen in
situ. In dit kader is het eerste onderzoeksdoel geformuleerd.
1 Archeologische Monumentenzorg (amz): het bepalen van aanwezigheid, aard,
omvang kwaliteit en ouderdom van archeologische complexen in het onderzoeksgebied. Op basis van deze gegevens wordt een waardering opgesteld aan
de hand waarvan het bevoegd gezag een selectiebesluit kan nemen hoe men
hiermee om dient te gaan.
De volgende drie onderzoeksdoelen vallen onder de wetenschappelijke programma’s die aan de Universiteit van Amsterdam worden uitgevoerd en betre≠en
zowel het thema centrale plaatsen als dat van het cultuurlandschap. Daarnaast
ligt het terrein centraal in het onderzoeksgebied van het Zuid-Nederlandproject
van het aac.
2 Het algemene wetenschappelijke onderzoeksdoel is het analyseren van de
ontwikkeling van de bewonings- en agrarische geschiedenis van Bergeijk. Op
basis van het onderzoek dat tot op heden is uitgevoerd kan Bergeijk voor een
groot deel van de Middeleeuwen als een ‘ruraal centrum’ worden aangemerkt,
dat een betekenis had voor een groter gebied. De onderzoeksdoelen betre≠en
onder andere de structuur van een dergelijk centrum, de agrarische en nietagrarische bestaansbasis ervan, de structuur van de satelliet-nederzettingen, de
rol van belangrijke grootgrondbezitters in de ontginning en exploitatie van de
verschillende gronden door de tijd heen, en meer speciﬁek die van de akkercomplexen. Onderzoeksdoelen die verder reiken hebben betrekking op de betekenis
van een dergelijk centrum voor verschillende sociale groepen als aristocraten,
hoge en lage geestelijken, a∑ankelijke boeren, etcetera.
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In de directe omgeving van de kern van Bergeijk, zoals op het onderzoeksterrein,
zijn veldsystemen en akkers als ensemble te bestuderen in relatie tot deze kern.
Naar aanleiding van de gegevens uit de verkenningssleuven is dit onderzoeksdoel uitgebreid. Het onderzoek richt zich niet alleen op de relatie tussen bewoning en landgebruik in de Middeleeuwen, maar ook op die in de IJzertijd.
3 Akkercomplexen die voor 1250 als woonplaatsen in gebruik waren, kunnen
op verschillende manieren ontwikkeld zijn. In grote lijnen kunnen deze worden
onderverdeeld in primaire en secundaire akkers. Primaire akkers zijn al vroeg in
de middeleeuwen ontgonnen en bewoond, en verder nooit meer echt verlaten.
Het gebruik van secundaire akkers is ‘conjunctuurgevoelig’: zij worden (her)ontgonnen in perioden van agrarische expansie, zoals in de Karolingische tijd
(750–950 na Chr.) en in de twaalfde eeuw, en weer verlaten in perioden van
teruggang, zoals in de tiende eeuw. Het akkercomplex ‘Waterlaten’ zou zo’n secundair akkercomplex kunnen zijn. Doel van het onderzoek is vast te stellen wat
de aard van het akkercomplex was, in hoeverre er sprak was van bewoning in
‘piekperioden’ en in hoeverre deze aspecten in verband gebracht kunnen worden met de spreiding van percelen die legusplichtig waren aan de abdij te
Thorn.
Naar aanleiding van het inventariserend onderzoek is er voor de opgraving een
vierde onderzoeksdoel geformuleerd.
4 Onderzoek naar de samenhang van de verschillende IJzertijdlocaties in relatie
tot de landschapsmorfologie. Hierbij dient de exacte datering van deze locaties
te worden nagegaan. De vraag is of het hier om een erf gaat met een bijbehorend grafveld of om structuren die qua tijd niets met elkaar te maken hebben.
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>> 2 onderzoeksgebied
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2.1
ligging
Het onderzoeksterrein met de centrale rd-coördinaten: 151.750/369.565, ligt ten
zuidoosten van de bebouwing in Bergeijk en is gelegen aan de westzijde van de
Stökskesweg, tegenover de Heerkensakker (a∂eelding 2). Aan de noord- en zuidkant bevinden zich reeds bedrijven en aan de oostkant wordt het onderzoeksterrein afgescheiden door een hekwerk, waarachter een uitgestrekt akkerlandschap
ligt. Het terrein is ongeveer 300 meter lang en 210 meter breed en is tot op
heden in gebruik als akkerland voor de bebouwing van onder andere aardappelen.
2.2

terreinbeschrijving
Algemeen
Het onderzoeksterrein bevindt zich op een hoger gelegen dekzandplateau dat
gevormd is in het Pleistoceen. Dergelijke hoger gelegen delen zijn door de eeuwen heen ideale vestigingsplaatsen voor de mens geweest. Vanaf het Laat-Neolithicum (circa 3500 voor Chr.) werden de loo∂ossen gekapt om huisplaatsen en
akkergronden aan te leggen. Het proces van ontbossing vond zijn vervolg gedurende de Brons- en IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. In de Late
Middeleeuwen (vanaf 1250 na Chr.) verdween de bewoning deﬁnitief van de
hogere naar de lagere gronden en beekdalen en werden de dekzandplateaus
ingericht als grootschalige akkercomplexen. Op deze akkercomplexen vond sinds
de Late Middeleeuwen bemesting van dierlijke mest vermengd met plaggen
plaats, waardoor op veel plaatsen een dik akkerdek ontstond.
Archeologische vindplaatsen
In het verleden is de aandacht van het archeologisch onderzoek voornamelijk
gericht geweest op het centrum en het oostelijk grondgebied van Bergeijk. Aan
de westzijde van de gemeente is weinig tot geen archeologisch onderzoek verricht. Er is dan ook geen concrete archeologische informatie aanwezig uit eerder
onderzoek over de omgeving van het terrein.
Geschiedenis
Vanaf de Vroege Middeleeuwen vormde de Kempen het centrum van de pagus
Texandrië. Het hierin gelegen Bergeijk (oorspronkelijk Echa of Eicha genaamd)
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bezit een vrijwel gaaf (vroeg)middeleeuws cultuurlandschap. Evenals nederzettingen als Bladel en Waarle was het een primair parochiecentrum, waar de oudste kerken uit de Kempen zijn aangetro≠en. Bergeijk bezit mogelijke de enige
Romaanse toren en het grootste vroegmiddeleeuwse grafveld in de omgeving.
Rond het jaar 1000 was in Bergeijk sprake van één grootgrondbezitter, de Bisschop van Luik, maar in de elfde eeuw valt zijn domein uiteen en raakt het in
handen van diverse eigenaren. In eerste instantie zijn dat religieuze instellingen
zoals de abdij van St. Jacob te Luik, het St. Jans Kapittel te Luik en de abdij te
Thorn. Later weten ook wereldlijke heren een deel van het grondbezit te verwerven zoals de ‘Heren van Bergeijk’ en de ‘Heren van Herlaar’. Vermoedelijk controleerden zij niet alleen restanten van het oude domein maar ook nieuw ontgonnen gronden. De abdij te Thorn beschikte vermoedelijk in West-Bergeijk ook over
kernen van oud grondbezit aangevuld met nieuw ontgonnen gronden. Het is uit
archeologisch onderzoek nu bekend dat in de twaalfde eeuw sprake was van een
enorme agrarische expansie. Deze expansie ligt als het ware ten grondslag aan
veel andere maatschappelijke ontwikkelingen.
Vanaf de elfde eeuw neemt ook het Hertogdom Brabant geleidelijk zijn vorm
aan en verspreid de macht van de hertogen zich over het huidige Noord-Brabant. In de twaalfde eeuw en begin dertiende eeuw worden de Kempen en oostelijk Noord-Brabant toegevoegd aan het machtsgebied van deze hertogen. De
integratie van de Kempen in het Hertogdom Brabant had onder meer tot gevolg
dat de macht van de Hertog samen met nieuwe kerkelijke instellingen, die vaak
zijn bescherming genoten, toenam ten koste van de verafgelegen abdijen en een
deel van de lokale elite.
Ook in economisch opzicht vonden veranderingen plaats. De zelfvoorzienende
economie maakte in toenemende mate plaats voor een beperkte markteconomie, waarbij de opkomende steden centrale punten vormden. Als gevolg van
deze sociaal-economische ontwikkelingen ontstonden er nieuwe soorten nederzettingen, terwijl andere verdwenen of verplaatst werden. 2

2) Theuws/ Verhoeven 1989, 7–13.

2.3
archeologische verwachting
Omdat het onderzoeksterrein zich op een dekzandplateau bevindt is de archeologische verwachting hoog. Het zijn immers door de eeuwen heen ideale vesti-
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gingsplaatsen voor de mens geweest. In de Late Middeleeuwen heeft men deze
plateaus niet meer gebruikt om op te wonen, maar om akkers op aan te leggen.
Het akkerdek dat hierbij door de nieuwe bemestingstechnieken gevormd is,
heeft in de regel een goede beschermende werking gehad voor oudere archeologische waarden. De archeologische verwachting strekt zich uit vanaf het LaatNeolithicum tot in de Nieuwe tijd. Ervaring leert daarbij dat ter hoogte van de
plaggendekken met name Bronstijd tot Volle Middeleeuwen kan worden verwacht.
2.4 aard van bedreiging
Om het gebied op het toekomstige bedrijventerrein ‘Waterlaat 5’ bouwrijp te
maken zal het terrein geëgaliseerd worden en zullen er allerlei graafwerkzaamheden plaatsvinden. Deze activiteiten zullen de aanwezige archeologische
waarden in hoge mate verstoren, waardoor een behoud in situ moeilijk te realiseren is.
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>> 3 methode van onderzoek

