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voorwoord

In 2002 is begonnen met de bouw van de nieuwe vleugel van zorgcentrum
‘St. Joseph’ te Bergeijk (Noord-Brabant). De gemeente Bergeijk heeft daartoe in
2001 besloten een archeologisch onderzoek uit te laten voeren om de eventuele
aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten op het terrein vast te
stellen. Het archeologisch onderzoek vond plaats op het voormalig volkstuinencomplex achter het zorgcentrum, omdat eventuele archeologische sporen en
vondsten door de uitbreiding in grote mate verstoord zouden worden.
Het archeologisch veldonderzoek vond plaats in mei en oktober-november 2001
en werd uitgevoerd door een team van medewerkers van het Amsterdams
Archeologisch Centrum (aac) van de Universiteit van Amsterdam.
Het team bestond uit:
>>
>>

prof. dr. F.C.W.J. Theuws
drs. J.P. Flamman

>>

M. Parlevliet

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

drs. M. Visser
drs. S. Gerritsen
M.H.F. Cornelissen
H.C. van Ramshorst
drs. J. Slopsma
drs. M. Dijkstra
drs. A. Koster
C.D. Troostheide

wetenschappelijke leiding
projectleider, dagelijkse leiding
inventariserend veldonderzoek
projectarcheoloog, dagelijkse leiding
deﬁnitief veldonderzoek
projectarcheoloog
projectarcheoloog
veldarcheoloog
veldtechnicus
dtp-a∂eeldingen
aardewerkspecialist
metaalspecialist
ecologisch specialist

Wij willen iedereen bedanken die, zowel in het veld als ook daarbuiten, zijn
medewerking heeft verleend aan het onderzoek, waaronder dhr. C. de Lepper
(kraanmachinist), dhr. A.L. Oosterwijk (gemeente Bergeijk), dhr. J. Biemans en
dhr. Van Dungen (Monumentencommissie Bergeijk), het Eicha Museum en
Pieter Smolders.
In dit rapport zal verslag worden gedaan van de werkzaamheden en resultaten
van het archeologisch onderzoek. In hoofdstuk 1 worden het onderzoekskader en
-doelen beschreven, in hoofdstuk 2 het onderzoeksgebied. 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 staan aanbevelingen ten aanzien van de archeologische monumentenzorg, zoals de omgang met de archeologische waarden op het toekomstige
bedrijventerrein vermeld.
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lijst van a∂eeldingen

samenvatting

algemeen
Aan de noordkant van zorgcentrum ‘St. Joseph’ te Bergeijk werd in 2002 een
nieuwe vleugel gerealiseerd. De bouw ervan betekende dat eventuele archeologische grondsporen deﬁnitief vernietigd zouden worden. 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
Bergeijk in 2001 besloten een archeologisch onderzoek uit te laten voeren om de
eventuele aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten op het terrein
vast te stellen. Het archeologisch onderzoek vond plaats op het voormalig volkstuinencomplex achter het zorgcentrum, omdat eventuele archeologische sporen
en vondsten door de uitbreiding in grote mate verstoord zouden worden.
In mei en oktober-november 2001 is door een team van medewerkers van het
Amsterdam Archeologisch Centrum (aac) van de Universiteit van Amsterdam
het archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Het terrein had een omvang van
circa 68 bij 60 meter. Het archeologisch onderzoek heeft de benaming Bergeijk
St. Joseph 2001 (bk-sj-01) gekregen en landelijk is de cis-code 3321 toegekend.
De centrale rd-coordinaten zijn: 153.210/370.570.
voorkennis archeologisch onderzoek
Het terrein bevindt zich 75 meter ten oosten van het onderzoeksterrein waarop
aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw een opgraving is uitgevoerd door de medewerkers en studenten van het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek heeft indertijd het
toponiem Bergeijk Eerselsedijk gekregen.
Tijdens dit onderzoek zijn nederzettingspatronen uit de elfde en twaalfde eeuw
en de (late) veertiende tot (vroege) zestiende eeuw aangetro≠en. Deze vindplaats is toen geïnterpreteerd als de rand van de nederzetting Berga naar het
buitengebied met akkers en veldsystemen.
De aangetro≠en sporen aan de Eerselsedijk bestonden uit greppels, paalkuilen,
kuilen, waterputten en de fundamenten van een bakstenen gebouw. Uit de
paalkuilen konden vier bijgebouwen en mogelijk één woonstalboerderij worden
gereconstrueerd.