3.1
algemeen
Het onderzoek valt in een aantal fasen uiteen: het voorbereidende onderzoek,
het inventariserend veldonderzoek, de advisering, het deﬁnitieve veldonderzoek,
de analyse, de rapportage en de deponering van vondsten en documentatie. Het
inventariserend en deﬁnitief veldonderzoek worden apart toegelicht, de overige
fasen zullen hier worden besproken.
Bij de voorbereiding is de kadasterkaart van Bergeijk uit 1832 gecombineerd met
de plattegrond van het onderzoeksterrein. Hierdoor kon een verwachting worden uitgesproken waar perceelsgrenzen zouden worden teruggevonden. Bovendien zijn de veldnamen van de betrokken percelen en die in de omgeving bestudeerd, alsmede de gegevens over oude cijnzen en het grondgebruik in 1830.
Tevens zijn er enkele bodemkaarten geraadpleegd. Verder is een hoogtekaart
van het terrein bekeken, waarbij duidelijk werd dat zich een verhoging in het
midden van het onderzoeksterrein bevindt. Op basis van deze informatie is de
ligging van de verkenningssleuven over het onderzoeksterrein gepland.
Na het inventariserend veldonderzoek is een advies gegeven over de archeologische waarden op het onderzoeksterrein. Hierbij is geadviseerd om de ijzertijdlocaties nader te onderzoeken. De sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd
waren met het inventariserend onderzoek voldoende in kaart gebracht. In een
brief is dit advies met de voorlopige resultaten zowel aan de gemeente als aan
de rob gerapporteerd.
Op basis van het advies is, mede op voorspraak van de rob, een deﬁnitief
archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Hierna is weer een briefrapportage
geschreven met de resultaten uit dit onderzoek. Vervolgens zijn de onderzochte
sporen nader geanalyseerd en is het aangetro≠en vondstmateriaal gedetermineerd. De vooraf geformuleerde onderzoeksvragen konden hiermee voor een
deel beantwoord worden.
Dit alles heeft geleid tot deze rapportage met de resultaten van het archeologisch onderzoek. Na afronding van de rapportage zullen de aangetro≠en vondsten en verzamelde data worden overgedragen aan het archeologisch depot van
de provincie Noord-Brabant. In overleg met gemeente en provincie kan worden
besloten of eventuele bijzondere en opmerkelijk voorwerpen in het Eicha Museum worden tentoongesteld.
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a∂eelding 3. Tekentafel op
het vlak naast de noord-zuidlopende landweg uit de
Nieuwe tijd.
(foto: aac/Projectenbureau)

3.2
inventariserend archeologisch veldonderzoek
Met behulp van een kraanmachine, met een twee meter brede bak zijn zeven
verkenningssleuven, verdeeld over 5 raaien, aangelegd. De eerste sleuf met een
lengte van 180 meter is van oost naar west in het uiterste noorden van het terrein gegraven. De overige raaien zijn hier haaks op aangelegd, de lengte van
deze raaien bedroeg: 205 meter, 260 meter, 190 (85+105) meter en 185 (65+120)
meter. De onderlinge afstand tussen de raaien was circa 40 meter. De breedte
van de verkenningssleuven was in de regel 8 meter. Bij weinig sporen en veel
verstoring zijn de sleuven slechts 2 meter breed. Dit kwam met name voor op
het zuidelijk deel van het terrein (a∂eelding 4).
Naast deze verkenningssleuven is een viertal kleine proefputten aangelegd om
de richting en het verloop van de aangetro≠en landweg en enkele (post)middeleeuwse greppels te bepalen. Ter hoogte van de aangetro≠en ijzertijdkringgreppels zijn enkele uitbreidingen gegraven om de grenzen van dit grafveld vast te
stellen. In totaal is een oppervlakte van 7450 m2 opengelegd.
De verkenningssleuven en proefputten zijn in principe tot op de ongestoorde
grond, het pleistocene dekzand, aangelegd. De diepte varieerde hierbij tussen de
0,5 en 1,5 meter. Deze diepte was a∑ankelijk van de dikte van het opgebrachte
en bewerkte pakket aan antropogene lagen.
Alle sporen zijn ingetekend en beschreven. Vondsten die bij het graven van de
sleuven en putten werden aangetro≠en en die aan het oppervlak zichtbaar
waren zijn verzameld en gedocumenteerd. Daarnaast zijn er enkele grondmonsters genomen. Van de twee aangetro≠en crematiekuilen zijn de vullingen voor
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nader onderzoek geheel gelicht. Om de kwaliteit te bepalen is een aantal sporen
gecoupeerd. Deze coupes zijn getekend en gefotografeerd. Ook van een aantal
structuren zijn foto’s genomen.
De locaties die in aanmerking kwamen voor een deﬁnitief archeologisch onderzoek zijn voor een deel afgedekt met grondzeil en zand. Hierdoor waren deze
beter beschermd tegen eventuele schatgravers en verwering door het klimaat.
Bij het inventariserend veldonderzoek is ook fysisch-geograﬁsch onderzoek
betrokken. In één van de raaien is om de 10 meter de putwand opgeschaafd en
een proﬁelkolom getekend, zoals te zien is in bijlage 1. Bij de ontdekking van
nieuwe of het verdwijnen van oude lagen werd het tekenen van de proﬁelkolommen verdicht. Hierdoor kon de bodemopbouw van het terrein worden gereconstrueerd. Omdat de proﬁelkommen zijn getekend in een raai die centraal over de
verhoging van het terrein lag, kon tevens worden nagegaan wat de oorzaak van
deze verhoging is geweest. De aangetro≠en lagen werden verder beschreven op
basis van aard, structuur en kleur.
3.3
definitief archeologisch veldonderzoek
Tijdens de opgraving is op een drietal locaties nader onderzoek verricht. Op twee
locaties (1 en 2) is de werkput vergroot. De werkput op locatie 1 heeft uiteindelijk
een formaat gekregen van ongeveer 27 bij 45 meter. Op locatie 2 is de verkenningssleuf uitgebreid tot een werkput van ongeveer 23 bij 50 meter. Daarnaast
is over een lengte van circa 25 meter de verkenningssleuf ten oosten van deze
locatie nogmaals verdiept. Op locatie 3 is alleen het grondzeil en het afdekkende
zand verwijderd (a∂eelding 4).
Het vlak is opnieuw opgeschaafd en de sporen zijn getekend. Hierbij is, ten
opzichte van het inventariserend onderzoek, een aantal sporen vervallen en een
aantal nieuwe bijgekomen. Voor het couperen is een selectie gemaakt van de
sporen die mogelijk tot een structuur behoorden. Grote kuilen zijn door middel
van de kwadrantenmethode gecoupeerd en over de kringgreppels zijn meerdere
coupes gezet. In principe zijn alle coupes getekend en gefotografeerd. De sporen
zijn daarna niet verder afgewerkt.
Tijdens de opgraving is geen fysisch geograﬁsch onderzoek meer verricht, omdat
dit geen extra informatie zou opleveren dan het inventariserend veldonderzoek
al had gedaan.
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>> 4 geologie

4.1
algemeen
De geologie van Bergeijk wordt bepaald door een aantal, in het Pleistoceen ontstane, hoger gelegen dekzandplateaus met daartussen laaggelegen gronden
en enkele beekdalen. Eén van deze beekdalen is gevormd door de Keersop, een
waterloop die ongeveer een kilometer ten zuidoosten van het onderzoeksterrein
ligt. Direct ten oosten van het onderzoeksterrein heeft een kleine beek gestroomd die in deze Keersop afwaterde. Waarschijnlijk komt hier ook de benaming ‘Waterlaat’ vandaan. 3
Op de dekzandplateaus komen kleine laagtes voor, waarin in natte tijden kleine
vennen kunnen zijn gevormd. Vanaf de Late Middeleeuwen zijn op de plateaus
op grote schaal akkers aangelegd. Om akkerbouw te kunnen bedrijven is de
grond door plaggenbemesting verrijkt. In de loop der eeuwen is op deze plateaus een soms zeer dik plaggendek (esdek of enkeerdgrond) ontstaan.

3) Mondelinge mededeling
H. Vroon, Alterra Wageningen.
4) nn 1968.
5) Krabbenborg 1961.

4.2 geologie en bodemopbouw van het onderzoeksterrein
Het onderzoeksterrein bestaat uit een dergelijk dekzandplateau. Op de bodemkaart (1:50.000) staat deze grond aangegeven als een hoge zwarte enkeerdgrond
met lemig ﬁjn zand, hetgeen impliceert dat het akkerdek ten minste 50 cm. dik
is.4 In het kader van de ruilverkaveling van Bergeijk in 1960 is een meer gedetailleerde bodemkaart (1:25.000) vervaardigd. Hierop wordt voor het noordelijke
deel van het onderzoeksterrein aangegeven dat er een humushoudende bovenlaag van meer dan 50 cm. dik aanwezig is, terwijl deze in het zuidelijk deel dunner is dan 30 cm. 5
Op het onderzoeksterrein is verder een tweetal depressies aanwezig. De oostelijke depressie is mogelijk een aanzet tot de laagte die tot een beekdal behoort.
De centrale depressie is vanaf de Late Middeleeuwen door plaggenbemesting
opgevuld en tegenwoordig zelfs als kleine rug in het landschap zichtbaar. Het
maaiveld ligt hier zo’n 50 centimeter hoger dan het maaiveld in het oosten van
het terrein. De hoogste nap-meting van het maaiveld bedraagt op de rug 33,57
meter + nap. Op de rest van het terrein is 30 tot 50 centimeter grond, vermengd
met plaggen, opgebracht. Dit plaggendek is grotendeels in de bouwvoor opgenomen.
Het huidige oppervlak wijkt door deze plaggenbemesting af van het oorspronkelijke oppervlak. Het oorspronkelijk laagste deel van het terrein, de centrale
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depressie, is tegenwoordig het hoogste deel van het terrein. Verder ligt het zuidelijk deel van het terrein enkele tientallen centimeters lager dan de rest van
het terrein. Vermoedelijk is deze laagte ontstaan door twintigste eeuwse graafactiviteiten. Mogelijk is hier een derde depressie in het landschap aanwezig
geweest. Dit is heden ten dage niet meer te achterhalen.
Op het gehele terrein wordt de onderste laag gevormd door het pleistocene dekzand, de c-Horizont (10) (bijlage 7). Deze is lichtgrijs van kleur met op delen oranje ijzeroervlekken. Boven op dit dekzand bevindt zich in het noorden een beigebruine akkerlaag (4) van 10 tot 20 centimeter dikte. Deze akkerlaag dateert uit
de Volle Middeleeuwen. Opvallend is dat de ijzertijdsporen die zijn aangetro≠en
altijd werden afgedekt door deze akkerlaag. Waarschijnlijk heeft deze laag een
beschermende werking gehad op oudere archeologische sporen.
Bovenop de akkerlaag bevindt zich de bouwvoor (1). Deze bouwvoor was in sommige gevallen onder te verdelen in een recent bewerkte laag en een Subrecente
akkerlaag waar sporadisch recente ploegvoren in te zien waren. De laag is donkerbruin van kleur en circa 30 tot 50 centimeter dik. Vrijwel direct ten zuiden
van de centrale depressie is de beige-bruine akkerlaag (4) niet meer zichtbaar en
bevindt de bouwvoor (1) zich meteen op het pleistocene dekzand (10). Nog zuidelijker op het onderzoeksterrein is de bodem in de twintigste eeuw verstoord
door handmatig gegraven ontginningssleuven (11), waardoor geen bodemopbouw in de werkputten meer is waar te nemen.
De bodemopbouw ter hoogte van de centrale depressie is afwijkend van die op
de overige delen van het terrein. De onderste aangetro≠en laag wordt gevormd
door het pleistocene dekzand (10). Hier bovenop bevinden zich twee natuurlijke
lagen van beide circa 10 centimeter dik: een donkergrijsbruine inspoelingslaag
(7) en een witgrijze uitspoelingslaag (13).
Boven op deze natuurlijke lagen bevindt zich de eerste antropogene laag: een
oud oppervlak (12) van ongeveer 10 centimeter dikte met een donkerbruine tot
donkerbruingrijze kleur. Dit oud oppervlak dateert uit de Volle Middeleeuwen of
uit een oudere periode. In de Volle Middeleeuwen is in ieder geval een bruingrijze tot donkerbruingrijze akkerlaag (8) van 5 tot 10 centimeter dikte opgebracht.
In deze laag zijn houtskoolfragmenten waargenomen. Tussen de Volle en Late
Middeleeuwen zijn vervolgens nog twee plaggendek-lagen van elk 5 tot 10 centimeter dikte opgebracht. De eerste laag (6) is lichtgrijsbruin en de tweede laag
(9) is bruingrijs van kleur. In de Late Middeleeuwen wordt een plaggendek (3)
van 10 tot 15 centimeter opgebracht die donkerbruingrijs van kleur is. Vervolgens
wordt in de Nieuwe tijd een nieuw plaggendek (2) van 10 tot 30 centimeter
opgebracht. Dit plaggendek is donkergrijsbruin tot donkergrijs van kleur. Tussen
de Bouwvoor (1) en deze laag bevindt zich een overgangszone (5) van 10 tot 15
centimeter, welke bestaat uit donkerbruin tot donkergrijsbruin humeus zand
met lichtgele zandbandjes. Dit plaggendek is voor een deel verploegt in de twintigste eeuw (bijlage 7).
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a∂eelding 5. Overzicht van
alle aangetro≠en sporen op
het onderzoeksterrein.
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>> 5 resultaten van het onderzoek