7

onderzoeksdoelen
Voor het archeologisch onderzoek is een drietal onderzoeksdoelen geformuleerd:
1 Archeologische Monumentenzorg (amz)
2 De ontwikkeling van de bewonings- en agrarische geschiedenis van Bergeijk
3 Correlatie van de opgravingsgegevens met archeologisch onderzoek aan de
Eerselsedijk
methoden van onderzoek
Het veldonderzoek heeft in twee fasen plaatsgevonden. Om de mate van verstoring van het onderzoeksterrein vast te stellen zijn in mei 2001 verspreid over het
terrein 23 kleine proefputten gegraven van 1 bij 2 meter. Op basis van dit vooronderzoek is geadviseerd een groot deel van het terrein door middel van een
opgraving te onderzoeken. Deze opgraving vond in oktober-november 2001
plaats, waarbij een werkput van circa 30 bij 60 meter is opengelegd.
Alle aangetro≠en sporen en verstoringen zijn ingemeten, getekend en gedocumenteerd. Vervolgens zijn vrijwel alle sporen gecoupeerd. De sporen zijn daarna
niet verder afgewerkt. Alle aangetro≠en vondsten zijn verzameld en er zijn
enkele grondmonsters voor ecologisch onderzoek genomen. Daarnaast is, door
middel van het schematisch tekenen van enkele proﬁelen, inzicht verkregen in
de bodemopbouw.
resultaten
De uitkomsten van het huidige archeologisch onderzoek sluiten goed aan bij het
onderzoek dat onder ‘De Kattedans’ en de nabijgelegen parkeerplaats heeft
plaatsgevonden. Ook op het huidige onderzoeksterrein ontbreken sporen en
vondsten uit de Vroege Middeleeuwen. Pas in de Volle Middeleeuwen wordt het
terrein voor bewoning in gebruik genomen. Het zuidelijk deel van het terrein
wordt als erf ingericht, met een bootvormige boerderij, een bijgebouw, (mogelijk) een waterput en een waterkuil. Het erf wordt door enkele greppels afgescheiden van een deel van het omliggende gebied. Ten noorden van deze greppels vinden geen activiteiten plaats die sporen in de bodem nalaten. Mogelijk
wordt dit deel wel gebruikt voor de beweiding van vee of voor het verbouwen
van gewas.
Deze uitkomsten komen overeen met die uit het archeologisch onderzoek uit de
jaren ’80 van de vorige eeuw. Men kan ervan uitgaan dat de bewoningssporen
die bij beide opgravingen zijn aangetro≠en gelijktijdig zijn ontstaan. Het betreft
een nederzetting met meerdere erven. De conclusie van het onderzoek uit de
jaren ’80 van de vorige eeuw dat het mogelijk de noordgrens van de nederzetting Berga betreft wordt door het huidige onderzoek onderbouwd. De oostgrens
van de nederzetting is niet aangetro≠en.
De bewoning wordt niet voortgezet in de Late Middeleeuwen. Het ziet er naar
uit dat er in die periode op het gehele terrein gewassen verbouwd zijn. Langzaam ontstaat er een vruchtbaardere bodem door de toevoeging van plaggen
met dierlijke mest. Dit ‘esdek’ zal uiteindelijk enkele decimeters dik worden.
Tijdens het gebruik van het terrein als akkerland worden er wel enkele greppels,
die in de Volle Middeleeuwen zijn ontstaan, uitgediept of opnieuw aangelegd.
In de Nieuwe tijd blijft het terrein in gebruik als akkerland en worden opnieuw
greppels op het terrein aangelegd. Deze greppels hebben waarschijnlijk niet
gefunctioneerd als perceelsgrenzen maar moeten gezien worden als een extra
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onderverdeling van het land. Ze zijn niet te zien op de kadasterkaart van Bergeijk uit 1832. Op de kaart is slechts sprake van één kadastergrens die zich op het
huidige onderzoeksterrein zou bevinden. Deze grens komt grotendeels overeen
met een greppel die al in de Late Middeleeuwen is aangelegd, en dus waarschijnlijk in de Nieuwe tijd nog in gebruik was.
In de periode ‘subrecent tot heden’ wordt het terrein ingericht als moestuin bij
het klooster van de Paters Assumptionisten. Oude greppels worden hiervoor gedempt en aan de westkant van het terrein wordt een nieuwe greppel of sloot
aangelegd. De grote hoeveelheid kleine paalkuilen geeft aan dat het gebruik van
de moestuin zeer intensief is geweest. Zo hebben palenrijen de moestuin in kleinere delen opgedeeld. De oriëntatie van deze palenrijen en van de sloot sluit aan
op de indeling die in de Volle Middeleeuwen op het terrein is ontstaan.
In de tweede helft van de twintigste eeuw wordt het terrein in gebruik genomen
als volkstuincomplex. Hierbij wordt de inrichting van het terrein gewijzigd, zo
wordt de westelijke sloot gedempt en verandert de oriëntatie van de verkaveling. De indeling die in de Volle Middeleeuwen is ontstaan wordt hierbij verlaten. Ook het gebruik als volkstuincomplex heeft vele sporen, in de vorm van
paalkuilen en kuilen, op het terrein achtergelaten. Dit volkstuincomplex is tot
in 2001 in gebruik geweest.
archeologische monumentenzorg
Omdat verwacht werd dat het onderzoeksterrein ernstig verstoord was werd in
eerste instantie besloten een inventariserend onderzoek met behulp van proefputten aan te leggen. Deze proefputten hadden tot doel de kwaliteit van de
archeologische waarden te bepalen. De verstoring bleek mee te vallen en de
archeologische waarden waren van goede kwaliteit. Naast deze kwaliteitsbepaling kon reeds een uitspraak worden gedaan over de aard, omvang en ouderdom
van de aangetro≠en vindplaats.
Voor een verantwoord archeologisch beeld waren de proefputten echter niet voldoende, daarom is geadviseerd de vindplaats op te graven. Door middel van deze
opgraving is het onderzoeksterrein in principe afdoende onderzocht en konden
alle amz-doelen worden gehaald.
Daarnaast konden conclusies worden getrokken over de nabije omgeving van
het onderzoeksterrein. Omringende terreinen die niet bebouwd zijn of als bos
fungeren, kunnen worden aangemerkt als terreinen van hoge archeologische
waarde. Eventuele bouwwerkzaamheden op deze terreinen dienen altijd vooraf
te worden gegaan door archeologisch onderzoek.
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>> 1 onderzoekskader