5.1
algemeen
Gedurende het archeologisch onderzoek zijn op het onderzoeksterrein verschillende sporen en vondsten aangetro≠en van vroegere bewoning en landgebruik.
Deze sporen en vondsten kunnen over het algemeen worden gedateerd van
de IJzertijd tot heden. 6 Daarnaast is er een aantal sporen dat, door een gebrek
aan dateerbaar vondstmateriaal, niet aan een bepaalde periode kan worden
toegeschreven.
Er zijn zes locaties te onderscheiden waar de sporen zich concentreren. Vier locaties dateren in de IJzertijd, vindplaats 5 dateert in de Middeleeuwen en de
Nieuwe tijd en vindplaats 6 in de Nieuwe tijd (a∂eelding 5).
5.2
IJzertijd (800 – 50 voor Chr.)
De meeste sporen en vondsten dateren uit de IJzertijd ( 800-50 voor Chr.). Deze
sporen en vondsten kwamen verspreid over het terrein voor, met een nadruk
op het noordoostelijke deel. Hierbij kunnen vier locaties worden aangeduid: de
noordoostzijde (vindplaats 1), de noordzijde (vindplaats 2), het midden (vindplaats 3) en de oostzijde (vindplaats 4) van het onderzoeksterrein. De locaties
bevinden zich allen rondom een, in die tijd, natuurlijke depressie in het landschap. Twee ervan (1 en 2) hebben betrekking op bewoning in de IJzertijd. De
overige twee (3 en 4) hebben betrekking op het grafritueel in die tijd. Bijna alle
sporen op de vier locaties kunnen nader worden toegeschreven aan de Vroege-,
Midden- of Late-IJzertijd. De losse sporen en vondsten uit de IJzertijd zijn niet
speciﬁeker gedateerd 7 (a∂eelding 6).
5.2.1 Vroege IJzertijd (800–500 voor Chr.)
Huisplattegrond
Aan de noordzijde van het onderzoeksterrein, op locatie 2, is een huisplattegrond (structuur d) aangetro≠en (a∂eelding 7). De oriëntatie van deze huisplattegrond is noordwest-zuidoost. Het gaat om een drieschepig huis met 4 paar
middenstaanders. Het huis moet ongeveer 12,5 meter lang zijn geweest en bijna
6 meter breed. De ingangspartijen bevinden zich waarschijnlijk in de lange zijden van het huis, waar de afstand tussen de middenstaanders groter is, 3 meter
ten opzichte van 2,5 meter bij de overige middenstaanders.
De paalkuilen waar de middenstaanders in zijn geplaatst variëren in diepte
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6) Zie bijlage 2 en 3 voor de
sporen- en vondstenlijsten.
7) Zie bijlage 1 voor de aangetro≠en structuren.
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tussen 20 en 30 centimeter. De paalkuilen van de wandpalen zijn niet dieper
dan 20 centimeter. Niet alle wandpalen zijn aangetro≠en. Het is mogelijk dat
een aantal van deze paalkuilen zo ondiep is aangelegd dat ze later geheel in de
bouwvoor zijn opgenomen.
Dit type huis, drieschepig met deze afmetingen, komt in Zuid-Nederland veel
voor in de Vroege-IJzertijd. Er wordt vanuit gegaan dat ze meestal een schilddak
bezaten. Er kunnen vergelijkingen worden getrokken met het huistype Oss 2b of
3a, geheel overeenkomen doen de huisplattegronden niet. 8
Aan de westzijde van de huisplattegrond zijn enkele paalkuilen aangetro≠en die
mogelijk toebehoord hebben aan een latere aanbouw aan het huis. Het
betre≠en twee extra middenstaanders waarvan nog ongeveer 20 centimeter van
de paalkuilen restte en zeven wandpalen met een resterende diepte minder dan
20 centimeter. Het huis kan hiermee met ongeveer 4 meter verlengd zijn. Een
dergelijke aanbouw is al eens eerder gesuggereerd bij een huisplattegrond uit
de Vroege-IJzertijd die in ‘De Horden’ bij Wijk bij Duurstede is gevonden. 9
Kuilen
In de nabijheid van de huisplattegrond is een groot aantal kuilen aangetro≠en
dat ook in de Vroege-IJzertijd kan worden gedateerd (a∂eelding 7–8). Een aantal
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a∂eelding 7. Locatie 2: huisplattegrond met aanbouw
(structuur d) en afvalkuilen
uit de Vroege-IJzertijd.

8) Schinkel 1998, 190–192.
9) Hessing 1991, 51.

a∂eelding 8. Locatie 2:
afvalkuil uit de Vroege-IJzertijd.
(foto: aac/Projectenbureau)
a∂eelding 9. Locatie 3:
kringgreppels uit de MiddenIJzertijd.
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kuilen heeft wellicht in eerste instantie als voorraadkuil dienst gedaan. Omdat
er alleen fragmentarisch aardewerk is aangetro≠en zullen eventuele aardewerken potten bij het in onbruik raken van de kuilen zijn verwijderd en hebben deze
kuilen een tweede leven gekregen als afvalkuil. De kuilen werden gevuld, waarbij aardewerkfragmenten in de kuilen terecht zijn gekomen. Naast aardewerk
bevonden zich ook grote natuurstenen fragmenten in de kuilen wat typisch is
voor kuilen uit de Vroege-IJzertijd. Een aantal van deze kuilen is bemonsterd
voor ecologisch onderzoek. 10 Hieruit bleek dat de kuilen voornamelijk houtskool
bevatten, variërend van weinig tot zeer weinig. Uit één van de kuilen kwam
daarnaast een aantal verkoolde zaden van het perzikkruid tevoorschijn. Omdat
een aantal kuilen door de sporen van het huis zijn gegraven is vast te stellen dat
de kuilen jonger zijn dan het huis. Bovendien zijn er in de kuilen, naast aardewerkscherven, ook leembrokken gevonden die met een huis geassocieerd kunnen worden. Eén van de kuilen is echter weer ouder dan het huis. Door de vulling van deze kuil is een paalkuil van de wand van het huis gegraven, deze kuil
zal dus niet meer in gebruik zijn geweest toen het huis werd opgericht. Het is
een algemeen verschijnsel dat er op erven uit de Vroege-IJzertijd veel kuilen
worden aangetro≠en,die over het algemeen gegraven worden nadat een huis
niet meer bewoond werd. De restanten van het huis hebben vervolgens nog wel
enige bescherming aan de kuilen kunnen geven.
5.2.2 Midden IJzertijd (500–200 voor Chr.)
Kringgreppels
In het midden van het onderzoeksterrein, op locatie 3, zijn sporen aangetro≠en
die wijzen op menselijke begravingen, zogenaamde kringgreppels (a∂eelding
9–10). Deze greppels zijn gegraven rondom een opgebrachte heuvel, de
gra∑euvel, waarin of waaronder de crematieresten van de overledene zijn
begraven. Van de crematieresten is echter niets teruggevonden. Wel is centraal
binnen twee kringgreppels een kuil en in kringgreppel 4 zelfs twee kuilen aangetro≠en. In totaal zijn er vijf, mogelijk zes, kringgreppels opgegraven (kringgreppels 1 t/m 6).
De meeste kringgreppels zijn relatief vierkant van vorm en variëren in omvang
tussen de 4 bij 4 en 5 bij 5 meter. De hoeken van deze kringgreppels liggen in
de vier windrichtingen. Kringgreppel 1 wijkt af van deze vorm en oriëntatie. De
vorm van deze kringgreppel is enigszins langgerekt met een omvang van 4 bij
4,5 meter. De resterende diepte van de kringgreppels is over het algemeen niet
groot, tussen de 5 en 35 centimeter. De oostzijde van de kringgreppel 1 is uitzonderlijk diep: 50 tot 80 centimeter. Op deze plek is op een later tijdstip een kuil
door de kringgreppel gegraven. 11
Op basis van de vorm van de greppels kunnen ze in de Midden-IJzertijd worden
gedateerd. De kringgreppels hebben een onderbreking wat in Zuid-Nederland
alleen van de vroege en Midden-IJzertijd bekend is. Daarnaast zijn de kringgreppels vierkant wat karakteristiek is voor de Midden-IJzertijd. 12
Dat de resterende diepte van de kringgreppels over het algemeen gering is,
kan veroorzaakt zijn doordat een deel van de greppels in de bouwvoor is opgenomen. Dit zou ook kunnen verklaren dat er wel kuilen binnen de greppels zijn
aangetro≠en, maar dat deze geen crematieresten bevatten. Ook deze kuiltjes
zijn in de regel ondiep, eventuele crematieresten kunnen op een hoger niveau
in de bouwvoor zijn verdwenen.
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10) Zie bijlage 5.
11) Dit vermoeden wordt
bevestigd door de vondst van
een Andenne-scherf uit de
Volle Middeleeuwen in deze
kringgreppel (v 131).
12) Tol 1998, 17.

a∂eelding 10. Locatie 3:
kringgreppel 4.
(foto: aac/Projectenbureau)

13) Er is tevens een onverkoolde
zaad van de Muur aangetro≠en,
maar dit is waarschijnlijk een
recente vervuiling.
14) Van Heeringen 1992, 114.
15) Hiddink 1996, 27.

Gedurende het veldonderzoek leken de grenzen van dit grafveld te zijn bepaald.
Na analyse van de grondsporen is gebleken dat dergelijke grafvelden in de IJzertijd vaak uit clusters van gra∑euvels bestaan. Het is dus mogelijk dat slechts
één van deze clusters is aangetro≠en en dat er op het onderzoeksterrein nog één
of meerdere clusters aanwezig zijn.
Bijgiften
In de noordoostzijde van kringgreppel 4 is een vrijwel complete aardewerken
schaal teruggevonden (a∂eelding 11). Deze schaal zal vermoedelijk in een latere
fase aan het grafmonument zijn toegevoegd. Dergelijke latere bijzettingen
komen vaker voor bij gra∑euvels. Meestal gaat het hierbij om een crematie die
bij het graf werd bijgezet. In de ecologische monsters uit de aardewerken schaal
zijn echter geen crematieresten gevonden. Wel is er een weinig houtskool in
aangetro≠en en een verkoolde zaad van de Beklierde Duizendknoop. 13
De aardewerken schaal is handgevormd en bezit een ingekerfde lineaire decoratie. De schaal is bikonisch met een wijde hals. Schalen van een vergelijkbare
vorm worden in West-Nederland aan het einde van de Midden-IJzertijd gedateerd. 14 De versiering doet echter eerder een datering in de Late-IJzertijd vermoeden. Dr. B.J. Groenewoudt en prof.dr. N.G.A.M. Roymans schrijven het object
eveneens aan die periode toe. Vergelijkbare aardewerken schalen zijn bij een
grafveld in Weert in de tweede tot eerste eeuw gedateerd. 15
In de westzijde van kringgreppel 1 is een verkleuring aangetro≠en die doet vermoeden dat ook hier een latere bijzetting heeft plaatsgevonden. De vorm van
de verkleuring doet denken aan een houten napje, waarbij het hout volledig is
vergaan waarna er alleen een verkleuring in de bodem is achtergebleven (a∂eelding 12). In het ecologische monster zijn geen crematieresten aangetro≠en. Wel
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bevond zich in dit houten napje een weinig houtskool. Opvallend is dat deze
kringgreppel op meerdere plekken concentraties houtskool bevatte. Dr. B.J. Groenewoudt merkte op dat de omvang en vorm van de zogenoemde houten nap
doen denken aan de overblijfselen van een schedel. 16 De fysisch antropologe
van het aac dr. E. Smits acht dit aannemelijk.
a∂eelding 11. Locatie 3:
aardewerken schaal uit
kringgreppel 4.

1:4

a∂eelding 12. Locatie 3:
sporen van het houten napje
of schedel in kringgreppel 1.
(foto’s: aac/Projectenbureau)

Een mogelijke verklaring van de bijzettingen kan zijn dat men in een later stadium o≠ers aan de overledenen heeft gebracht. Als deze o≠ers uit organisch materiaal hebben bestaan, zoals bijvoorbeeld voedsel, dan zijn deze in de loop der tijd
in de bodem vergaan.
5.2.3 Late-IJzertijd (200–50 voor Chr.)
In het oostelijk deel van het onderzoeksterrein, op locatie 1, is een grote hoeveelheid paalkuilen aangetro≠en waaruit vier gebouwstructuren kunnen worden
gereconstrueerd, twee huizen (structuur a en c) en twee spiekers (structuur b1
en b2) (a∂eelding 13).
De structuren a en b kunnen op basis van het vondstmateriaal en de vorm en
samenhang van de gebouwen in de Late-IJzertijd worden gedateerd, met een
mogelijke uitloop naar de Vroeg-Romeinse tijd. Van structuur c is alleen bekend
dat deze uit de IJzertijd dateert. Omdat deze huisplattegrond echter op hetzelfde erf is gebouwd, is het aannemelijk dat ook deze structuur uit de Late-IJzertijd
dateert.
Huisplattegrond a
Het zuidelijke huis (structuur a) is tweeschepig, met een zuidwest-noordoost
oriëntatie, en bezit een vijftal middenstaanders. Het huis heeft een lengte
gehad van ongeveer 18 meter en een breedte van ongeveer 6,5 meter en zal

16) Vergelijk de kinderschedel
in een ijzertijdgreppel aangetro≠en tijdens de opgraving te
Kesteren.Sier 2001, 238–240.
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c

a∂eelding 13. Locatie 1:
twee huisplattegronden
(structuur a en c) en twee
spiekers (structuur b) uit
de Late-IJzertijd.

b1

b2

werkput
structuur
onderzoeksterrein
depressie in het IJzertijdlandschap

a
vermoedelijke ingang huis
paalkuilen in relatie
tot structuur
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0
overige sporen
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waarschijnlijk een schilddak hebben bezeten. Een zuidwest-noordoost oriëntatie
is zeer gebruikelijk voor deze periode, evenals het gebruik van een schilddak
(a∂eelding 14).
Opvallend bij deze huisplattegrond is de aanwezigheid van dubbele paalkuilen
ter plaatse van de wand. Dergelijke paalkuilen komen veel voor bij huizen van
het type Oss 4b en Oss 5a. Beide huistypen worden gedateerd in de Late-IJzertijd.
Het type Oss 5a kan echter ook in de midden ijzertijd en de vroegromeinse tijd
voorkomen. De aangetro≠en huisplattegrond lijkt het meeste op het type Oss
4b, omdat niet alle wandpalen paarsgewijs gerangschikt zijn. Bovendien komt
de maatvoering van deze huisplattegrond meer overeen met dit type. 17
De ingangspartijen bevinden zich waarschijnlijk in de lange zijden van het huis,
tussen de -vanuit het oosten gerekend - tweede en derde middenstaander. Hier
bevindt zich namelijk een extra paalkuil midden in het huis die mogelijk
bedoeld is geweest om het woon- en stalgedeelte van het huis onderling te
scheiden. We kunnen dan ook spreken over een woonstalboerderij waarbij mens
en dier hetzelfde huis hebben gedeeld.
De paalkuilen waar de middenstaanders in zijn geplaatst hebben een resterende diepte tussen de 30 en 45 centimeter. Die van de wandpalen zijn over het
algemeen tussen de 10 en 20 centimeter diep. De extra paalkuil in het midden
van het huis bezat nog een diepte van 14 centimeter.
Huisplattegrond c
Omdat een deel van de structuur c niet is opgegraven is de gehele omvang van
het huis niet te bepalen. De omvang bedraagt in ieder geval 5 bij 9,5 meter. Het
moet een tweeschepig huis zijn geweest met minstens vier middenstaanders en
waarschijnlijk een schilddak.
De paalkuilen die bij deze huisplattegrond horen zijn niet diep ingegraven.
a∂eelding 14. Locatie 1:
huisplattegrond van het type
Oss 4b (structuur a).
(foto: aac/Projectenbureau)

17) Schinkel 1998, 192–193.
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Zowel de paalkuilen van de middenstaanders als die van de wandpalen zijn rond
de 10 centimeter diep. Waarschijnlijk zijn deze paalkuilen oorspronkelijk dieper
geweest maar is een deel van de sporen in de bouwvoor opgenomen. Dit zou
tevens verklaren waarom er relatief weinig paalkuilen van de wand zijn aangetro≠en. Eigenlijk zijn alleen de middenstaanders in het veld duidelijk waargenomen. Hierdoor zijn er geen uitspraken te doen over de mogelijke ingangspartijen van dit huis.
De oriëntatie van dit huis is noordwest-zuidoost en wijkt af van de oriëntatie
van structuur a. Huizen op hetzelfde erf in dezelfde periode bezitten doorgaans
ook een zelfde oriëntatie. Dit huis zal dus niet gelijktijdig met het andere huis
op het erf hebben gestaan. Wel is het mogelijk dat het huis als voorloper van
huis a op het erf is gebouwd of nadat huis a verlaten is. Dan zou structuur c ook
in de Late-IJzertijd gebouwd zijn. Omdat er echter geen speciﬁek te dateren
vondstmateriaal bij dit huis is aangetro≠en is deze datering niet zeker.
Spiekers
Zo’n vijf à zes meter ten noorden van huisplattegrond a is een tweetal spiekers
aangetro≠en, elk met een omvang van ongeveer 3 bij 3 meter. Beide spiekers zullen waarschijnlijk voor de bovengrondse opslag van bijvoorbeeld voedsel of
andere goederen hebben gediend. De paalkuilen van de oostelijke spieker (structuur b1) zijn echter duidelijk dieper gegraven dan de paalkuilen van de westelijke (structuur b2). De eerste heeft een gemiddelde diepte van ongeveer 37 centimeter, de diepte van de paalkuilen van de tweede spieker varieert tussen de 18
en 32 centimeter. De kuil die zich in de oostelijke spieker bevindt was al gegraven
voordat de spieker werd gebouwd. Waarschijnlijk is er tussen beide geen onderling verband.
Crematiegraven
Ten zuiden van de gebouwstructuren, op locatie 4, is een tweetal crematiekuilen
aangetro≠en die mogelijk ook tot de Late-IJzertijd gerekend kan worden (a∂eelding 15). Daarnaast bevond zich in een ploegspoor een dermate grote hoeveelheid crematieresten dat ervan uitgegaan kan worden dat er in totaal drie crematiegraven hebben gelegen. Omdat er, naast het verbrand botmateriaal, geen
vondsten in deze crematiekuilen zijn gedaan, is de datering in de Late-IJzertijd
niet zeker. De crematies kunnen eventueel ook uit de Midden-IJzertijd of VroegRomeinse tijd dateren.
De crematieresten bleken goed tot zeer goed verbrand te zijn op een temperatuur van boven de 650°c.18 Vervolgens zijn de resten los in een kuil gedeponeerd,
zonder enige vorm van bescherming. Hierdoor zijn de meeste resten zeer gefragmenteerd en kleiner dan 1,5 centimeter. Toch kon op basis van de grote fragmenten van één crematiegraf nadere informatie worden verkregen. Het gaat hierbij
om een vrouw met een waarschijnlijke leeftijd tussen de 43 en 52 jaar. Aan de
crematieresten kon verder worden ontleend dat deze vrouw een botknobbeltje
bezat op de tweede halswervel dat wijst op slijtage van de wervelkolom.

18) Zie bijlage 4.