1.1
aanleiding
In 2002 is begonnen met de bouw van de noordelijke uitbreiding van zorgcentrum ‘St. Joseph’ te Bergeijk (Noord-Brabant). 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 Bergeijk in 2001
besloten een archeologisch onderzoek uit te laten voeren om de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten op het terrein vast te stellen.
Het archeologisch onderzoek vond plaats op het voormalig volkstuinencomplex
achter het zorgcentrum, omdat eventuele archeologische sporen en vondsten
door de uitbreiding in grote mate verstoord zouden worden.

1) Parlevliet 2001: Briefrapport
archeologisch vooronderzoek
St. Joseph, d.d. 21 juni 2001
(zie bijlage 7).

Het terrein bevindt zich slechts 75 meter ten oosten van het onderzoeksterrein
waarop aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw een opgraving is uitgevoerd door de medewerkers en studenten van het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens dit onderzoek, onder het
huidige cultureel centrum ‘De Kattedans’ en het nabijgelegen parkeerterrein,
zijn nederzettingssporen uit de Volle en Late Middeleeuwen aangetro≠en. Deze
vindplaats is indertijd geïnterpreteerd als de rand van de nederzetting ‘Berga’
naar het buitengebied met akkers en veldsystemen.
Met deze kennis is het huidige onderzoeksterrein vanaf het begin aangemerkt
als een terrein met hoge archeologische verwachting. Door de functie die het
terrein in het recente verleden heeft bekleed, eerst als moestuin bij het klooster
van de Paters Assumptionisten en vervolgens als volkstuincomplex, was echter de
verwachting uitgesproken dat het onderzoeksterrein redelijk verstoord was.
Om de mate van deze verstoring te bepalen is eind mei 2001 door medewerkers
van het Amsterdams Archeologisch Centrum (aac) met behulp van 23 kleine
proefputten van 1 bij 2 meter een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De
conclusie van dit onderzoek was dat er geen sprake was van de verwachte verstoring. Daarnaast zijn in de proefputten reeds archeologische waarden aangetro≠en, die aansluiten bij het eerdere onderzoek uit de jaren ’80 van de vorige
eeuw. Tijdens dit vooronderzoek kon tevens de aard, omvang, kwaliteit en ouderdom van de aanwezige sporen en vondsten worden bepaald.1
Voor het beantwoorden van de amz- en ander vraagstellingen waren dergelijke
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proefputten echter niet voldoende en er werd geadviseerd een groot deel van
het onderzoeksterrein door middel van een opgraving bloot te leggen.
Dit deﬁnitief archeologisch onderzoek heeft in oktober en november 2001
plaatsgevonden. Daarbij zijn inderdaad de verwachte nederzettingssporen aangetro≠en. De uitkomsten uit dit onderzoek sluiten goed aan bij het onderzoek
dat onder ‘De Kattedans’ en de nabijgelegen parkeerplaats heeft plaatsgevonden.
Zowel het vooronderzoek als de opgraving hebben intern de benaming Bergeijk
St. Joseph 2001 (bk-sj-01) gekregen, landelijk is voor dit onderzoek de cis-code
3321 toegekend.
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.
Het volgende onderzoeksdoel valt onder de wetenschappelijke programma’s die
aan de Universiteit van Amsterdam worden uitgevoerd en betreft zowel het thema centrale plaatsen als dat van het cultuurlandschap. Tevens ligt het terrein
centraal in het onderzoeksgebied van het Zuid-Nederland project van het aac.
2 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,
welke 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 satellietnederzettingen en
de rol van belangrijke grootgrondbezitters in de ontginning en exploitatie van
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de verschillende gronden en meer speciﬁek die van de akkercomplexen door de
tijd heen. In de directe omgeving van de kern van Bergeijk zijn veldsystemen en
akkers als ensemble te bestuderen in relatie tot deze kern.
Voor de huidige onderzoekslocatie is speciﬁek een derde onderzoeksdoel geformuleerd. Deze sluit aan op beide bovenstaande onderzoeksdoelen en heeft te
maken met eerder archeologisch onderzoek dat in de nabijheid is uitgevoerd.
3 Correlatie van de opgravingsgegevens met archeologisch onderzoek
aan de Eerselsedijk
In hoeverre sluiten de sporen en vondsten van het onderzoeksterrein aan op de
sporen en vondsten die reeds in de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn
aangetro≠en onder het huidige cultureel centrum ‘de Kattedans’ en de nabijgelegen parkeerplaats. Indertijd is die vindplaats geïnterpreteerd als de noordgrens van de nederzetting ‘Berga’. De vraag is of de sporen en vondsten van het
huidige onderzoeksterrein hierop aansluiten en of het inderdaad om de noordgrens van de nederzetting gaat. Daarnaast kan met het huidige onderzoek worden bepaald of ook de oostgrens van deze nederzetting bereikt is.
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>> 2 onderzoeksgebied

2.1
ligging
Het onderzoeksterrein met de centrale rd-coördinaten: 153.210/370.570, ligt ten
noorden van de dorpskern Bergeijk. Ten zuidwesten van het onderzoeksterrein
loopt de Eerselsedijk en ten zuiden het Hof. Hiertussen bevindt zich nog bebouwing zoals het cultureel centrum ‘De Kattedans’ en het zorgcentrum ‘St. Joseph’.
Het terrein is ongeveer 68 meter lang en 60 meter breed en was tot in 2001 in
gebruik als volkstuincomplex.
153

a∂eelding 1. Het onderzoeksterrein in Bergeijk in oranje
aangegeven.
Inzet: Ligging Bergeijk in
Nederland.