5.3
Romeinse tijd (50 voor Chr.– 500 na Chr.)
Op het onderzoeksterrein zijn nauwelijks aanwijzingen gevonden voor gebruik
van deze ruimte in de Romeinse tijd. De enige tastbare vondst is een Romeinse
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a∂eelding 15. Locatie 4:
twee crematiekuilen.
(foto’s: aac/Projectenbureau)

wp7
1 : 1000

munt die zich in een (post)middeleeuwse akkerlaag bevond. Het gaat hierbij
waarschijnlijk om een Dupondius van Domitianus die in 90 of 91 na Chr. is geslagen in Rome. Omdat de a∂eeldingen op de munt enigszins primitief zijn kan
het ook om een imitatie gaan. Het feit dat deze munt zich in een (post)middeleeuwse akkerlaag bevindt geeft aan dat het niet meer in zijn originele context
bewaard is.
5.4 Middeleeuwen (500 –1500 na Chr.)
De meeste vondsten uit de Middeleeuwen zijn op het maaiveld en in de bouwvoor aangetro≠en. Bovendien is een aantal vondsten gedaan in sporen. Alle
vondsten dateren uit de Late Middeleeuwen. De meeste aangetro≠en sporen
bestaan uit greppels. Verder zijn er enkele paalkuilen en kuilen gevonden.
5.4.1 Vroege Middeleeuwen (500–1000 na Chr.)
Op het onderzoeksterrein zijn geen sporen of vondsten aangetro≠en uit de Vroege Middeleeuwen. Het terrein zal vermoedelijk in die tijd niet voor enige vorm
van bewoning in gebruik zijn geweest. Of het gebied gebruikt is voor activiteiten die geen sporen nalaten, zoals beweiding van vee, is niet aan te tonen.
Deze conclusie is verrassend omdat verwacht werd dat op de hoogste delen van
het terrein sporen van bewoning en beakkering uit de Karolingische tijd
(750–950 na Chr.) aangetro≠en konden worden. Het bewoningspatroon uit die
tijd op dit soort terreinen lijkt uit verspreide erven te bestaan waarop in de
regel slechts één boerderij en een waterput aanwezig zijn. De dichtheid van de
verkenningssleuven en proefputten lijken het onderzoeksterrein voldoende af te
dekken. Toch is het mogelijk dat er tussen de verschillende werkputten in sporen
van bewoning en beakkering uit de Karolingische tijd aanwezig zijn.
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5.4.2 Volle en Late Middeleeuwen (1000–1500 na Chr.)
Greppels en kuilen
De meeste volle en laatmiddeleeuwse sporen bestaan uit greppels die in verband kunnen worden gebracht met een verkavelingsysteem van de akkergronden. Naast deze middeleeuwse greppels zijn er ook greppels in de Nieuwe tijd
te dateren. Het is mogelijk dat de latere greppels al voorlopers hadden in de
Late Middeleeuwen. Het gehele akkercomplex is vindplaats 5 genoemd (a∂eelding 16). Op basis van het aardewerk kunnen de greppels voor het overgrote
deel worden toegeschreven aan de Volle Middeleeuwen (1000–1250 na Chr.).
Er zijn ook enkele kuilen en paalkuilen aangetro≠en die in de Late Middeleeuwen (1250-1500 na Chr.) kunnen worden gedateerd. Zij komen verspreid over
het onderzoeksterrein voor. Een uitzondering hierop zijn twee clusters van paalkuilen midden in de centrale depressie. In deze clusters is echter geen structuur
waar te nemen.
De verdere verspreiding van de sporen geeft aan dat het slechts om incidentele
graafactiviteiten gaat. Dit bevestigt het vermoeden, dat op basis van de aangetro≠en greppels was gerezen, dat het terrein in de Volle en Late Middeleeuwen
voornamelijk als akkerland dienst heeft gedaan.
Akkerdek
Op het onderzoeksterrein is voor de akkerbouw een groot deel van de bodem
vanaf de Volle Middeleeuwen verrijkt met plaggenbemesting. Het terrein werd
hierdoor in de loop der eeuwen voorzien van een extra pakket van plaggen vermengd met dierlijke mest uit de stallen. Ook in de centrale depressie werden
diverse malen plaggendekken opgebracht. Deze depressie werd hierdoor steeds
minder duidelijk aanwezig en werd langzaamaan geëgaliseerd. In de Nieuwe
tijd heeft dit zelfs tot gevolg gehad dat de oorspronkelijke depressie tot een
kleine rug in het landschap is verworden.
Een bijkomend voordeel van het plaggendek is dat sporen en vondsten uit oudere perioden beter beschermd zijn voor moderne bodemingrepen. Waar dit ontbreekt, met name op het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein, zijn bijvoorbeeld nauwelijks sporen uit de IJzertijd aangetro≠en. Dit kan veroorzaakt zijn
doordat het huidige leefoppervlak niet veel verschilde van het leefoppervlak in
de IJzertijd. Eventuele sporen zijn dan door middeleeuwse en latere bodembewerking volledig in de bouwvoor opgenomen.
Oppervlaktevondsten
Op het maaiveld van het onderzoeksterrein zijn tevens enkele vondsten gedaan
uit de Volle en Late Middeleeuwen. De meeste van deze vondsten bevonden zich
in het zuidoostelijke deel van het terrein en konden speciﬁeker worden gedateerd in de Volle Middeleeuwen. Helaas is dit deel van het onderzoeksterrein
dermate verstoord dat er geen sporen konden worden aangetro≠en die met
deze vondsten zouden kunnen samenhangen. De hoge concentratie aan vondsten op het maaiveld geeft echter wel de indicatie dat op dit deel van het terrein
in de Volle en Late Middeleeuwen enige vorm van menselijke activiteit heeft
plaatsgevonden.
Dat er verder geen bewoningsactiviteiten uit de Volle Middeleeuwen hebben
plaatsgevonden op het onderzoeksterrein is verrassend. De ontginning van het
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a∂eelding 16. Locatie 6:
noord-zuid landweg met karrensporen en bermgreppels uit de
Nieuwe tijd.
(foto’s: aac/Projectenbureau)

gebied moet ergens tussen 1000 en 1250 na Chr. zijn begonnen. In de regel
gebeurt dit door de bouw van nieuwe boerderijen op de hogere delen van het
landschap en niet zelden in de omgeving van depressies. Uit het onderzoek naar
de veldnamen en cijnzen van de abdij in Thorn kan worden opgemaakt dat dit
in fasen is gebeurd waarbij vermoedelijk eerst de hogere delen zijn ontgonnen,
mogelijk onder regie van deze abdij. Later, waarschijnlijk onder regie van de
Hertogen van Brabant, zijn de lagere delen via een betere ontwatering (zoals de
waterlaten) voor akkerbouw geschikt gemaakt.
De dichtheid van de werkputten hebben het onderzoeksterrein voldoende afgedekt om erven met boerderijen uit de Volle Middeleeuwen aan te tre≠en. Bewoning was dus, in tegenstelling tot de verwachting, niet op het terrein aanwezig.
5.5
Nieuwe tijd (1500 –1850 na Chr.)
Alle sporen en vondsten uit de Nieuwe tijd die zijn aangetro≠en hebben betrekking op het gebruik van het terrein als akkerland. Zo is, zoals hierboven reeds
beschreven, een deel van het terrein opgevuld met een plaggendek. Dit proces
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heeft in de Nieuwe tijd tot gevolg gehad dat een oorspronkelijke depressie in
het landschap tot een rug is verworden.
De overige sporen bestaan grotendeels uit greppels die te maken hebben met
de verkaveling van het land. Daarnaast is aan de noordkant van het terrein een
tweetal kuilen aangetro≠en met dierlijk botmateriaal erin. Waarschijnlijk is er
in deze kuilen overleden vee gedumpt.
Verder zijn er karrensporen en bermgreppels gevonden die met een noord-zuid
georiënteerde landweg in verband kunnen worden gebracht (a∂eelding 16).
Een deel van deze landweg was alleen op basis van recentere verstoringen te
lokaliseren. Een tweede, oost-west georiënteerde, landweg kan enkel op basis
van latere verstoringen worden gelokaliseerd (vindplaats 6). Bij een herverkaveling van het terrein aan het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw
zijn deze wegen weer bij de akkers gevoegd.
Het verkavelingsysteem en de landwegen worden op historisch kaartmateriaal
vermeld. Rond 1830 zijn er kadastrale kaarten van Bergeijk en omgeving gemaakt. Bij de vergelijking van de opgravingsresultaten met deze kadasterkaart
kan geconcludeerd worden dat de aangetro≠en landwegen corresponderen met
landwegen die op de kadasterkaart zijn ingetekend. Verder is een aantal perceelsgrenzen die op de kadasterkaart staan als greppels in de werkputten aangetro≠en. Sommige van deze greppels zijn reeds in de Volle Middeleeuwen
aangelegd (a∂eelding 17).
Niet alle perceelsgrenzen zijn teruggevonden en er zijn ook greppels aangetroffen die midden in een perceel zijn gegraven. Dit laatste was mogelijk bedoeld
om een dergelijk perceel verder onder te verdelen. Dat niet alle perceelsgrenzen
zijn teruggevonden kan worden verklaard doordat niet alle grenzen duidelijke
sporen hoeven na te laten. Zo is het mogelijk dat ondiepe greppels of ondiep
ingegraven hekwerk in de bouwvoor zijn opgenomen. Daarnaast hoeven kadastrale grenzen niet altijd landschappelijk zichtbaar te zijn geweest. Ook tegenwoordig zijn niet alle kadastrale grenzen in het landschap aangegeven. Van
de verschillende kadasters zijn ook historische benamingen bekend.
Het is heel goed mogelijk dat kadasters met dezelfde namen in het veld helemaal niet apart gemarkeerd zijn geweest. Een verder verband kon er niet worden gevonden tussen deze benamingen en de aangetro≠en perceelsgrenzen.
5.6 Subrecent tot heden (1850 –2000 na Chr.)
De enige sporen en vondsten uit de Subrecente tot hedendaagse tijd hebben
betrekking op graafactiviteiten uit de twintigste eeuw die aan de zuidkant en
een deel van de noordkant van het onderzoeksterrein zijn uitgevoerd. Deze
graafactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in een tweetal typen, te weten:
handmatig vervaardigde ontginningssleuven en machinematig grondverzet.
Dit eerste heeft zich in de eerste helft van de twintigste eeuw voltrokken met als
doel de bodem te verbeteren voor de landbouw. Het machinematig grondverzet
dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Hierbij is tot op enkele
meters diepte de bodem verstoord geraakt.
Deze graafactiviteiten hebben voor de archeologische waarden een destructief
e≠ect gehad. Eventuele sporen en vondsten uit oudere perioden waren niet dui-
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delijk leesbaar of zelfs helemaal niet meer aanwezig. Men dient er dan ook
rekening mee te houden dat op deze verstoorde delen van het onderzoeksterrein
mogelijk archeologische waarden zijn verdwenen.
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>> 6 conclusie

6.1
synthese
Het doel van deze synthese is het opzetten van een chronologisch verhaal van
bewoning en landgebruik vanaf de IJzertijd tot heden (a∂eelding 18).
IJzertijd
In de IJzertijd was centraal op het onderzoeksterrein een depressie aanwezig,
welke het gebruik van het terrein beïnvloed heeft. Bewoning vond steeds rondom deze centrale depressie plaats. Omdat de depressie waarschijnlijk een markeerpunt in het landschap is geweest was het tevens een goede plek om direct
daaraan grenzend een grafveld aan te leggen. De oostelijke depressie was wellicht de aanzet tot de laagte die bij een dichtbij gelegen beekdal heeft behoord.
In de nabijheid van het terrein kon dus drinkwater worden verzameld. In totaal
heeft er in de IJzertijd op vier locaties bewoning en/of begraving plaatsgevonden. Daarbij lijkt het erop dat deze locaties niet gelijktijdig in gebruik zijn
geweest.
Vroege-IJzertijd
Ten noorden van de depressie is in de Vroege-IJzertijd een huis van het type Oss
2b of 3a gebouwd, dat in een later stadium is verbouwd. Op het erf is een aantal
voorraadkuilen in gebruik geweest die een tweede leven als afvalkuil hebben
gekregen. Toen het huis eenmaal verlaten was, zijn er nieuwe afvalkuilen op het
erf aangelegd, waarbij de restanten van het huis nog enige beschutting boden.
Deze afvalkuilen zullen bij een nieuw huis hebben gehoord. Hiervan is op het
onderzoeksterrein geen huisplattegrond aangetro≠en.