370

370

1 : 10 000
153
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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 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,
daardoor ontstond op veel plaatsen een dik akkerdek.

2) Zie voor een uitgebreidere
uiteenzetting van de onderzoeksresultaten: Slofstra/Van
Regteren Altena/Theuws 1985,
62–66 en Theuws/Verhoeven
1989, 159–166.

Archeologische vindplaatsen
In het verleden is veel aandacht besteed aan archeologisch onderzoek in het
centrum en op het oostelijk grondgebied van Bergeijk. In het centrum betro≠en
het voornamelijk opgravingen rondom de kerk. Daarnaast is in het begin van de
jaren ’80 van de vorige eeuw ongeveer 75 meter ten westen van het onderzoeksterrein een vindplaats onderzocht. Deze opgraving bevond zich op de plaats van
het huidig cultureel centrum ‘De Kattedans’ en de bijbehorende parkeerplaats
en heeft als toponiem Bergeijk Eerselsedijk gekregen.
De aangetro≠en sporen aan de Eerselsedijk bestonden uit greppels, paalkuilen,
kuilen en waterputten en dateren in hoofdzaak uit twee perioden, namelijk de
elfde en twaalfde eeuw en de (late) veertiende tot (vroege) zestiende eeuw. Er
zijn noch vondsten en sporen uit de Vroege Middeleeuwen, grofweg de zesde
tot tiende eeuw, noch uit de zeventiende en achttiende eeuw aangetro≠en.
De bewoning op het terrein begint rond het midden van de elfde eeuw. In deze
periode wordt een oost-west georiënteerde greppel aangelegd. In de twaalfde
eeuw wordt de bewoning intensiever. De meeste paalkuilen, de helft van de
waterputten en een tweetal greppels zijn in deze periode aangelegd. Van de
paalkuilen zijn vier bijgebouwen en mogelijk één woonstalboerderij te reconstrueren. De waterputten, vijf in totaal uit deze periode, zijn allen gemaakt van
uitgeholde boomstammen.
Na de twaalfde eeuw lijkt er gedurende enige tijd geen bewoning te zijn op het
terrein. In de veertiende of wellicht de vijftiende eeuw wordt nog wel een noordzuid georiënteerde greppel aangelegd. In de vijftiende en zestiende eeuw is de
bewoning weer heel nadrukkelijk aanwezig. Uit die tijd dateren de overige vijf
waterputten, enkele greppels en een klein bakstenen gebouw. De waterputten
worden niet meer van een uitgeholde boomstam vervaardigd, maar bestaan nu
uit gestapelde plaggen of een houten kastconstructie. De functie van het gebouw is onduidelijk, mogelijk gaat het hier om een bakhuis voor het bakken van
brood.
Indertijd is geïnterpreteerd dat deze sporen toebehoren aan de noordgrens van
de nederzetting Berga 2 (a∂eelding 2).
Geschiedenis
Vanaf de Vroege Middeleeuwen vormden de Kempen het centrum van de pagus
Texandrië. Het hierin gelegen Bergeijk (oorspronkelijk Echa of Eicha genaamd)
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a∂eelding 2. Overzicht van
alle aangetro≠en sporen op
het onderzoeksterrein Bergeijk
Eerselsedijk.

0

10 m

1 : 1000

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 mogelijk 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 waarschijnlijk in Bergeijk ook over
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kernen van oud grondbezit aangevuld met nieuw ontgonnen gronden. 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 NoordBrabant 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. Door deze sociaaleconomische ontwikkelingen ontstonden er nieuwe soorten nederzettingen en
andere verdwenen of werden verplaatst.3
Op de kadastrale minuutkaart uit 1832 van Bergeijk is te zien dat het onderzoeksterrein in zijn geheel een agrarische functie heeft bezeten. Verder is te zien dat
er één kadastergrens over het terrein loopt.
Uit de Nieuwste tijd is bekend dat het onderzoeksterrein in de twintigste eeuw
in gebruik is geweest als moestuin bij het klooster van de Paters Assumptionisten. In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze functie van het terrein
voortgezet in een volkstuincomplex.

3) 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 vestigingsplaatsen 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 als gevolg van 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 Laat-Neolithicum tot in
de Nieuwe tijd. Ervaring leert daarbij dat ter hoogte van de plaggendekken met
name Bronstijd tot Volle Middeleeuwen kan worden verwacht.
Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek uit de jaren ’80 van de vorige
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eeuw onder het huidige cultureel centrum ‘de Kattedans’ geldt voor het onderzoeksterrein een speciﬁeke verwachting. Vermoedelijk bevinden zich ook hier
bewoningssporen die te maken hebben met de noordgrens van de nederzetting
‘Berga’ in de Volle en Late Middeleeuwen.
2.4 aard van bedreiging
Op het onderzoeksterrein wordt de uitbreiding van het zorgcentrum ‘St. Joseph’
gerealiseerd. De bouw van deze uitbreiding zullen de aanwezige archeologische
waarden in hoge mate verstoren, waardoor een behoud in situ, dus op de plaats
van aantre≠en, moeilijk te realiseren is.

a∂eelding 3. Maquette van de
uitbreiding van het zorgcentrum
St. Joseph, zoals tentoongesteld
in het najaar van 2001.
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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 zijn de opgravingsresultaten van het onderzoek van Bergeijk Eerselsdijk uit de jaren ’80 van de vorige eeuw nader bekeken. Gekeken is
of er een aansluiting van deze gegevens verwacht kon worden met die van het
huidige onderzoeksterrein.
Verder is de kadasterkaart van Bergeijk uit 1832 met het onderzoeksterrein gecombineerd waardoor een verwachting kon worden uitgesproken over waar
eventuele perceelsgrenzen aangetro≠en zouden kunnen worden.
Na het inventariserend veldonderzoek is een advies gegeven over de archeologische waarden op het onderzoeksterrein. Het terrein bleek niet tot nauwelijks
verstoord te zijn en er werden reeds diverse archeologische waarden uit de Volle
en Late Middeleeuwen aangetro≠en. Daardoor is geadviseerd een groot deel van
het onderzoeksterrein door middel van een opgraving archeologisch te onderzoeken. In een brief is dit advies met de voorlopige resultaten zowel aan de gemeente Bergeijk als aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
(rob) gerapporteerd.
Op basis van het advies is een deﬁnitief archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Na deze veldfase zijn de onderzochte sporen nader geanalyseerd en is
het aangetro≠en vondstmateriaal gedetermineerd. Vervolgens is een vergelijking tussen deze opgravingsresultaten en de resultaten van het nabijgelegen
onderzoek uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw gemaakt.
De vooraf geformuleerde onderzoeksvragen konden hierbij grotendeels 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 tussen gemeente en provincie kan worden besloten of eventuele bijzondere en opmerkelijk voorwerpen in het Eicha
Museum worden tentoongesteld.
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a∂eelding 4. Ligging van de
proefputten en werkput op het
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3.2
inventariserend archeologisch veldonderzoek
Over het onderzoeksterrein, met een totale oppervlakte van circa 68 bij 60
meter, zijn met behulp van een kleine kraanmachine in totaal 23 proefputten
gegraven met een breedte van 1 meter en een lengte van circa twee meter.
Zeventien proefputten zijn in de vorm van drie Noord-Zuid raaien aangelegd
met een onderlinge afstand van ongeveer acht meter. De afstand tussen de
raaien bedroeg 25 meter. De overige zes proefputten zijn tussen de raaien in
gegraven.
Het doel van deze proefputten was de mate van verstoring van het terrein te
onderzoeken. Door de functie van het terrein in de twintigste eeuw, dat eerst als
moestuin en vervolgens als volkstuincomplex in gebruik was, was de kans aanwezig dat de bodem door graafwerkzaamheden sterk verstoord was.
In de proefputten is één vlak aangelegd op het niveau van het pleistocene zand,
tussen de 40 en 80 centimeter onder het maaiveld. Verstoringen en sporen die
daarbij zichtbaar waren zijn ingemeten, getekend en gedocumenteerd. De sporen die zijn aangetro≠en zijn verder niet archeologisch onderzocht en redelijk
intact gelaten voor eventueel vervolgonderzoek. Vondsten die bij het openleggen van de proefputjes zijn aangetro≠en zijn verzameld, gedocumenteerd en
meegenomen.
Bij het inventariserend veldonderzoek is ook fysisch-geograﬁsch onderzoek
betrokken. Van elke proefput is een proﬁelkolom getekend waarbij de verschillende lagen zijn onderzocht en beschreven op basis van aard, structuur en kleur.
Hierdoor kon de bodemopbouw van het terrein worden gereconstrueerd.
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a∂eelding 5. Schaven van
het vlak om de sporen goed
te kunnen zien
(foto: aac-Projectenbureau)