19) De schaal dateert mogelijk
uit de Late-IJzertijd en zou
derhalve een latere bijzetting
kunnen zijn.
20) De vondst die beschreven is
als houten nap zou een kinderschedel kunnen zijn.

Midden-IJzertijd
In de Midden-IJzertijd is centraal op het terrein een grafveld ontstaan. Dit grafveld bevindt zich aan de zuidelijke rand van de centrale depressie op een iets
hoger gelegen deel. Het grafveld bestaat, voor zover nu bekend, uit één cluster
van waarschijnlijk zes gra∑euvels. In één van de twee gra∑euvels is mogelijk als
(voedsel)o≠er aan de overledenen in een later stadium een aardewerken schaal
bijgezet.19 In de andere gra∑euvel is een vage verkleuring aangetro≠en die doet
denken aan de resten van een houten napje, al kan het moeilijk te deﬁniëren
spoor ook de overblijfselen zijn van een menselijke schedel.20
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a. Vroege IJzertijd
b . Midden IJzertijd
c . Late IJzertijd
d . Romeinse tijd/Vroege
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Late-IJzertijd
Ten noordoosten van de centrale depressie en het grafveld is in de Late-IJzertijd
opnieuw een erf aangelegd. Niet alleen de depressie, maar ook dit grafveld, zal
in de Late-IJzertijd nog steeds zichtbaar zijn geweest. Op het erf bevinden zich
twee huizen en in ieder geval twee spiekers. Eén huis behoort tot het type Oss
4b. In het huis is een onderscheid tussen het woon- en stalgedeelte gemaakt.
Het andere huis is moeilijk in een type onder te verdelen. Beide huizen zullen
niet gelijktijdig op het erf hebben gestaan, daarvoor is de oriëntatie te verschillend. De spiekers moeten eenvoudige gebouwtjes zijn geweest die voor de
bovengrondse opslag van bijvoorbeeld voedsel of andere goederen hebben
gediend.
Ten zuiden van dit erf, en direct ten oosten van de centrale depressie, zijn in
ieder geval twee, maar waarschijnlijk drie, crematiekuilen gegraven. Of deze
crematiekuilen ten tijde van de bewoning op het erf zijn aangelegd is niet duidelijk, zij kunnen ook gelijktijdig aan het grafveld dateren.
Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen
Vanaf de Vroeg Romeinse tijd tot in de Vroege Middeleeuwen is het terrein niet
meer intensief in gebruik geweest. De enige tastbare vondst is een Romeinse
munt die niet meer in zijn originele context bewaard is. De mogelijkheid bestaat
wel dat het terrein voor activiteiten is aangewend die geen sporen nalaten, zoals
het beweiden van vee. Dit is echter archeologisch niet aan te tonen.
Volle en Late Middeleeuwen
In de Volle Middeleeuwen wordt het terrein weer actief gebruikt. Vanaf de Volle
Middeleeuwen krijgt het een functie als akkerland en worden er diverse greppels aangelegd om de verschillende percelen onderling te scheiden. Het terrein
wordt vruchtbaarder gemaakt door meerdere malen met plaggen vermengde
dierlijke mest op te brengen. De natuurlijke depressie wordt hiermee extra opgevuld. Dit proces wordt in de Late Middeleeuwen voortgezet. Er worden meer
greppels aangelegd en de plaggenbemesting van het terrein zet voort.
Nieuwe tijd
Ook in de Nieuwe tijd is het terrein in gebruik als akkerland, waarbij wederom
greppels worden gegraven en plaggenbemesting plaatsvindt. Daarnaast worden
er twee landwegen aangelegd. De oorspronkelijke depressie verwordt tot lichte
rug in het landschap.
De perceelsgrenzen en de landwegen zijn op de kadasterkaart van Bergeijk uit
1832 goed zichtbaar. De perceelsgrenzen zijn echter niet allemaal in de vorm van
greppels teruggevonden, een aantal grenzen zal in het veld zijn aangegeven op
een manier die geen sporen heeft nagelaten of zijn destijds wellicht in zijn
geheel niet aangegeven.
Subrecent tot heden
Het gebruik van het terrein als akkerland heeft zich tot in het midden van de
twintigste eeuw voortgezet. In de eerste helft van de twintigste eeuw heeft men
door middel van het handmatig graven van ontginningssleuven de vruchtbaarheid van de bodem proberen te verbeteren. Dit heeft zich voornamelijk voltrokken in het zuidelijk deel van het terrein.
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In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft, ook voornamelijk in dit zuidelijk deel, machinematig grondverzet plaatsgevonden, waarbij tot op enkele
meters diepte de bodem is verstoord. De percelering van het terrein zoals bekend van de kadasterkaart uit 1832 is hierbij, inclusief landwegen, volledig
verdwenen.
6.2 evaluatie onderzoeksdoelen
1 Archeologische Monumentenzorg
Naar aanleiding van de zorg voor het archeologisch erfgoed in de bodem is bij
het inventariserend veldonderzoek de aanwezigheid, aard, omvang, kwaliteit en
ouderdom van de archeologische waarden bepaald. Vervolgens is er een waardering aan de aangetro≠en archeologische waarden gegeven. Tweevijfde van
het onderzoeksterrein bleek verstoord te zijn, op de rest van het terrein werden
archeologische waarden uit de IJzertijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd
aangetro≠en. Geadviseerd werd om de ijzertijdlocaties, door middel van een
opgraving, nader te onderzoeken.
2 Ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis in relatie tot het landgebruik
In eerste instantie was dit onderzoeksdoel gericht op de relatie tussen bewoning
en landgebruik in de Middeleeuwen. Gedurende het inventariserend veldonderzoek zijn echter alleen akkersystemen uit de Volle en Late Middeleeuwen waargenomen. Voor de IJzertijd is wel bewoning aangetro≠en, waarmee het onderzoeksdoel is uitgebreid. De locatiekeuze voor deze bewoning, alsmede voor het
grafritueel lijkt beïnvloed door de aanwezigheid van een depressie in het terrein. De akkers die bij de bewoning moeten hebben gehoord zijn niet aangetro≠en. Het bewoningsmodel van ‘zwervende erven’ lijkt op de ijzertijdbewoning
van toepassing te zijn.
Met betrekking tot de Middeleeuwen is het opvallend dat er op het onderzoeksterrein geen bewoningssporen uit de Karolingische tijd (750–950 na Chr.) zijn
aangetro≠en. De verkenningssleuven en opgravingsputten lijken een voldoende
‘dekking’ van het terrein te hebben om aanwezige erven op te sporen. Als bij een
begeleiding van de bouwwerkzaamheden alsnog erven uit de Karolingische tijd
worden aangetro≠en blijkt dat de ‘dekking’ van een te verkennen terrein met
verkenningssleuven groter moet worden om het Karolingische landschap te
begrijpen. Indien er in het geheel geen resten uit de Karolingische tijd worden
aangetro≠en moet het beeld van de bewoning en beakkering van dit deel van
Bergeijk mogelijk worden bijgesteld. Bewoning in die periode moet dan elders in
de omgeving gezocht worden, hoewel de potentiële terreinen voor deze periode
beperkt in omvang zijn. Ook is het mogelijk dat er in het geheel geen bewoning
en beakkering in deze expansieperiode in dit deel van Bergeijk voorkomen. Dit is
een in de toekomst op te lossen onderzoeksprobleem dat van belang is voor de
nederzettingsgeschiedenis van Bergeijk.
3 Onderzoek naar de eigendomsverhoudingen en aard van de akkers
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetro≠en voor de eigendomsverhoudingen van de akkers in de Karolingische tijd en de Volle Middeleeuwen zoals
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deze bekend zijn uit historische documenten. Wel werden perceelsgrenzen die
op de kadasterkaart uit 1832 te zien zijn als greppels teruggevonden. Een aantal
van deze greppels dateert al uit de Volle Middeleeuwen. Ook twee landwegen
die op de kadasterkaart zijn aangegeven zijn in het veld teruggevonden. Niet
alle kadastergrenzen blijken archeologisch traceerbaar te zijn. Deze grenzen
kunnen op een manier zijn aangegeven die geen sporen hebben nagelaten of
kunnen ook destijds niet zichtbaar zijn geweest. Dit laatste is met name heel
goed mogelijk als het om verschillende kadasters gaat die dezelfde historische
benaming hebben gekregen. De resultaten op het onderzoeksterrein van Waterlaat 5 bieden wel aanknopingspunten voor verder onderzoek.
4 Onderzoek naar de samenhang van de ijzertijdlocaties
in relatie tot het landschap
De depressie heeft grote invloed gehad op de locatiekeuze in de IJzertijd. De
depressie werd vermoedelijk minder geschikt geacht voor bewoning en de erven
liggen tientallen meters er vanaf. Het grafveld is op een hoger gelegen deel
dichtbij de depressie aangelegd. De depressie scheidt daarmee de bewoning van
het grafritueel. De aangetro≠en locaties uit de IJzertijd lijken niet gelijktijdig in
gebruik te zijn geweest. De crematiekuilen kunnen in dezelfde periode zijn ontstaan als het erf dat in de Late-IJzertijd dateert, maar dit is niet zeker. Ditzelfde
geldt voor huisplattegrond c dat op het erf van huis a is gebouwd.
Deze wijze van spreiding van bewoning past binnen het model van de ‘zwervende erven’. In de Bronstijd en IJzertijd werden de erven meestal opgegeven op het
moment dat een huis verlaten werd. Vervolgens werd een nieuw huis op een
nieuw erf gebouwd. Dit principe van ‘zwervende erven’ wordt geleidelijk in de
Midden- en Late-IJzertijd opgegeven. Vanaf die periode komt het vaker voor dat
een nieuw huis op hetzelfde erf verschijnt.21 Dit verklaart waarom er op het erf
van de Vroege-IJzertijd één huis is gebouwd en zou ervoor pleiten dat op het erf
van de Late-IJzertijd twee huizen zijn verrezen. De bewoning die bij het grafveld
hoort zou elders in de nabijheid kunnen worden verwacht.

21) Gerritsen 2001, 66–73.

6.3 archeologische monumentenzorg
De algemene grondslag voor het archeologisch onderzoek is de zorg voor het collectieve archeologisch erfgoed in de bodem en het streven naar het behoud en
duurzaam beheer van waardevolle archeologische locaties. In dat kader worden
archeologische waarden eerst geïnventariseerd, waarna een waardering en een
advies ten aanzien van behoud en beheer wordt gegeven. Indien een archeologische vindplaats behoudenswaardig is, wordt getracht deze in situ, op de plaats
van aantre≠en, te bewaren en door middel van planologische of technische
maatregelen in de nieuwe inrichtingsplannen in te passen en te conserveren.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan gekozen worden voor het ex situ behoud
van informatie van deze vindplaats, hetgeen kan leiden tot inventariserend of
deﬁnitief archeologisch veldonderzoek.
Voorafgaand aan het inventariserend archeologisch veldonderzoek op het
onderzoeksterrein stond al vast dat in situ behoud van eventueel aan te tre≠en
archeologische sporen en vondsten niet mogelijk was, daar de planvorming voor
het terrein in een gevorderd stadium verkeerde.
Bij het inventariserend onderzoek is een goede indruk verkregen van de aard en
omvang van de aangetro≠en vindplaatsen. Er is geconcludeerd dat de vindplaat-
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sen uit de IJzertijd archeologisch zeer waardevol zijn, waarbij de sporen en vondsten een hoge kwaliteit bezitten. De sporen zijn goed waarneembaar en bevatten naast veel aardewerk ook verbrand bot en houtskool.
Op grond hiervan is geadviseerd dat deze vindplaatsen in aanmerking komen
voor nader onderzoek, door middel van een kleinschalige opgraving. Dit advies is
mede ingegeven door het feit dat er aan de westzijde van Bergeijk nog weinig
bekend is over de bewoning en het landgebruik in deze periode.
Door middel van de opgraving zijn de ontsloten locaties in principe afdoende
onderzocht. Alleen over locatie 3, het grafveld, is bij de uitwerking enige onduidelijkheid ontstaan. Het is gebleken dat dergelijke grafvelden in de IJzertijd vaak
uit clusters van gra∑euvels bestaan. Het is mogelijk dat slechts één van deze
clusters is aangetro≠en en dat er op het terrein nog meerdere clusters aanwezig
zijn. Het advies ten aanzien van deze vindplaats is dan ook om tijdens de aanleg
van het bedrijventerrein archeologische begeleiding aan te wenden, zodat
vastgesteld kan worden of er in de directe omgeving van de gra∑euvels nog
meerdere (clusters van) gra∑euvels voorkomen.
Gedurende deze archeologische begeleiding zou tevens gelet moeten worden op
de mogelijke aanwezigheid van nieuwe crematiekuilen en op mogelijke sporen
van Karolingische bebouwing. De gegraven verkenningssleuven lijken een goede
dekking van het terrein te hebben gegeven, de verwachte Karolingische sporen
zijn echter niet aangetro≠en.
Deze begeleiding zal plaats moeten vinden tijdens de graafwerkzaamheden
door de aannemer, waarbij vooraf goede afspraken moeten worden gemaakt
over de mogelijkheden tot het stilzetten van het werk indien nieuwe kring-
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greppels, crematiekuilen of Karolingische grondsporen worden aangetro≠en.
Op bijgevoegd kaartje staat de gewenste locatie van deze archeologische begeleiding aangegeven (a∂eelding 19).
Voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Archeologisch Monumentenzorg is het van belang dat meer inzicht wordt verkregen in het voorkomen en de
verspreiding van archeologische vindplaatsen in de gemeente Bergeijk. De informatie die op basis van de opgraving is verkregen is hierbij een belangrijke schakel. Door het inventariseren van de gegevens over bewoning en het gebruik van
het landschap kan inzicht worden verkregen in de keuze waarom men destijds
op deze locatie ging wonen. Aansluitend kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het opstellen van verwachtingskaarten waar zich binnen de gemeente
meer archeologische vindplaatsen van dit type kunnen voordoen.
Archeologische verwachtingskaarten kunnen dan als instrument bij de ruimtelijke ordening en de vorming van bestemmingsplannen worden gehanteerd. In
een vroeg stadium kan daardoor bekend zijn of men archeologische vindplaatsen kan verwachten. Het behoud van archeologische waarden is hierbij belangrijk, hetzij door fysieke handhaving in het landschap, hetzij door archeologisch
onderzoek door middel van een opgraving.
Voor de nabijheid van dit onderzoeksterrein geldt een hoge archeologische verwachting. Derhalve kan het terrein direct ten westen van het onderzoeksterrein
worden aangemerkt als een terrein van hoge archeologische waarde (a∂eelding
20). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan worden verwacht dat
ook een ten zuidwesten aangrenzend terrein in zekere mate verstoord zal zijn.
De archeologische verwachting voor dit terrein is laag. De overige omliggende
terreinen zijn reeds bebouwd, waardoor een archeologische waardering niet
meer aan de orde is.
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verklarende woordenlijst

grotendeels ontleend aan Anema (1997), Archeologisch erfgoed goed beheerd
antropogeen
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/veroorzaakt).
archeologie
Wetenschap die zich tot doel stelt om door middel van studie van de materiële
nalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke samenlevingen in het verleden.
archeologisch monument
Een terrein waarin zich oudheidkundige zaken bevinden die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en hun
cultuurhistorische waarde. Hieronder worden zowel wettelijke beschermde als
niet-wettelijke beschermde monumenten verstaan.
Bronstijd
de periode waarin voor het eerst en in hoofdzaak brons wordt gebruikt voor
het vervaardigen van werktuigen en wapens. In Nederland de periode tussen
ca. 2000 en 800 voor Chr.
couperen
Het verwijderen van één helft van een spoor zodat deze ‘en proﬁl’ te bestuderen
is. Het couperen van een spoor heeft tot doel om de diepte, vorm en gelaagdheid
te bepalen, de oorsprong en ontwikkeling te interpreteren en eventuele relaties
met andere sporen na te gaan.
cultuurhistorie
De nalatenschap die de mens door zijn aanwezigheid en activiteiten in het verleden in het huidige landschap heeft achtergelaten. Het gaat hierbij om archeologische, historisch bouwkundige en historisch geograﬁsche waarden.
cultuurlandschap
Landschap dat door de werkzaamheid van de mens sterk is veranderd.
dekzand
Fijnzandige afzettingen die voornamelijk door windwerking ontstaan zijn
tijdens de ijstijden en in grote delen van Nederland een afsluitend zanddek
vormen.
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es
Ooud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten behoeve van bemesting.
Voor de bemesting werden plaggen of zand vermengd met potstalmest opgebracht.
Middeleeuwen
Periode tussen de val van het West-Romeinse Rijk (476) tot de ontdekking van
Amerika (1492), ook wel van ca. 500–1500 na Chr.
nederzetting(-sterrein)
In archeologische context: plaats met resten van menselijke activiteiten; de aard
en samenstelling van het in het veld aangetro≠en sporen en materiaal wordt
geïnterpreteerd als resten van bewoning in het verleden.
Nieuwe tijd
Periode vanaf de Late Middeleeuwen tot de Subrecente tijd, ook wel van 1500
tot ca. 1850 na Chr. Een andere gehanteerde benaming is Post-Middeleeuwen.
Nieuwste tijd
De periode tussen de 19e en 20e eeuw. Ook wel Subrecente tijd genoemd.
proefput
Een kleinere variant van de verkenningssleuf. Een proefput is in de regel
smaller en minder lang aangelegd dan een verkenningssleuf.
Romeinse tijd
De periode van het West-Romeinse Rijk. In Nederland de periode tussen
ca. 12 voor Chr. en ca. 500 na Chr.
subrecente tijd
De periode tussen de 19e en 20e eeuw. Ook wel Nieuwste tijd genoemd.
verkenningssleuf
Een kleine, langgerekte put die bij het archeologisch onderzoek kan worden
gegraven om een beter inzicht te krijgen in de datering, diepte ligging en
gaa∑eid van zichtbare sporen.
vindplaats
Plaats waar archeologisch materiaal is verzameld of te verzamelen is.
IJzertijd
De periode waarin voor het eerst en in hoofdzaak ijzer wordt gebruikt voor
het vervaardigen van werktuigen en wapens. In Nederland de periode tussen
ca. 800–12 voor Chr.
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Schematisch overzicht van de zes archeologische locaties.
Ligging onderzoeksterrein in Bergeijk in oranje aangegeven.
Ligging Bergeijk in Nederland
Tekentafel op het vlak naast de noord-zuidlopende landweg
uit de Nieuwe tijd. (foto: aac/Projectenbureau)
Ligging werkputten op het onderzoeksterrein.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen op het onderzoeksterrein.
Schematisch overzicht van de ijzertijdlocaties.
Locatie 2: huisplattegrond met aanbouw (structuur d) en
afvalkuilen uit de Vroege-IJzertijd.
Locatie 2: afvalkuil uit de Vroege-IJzertijd.
(foto: aac/Projectenbureau)
Locatie 3: kringgreppels uit de Midden-IJzertijd.
Locatie 3: kringgreppel 4. (foto: aac/Projectenbureau)
Locatie 3: aardewerken schaal uit kringgreppel 4.
Locatie 3: sporen van het houten napje of schedel
in kringgreppel 1. (foto’s: aac/Projectenbureau)
Locatie 1: twee huisplattegronden (structuur a en c)
en twee spiekers (structuur b) uit de Late-IJzertijd.
Locatie 1: huisplattegrond van het type Oss 4b (structuur a).
(foto: aac/Projectenbureau)
Locatie 4: twee crematiekuilen. (foto’s: aac/Projectenbureau)
Locatie 6: noord-zuid landweg met karrensporen en
bermgreppels uit de Nieuwe tijd. (foto: aac/Projectenbureau)
Locatie 5–6: akkersystemen en landwegen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in vergelijking met de kadasterkaart
uit 1832.
Gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksterrein.
Advies: archeologische begeleiding.
Advies: de archeologische verwachting in de nabijheid
van het onderzoeksterrein.
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sporenlijst (cd-rom)
Deze bijlage is een tabel en bevat de kolommen
spoornummer, vondstnummer, werkput, spooromschrijving, materiaaltype en datering.
vondstenlijst (cd-rom)
Deze bijlage is een tabel en bevat de kolommen
vondstnummer, spoornummer, werkput,
omschrijving, materiaaltype en datering.
het onderzoek van het crematiegraf
van Bergeijk
door drs. E. Smits
analyse zeefmonsters Bergeijk Waterlaat 5
door C.D. Troostheide
briefrapportage voorlopig verslag en advies,
d.d. 05 april 2001 (cd-rom)
door drs. J.P. Flamman
noordzuid-proﬁel (deels gereconstrueerd)
over het onderzoeksterrein.

3

4

5

6

7

bijlagen
structurenlijst (cd-rom)
Deze bijlage is een tabel en bevat de kolommen
structuur, datering en spoornummers.

2

1

65

62
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bijlagen inhoud

bijlage 4 het onderzoek van het crematiegraf van Bergeijk

door drs. E. Smits, 2001
werkwijze
Zes monsters zijn gezeefd over zeven met een maaswijde van 2 mm. De residuen
zijn fysisch–antropologisch onderzocht.
resultaten

werkput 7, spoor 443, monsternummers 002 t/m 006
skeletdeel
gewicht (gram)
fragmentatie (cm)

inhoud + = aanwezige fragmenten

Neurocranium

45

3

Os frontale = voorhoofd
+ Os temporale = slaapbeen
+ Os pariëtale = wandbeen
+ Os occipitale = achterhoofd

Viscerocranium

10

3

Lacrimale =neusbeen
+ Orbita = oogkas
Os zygomaticum = jukbeen
Gebitselementen
+ Mandibula = onderkaak
Maxilla = bovenkaak

Axiaal

16

3

Diafyse

235

5

+ Vertebrae = wervels
+ Costae = ribben
Clavicula = sleutelbeen
Scapula = schouderblad
+ Pelvis = bekken
+ Humerus = bovenarm
+ Radius = spaakbeen
+ Ulna = ellepijp
+ Femur = bovenbeen
+ Tibia = scheenbeen
+ Fibula = kuitbeen
+ Phalangen = hand/voetkootjes
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skeletdeel

gewicht (gram)

fragmentatie (cm)

Epifyse

7

2

inhoud + = aanwezige fragmenten
Gewrichten van:
+ hand/arm
+ voet/been

Residu

460

Totaal

773

Dierlijk

–

<1

Div. skeletdelen

–

–

verbrandings- geslachtsbepaling
graad

leeftijdsbepaling

pathologie

conclusie

4–5

De epifysen zijn gesloten en

Op de dens axis

Vrouw van
ca. 43–52 jaar.

Processus Mastoideus
= –1 (vrouwelijk)

de suturen (Sagittalis) intern

(de draaier) is een

Margo Orbita

gesloten en extern sluitende.

osteophyt aanwezig.

= –1 (vrouwelijk)

Dit wijst op een leeftijd

Crista Supra Mastoidea van ca. 43–52 jaar
= –1 (vrouwelijk)

toelichting op het onderzoek van crematieresten
Verbrandingsgraad
Door de verbranding verandert het bot van kleur, van vorm en van structuur.
De kleur van het bot verandert onder invloed van de temperatuur en de duur
van de verbranding. De kleur is een aanwijzing voor de verbrandingsgraad.
De verbrandingsgraad is ingedeeld in een aantal fasen (Wahl ’82).

kleur

verbrandingsgraad

lichtbruin

0 = onverbrand

temperatuur (c)

donkerbruin

1 = zeer slecht verbrand

<275

zwart

2 = slecht verbrand

275–450

grijs

3 = middelmatig verbrand

450–650

krijtwit

4 = goed verbrand

650–800

oudwit

5 = zeer goed verbrand

>800

Fragmentatie
Door de verbranding verandert het bot van vorm, het bot kan krimpen, scheuren,
kromtrekken. De fragmentatie van het materiaal is a∑ankelijk van depositionele en postdepositionele processen. Het verbrande bot is na de crematie erg bros
en kan gemakkelijk breken door het blussen van de brandstapel met water of
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zand, of door het aanraken van de crematieresten wanneer zij nog niet zijn afgekoeld. De scheuren worden dan breuken en het materiaal wordt gefragmenteerd. Soms wordt dat door de nabestaanden opzettelijk gedaan. De mate van
fragmentatie is verder sterk a∑ankelijk van de depositiewijze van de crematieresten. Worden deze in een urn geplaatst dan zijn de crematieresten goed beschermd en blijven er grotere fragmenten bewaard dan wanneer de resten los in
een kuil, zonder bescherming gedeponeerd worden. De mate van fragmentatie
wordt als volgt beschreven:
1 = zeer klein (<1.5 cm.)
2 = klein (1.6– 2.5 cm.)
3 = middel (2.6–3.5 cm.)
4 = groot (3.6–4.5 cm.)
5 = zeer groot (4.6–5.5 cm. en groter)
Inventarisatie
De mate van compleetheid kan vastgesteld worden door het inventariseren van
de crematieresten. Ook hier kunnen de depositionele en de postdepositionele
aspecten een rol spelen.
De conservering van spongieuze delen, zoals het axiale skelet is bijvoorbeeld bij
urngraven veel beter dan bij andere graftypen waar de resten onbeschermd zijn.
Verder kan er door de nabestaanden een selectie van de resten gedeponeerd
zijn, zoals bijvoorbeeld de schedeldelen.
Bij de inventarisatie worden de resten in de volgende categorieën geplaatst:
– neurocranium (hersenschedel)
– viscerocranium (aangezichtsschedel)
– axiaal (schouder,wervels,ribben,bekken)
– diafyse extremiteiten armen, benen)
– epifyse extremiteiten (gewrichten)
Geslachtsbepaling
De geslachtsbepaling berust evenals bij inhumaties op vorm- en grootte verschillen van de geslachtskenmerken van de schedel en het bekken. We gebruiken
hiervoor de aanwijzingen van de W.E.A. (1980).
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Verder is het onderscheid in robusticiteit van het post-craniële skelet tussen
mannen en vrouwen een aanwijzing. De grootte van de gewrichten en de
schachtdikte van de lange pijpbeenderen kunnen hiervoor gebruikt worden
(Schutkowski/Hummel ’87).
Een methode die speciaal met het oog op crematieonderzoek onderzocht en
getest is a.h.v. referentiecollecties, is de geslachtsbepaling op basis van de Pars
Petrosa (Wahl ’82, Schutkowski ’83). Dit botstuk, ook wel het rotsbeen genaamd,
heeft een betrekkelijk beschermde positie binnen de schedel en het botmateriaal van het rotsbeen is vrij dik en massief, zodat deze vaak bij crematies geconserveerd blijft.
Het betreft hier een metrische geslachtsbepaling die op basis van een aantal
discriminantieanalyses berekend wordt.
Leeftijdsbepaling
Evenals de geslachtsbepaling geldt ook hier dat in principe dezelfde methoden
gebruikt worden als bij inhumaties. Een vrij nieuwe methode die als aanvulling
gebruikt kan worden is de kwalitatieve histologische leeftijdsbepaling (Amprino/Bairati ’38, Hummel/Schutkowski ’93).
Bij deze microscopische methode worden er coupes gemaakt van een deel van
de schacht van een pijpbeen, mandibula of een willekeurig ander bot. Voorwaarde is wel dat de cortex van het bot intact is en niet te dun. Over het algemeen
zijn spongieuze botten minder geschikt.
Bij deze kwalitatieve analyse wordt het aantal osteonen niet geteld, zoals bij de
kwantitatieve analyse. Voor deze kwantitatieve analyse is een doorsnede van
de hele schacht van een pijpbeen nodig omdat er op verschillende locaties een
telling verricht moet worden. Het zal duidelijk zijn dat dit bij crematieresten
zelden of nooit mogelijk is.
Bij de kwalitatieve methode worden de veranderingen, die gedurende het leven
t.a.v. de diverse botstructuren plaatsvinden, vergeleken met een referentiecollectie. Op deze wijze is een leeftijdschatting mogelijk die veel nauwkeuriger is dan
bij macroscopische leeftijdsgebonden veranderingen (Cuijpers ’93).
Met histologisch onderzoek is het eveneens mogelijk om dierlijk bot te identificeren, indien dit macroscopisch niet meer mogelijk is.
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Een andere microscopische methode is die van de zogenaamde incremental
lines (Grosskopf ’89), waarbij er een coupe van een van de wortels van het gebit
gemaakt wordt.
Lengte
De lichaamslengte kan bij gecremeerd bot berekend worden met behulp van de
diameter van de proximale gewrichten van de femur, de humerus en de radius
(Rösing ’77). Er is wel een grotere range in de berekende leeftijd dan wanneer de
hele botten voorhanden zijn, maar toch geeft dit enig idee van de lichaamslengte. Op deze wijze kan de variatie in, en de veranderingen van de lichaamslengte
van populaties in ruimte en tijd geïnventariseerd worden.
Pathologie
Voor de beschrijving en diagnose van pathologische verschijnselen op het botmateriaal wordt verwezen naar het algemene deel over pathologie. Bij crematieresten is de beschrijving van deze verschijnselen het meest belangrijk, een diagnose is zelden mogelijk vanwege de vaak incomplete crematieresten.
Het opgraven en behandelen van crematieresten
Het opgraven van brandplaatsen moet zo gedetailleerd mogelijk gebeuren, zodat de ligging van de dode op de brandstapel gereconstrueerd kan worden.
Wanneer de resten in een urn gedeponeerd zijn, moet deze laagsgewijs leeggehaald worden om de verzamelwijze te achterhalen. Is men bijvoorbeeld bij het
hoofd of de voeten begonnen met het verzamelen? Welke delen liggen onderin,
in het midden en bovenin?
Na het opgraven moeten de crematieresten voorzichtig gewassen worden boven
een 1mm. zeef, zodat kleine resten niet verloren gaan. Na het drogen kunnen de
crematieresten bestudeerd worden.
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bijlage 5 analyse zeefmonsters Bergeijk Waterlaat 5, 2001

door C.D. Troostheide, 2002
werkwijze
Veertein monsters zijn gezeefd over zeven met een maaswijdte van 2, 1 en 0.5
mm. De residuen zijn onderzocht met een stereomicroscoop met een vergroting
van 10x.
resultaten
monster

spoor

aantal

soort

m 001

534

Zeer veel

Houtskool

m 007

534/535

Veel

Houtskool

m 008

534/535

Weinig

Houtskool

m 009

104

Zeer weinig

Houtskool

m 010

104

Weinig

Houtskool

m 011

104

Weinig

Houtskool

m 012

106

Weinig

Houtskool

m 013

106

Zeer weinig

Houtskool

m 014

120

Weinig
3x

Houtskool
Aardewerk

Weinig
5x

Houtskool
Verkoolde zaden

Weinig

Houtskool

m 015

121

m 016

276

m 017

276

Weinig

Houtskool

m 018

526

Weinig
1x

Houtskool
Verkoolde zaden

m 019

62

526

omschrijving

IJzertijd
Persicaria maculosa
(Perzikkruid)

1x

Persicaria lapathifolium
(Beklierde Duizendknoop)
Onverkoolde zaden Stellaria (Muur)

Weinig

Houtskool

conclusie
In alle monsters zit houtskool, terwijl slechts twee monsters (015 en 018) zaden
bevatten. De hoeveelheid plantensoorten en aantal gevonden exemplaren is
dermate gering, dat er geen conclusies over het landschap getrokken mogen
worden.
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