3.3
definitief archeologisch veldonderzoek
Over het onderzoeksterrein is met behulp van een kraanmachine, met een twee
meter brede bak, een werkput aangelegd van ongeveer 30 bij 60 meter. De locatiekeuze van deze werkput is gebaseerd op het vooronderzoek (a∂eelding 4).
In de werkput is één vlak aangelegd op het niveau van het pleistocene dekzand,
tussen de 40 en 80 centimeter onder het maaiveld. Verstoringen en sporen die
daarbij zichtbaar werden zijn ingemeten, getekend en gedocumenteerd. Alle
sporen zijn vervolgens gecoupeerd. Dit houdt in dat één helft van een spoor is
verwijderd zodat de dwarsdoorsnede bestudeerd kan worden. De coupes zijn
vervolgens getekend en gefotografeerd. De sporen zijn daarna niet verder afgewerkt. Vondsten die zijn aangetro≠en zijn verzameld, gedocumenteerd en meegenomen. Van enkele sporen zijn ook grondmonsters voor ecologisch onderzoek
verzameld.
Tijdens de opgraving is geen fysisch geograﬁsch onderzoek meer verricht, omdat
het niet meer informatie zou opleveren dan het inventariserend veldonderzoek
had opgeleverd.
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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. 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. Door plaggenbemesting is
de grond verrijkt om akkerbouw te kunnen bedrijven. In de loop der eeuwen is
op deze plateaus een plaatselijk zeer dik plaggendek (esdek of enkeerdgrond)
ontstaan.
4.2 geologie en bodemopbouw van het onderzoeksterrein
Het onderzoeksterrein bestaat uit een dergelijk dekzandplateau dat door plaggenbemesting is verrijkt. Op de bodemkaart (1:50.000) staat deze grond aangegeven als een Hoge Enkeerdgrond met lemig ﬁjn zand, hetgeen impliceert dat
de humushoudende bovengrond dikker is dan 50 centimeter.4
Op het gehele terrein wordt de onderste aangetro≠en laag gevormd door
pleistocene dekzand, de c-Horizont (laag 4). Deze is geel tot lichtbruingeel
van kleur, heeft soms een gevlekt uiterlijk en bevindt zich gemiddeld op
29,83 + nap (a∂eelding 6). Bovenop dit dekzand bevindt zich een bruine laag
(laag 3) die als restant van het esdek kan worden gezien. Dit esdek is vanaf de
Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd op het terrein opgebracht in de vorm
van plaggen vermengd met dierlijke mest. Soms is dit esdek licht verrommeld en
heeft het een donkerbruingrijs tot grijsbruin en geel gevlekt voorkomen (laag 2).
De dikte van het overgebleven esdek is maximaal 36 centimeter. Op verschillende delen van het terrein is het esdek volledig in de bovenste laag opgenomen.
Deze bovenste laag (laag 1) is donkergrijsbruin van kleur en wordt de bouwvoor
genoemd. In deze laag hebben de tuinbouwactiviteiten van de afgelopen eeuw
plaatsgevonden. Aan de zuidzijde van het terrein was de bouwvoor twee keer
zo dik dan aan de noordzijde, gemiddeld 60 tegenover 30 centimeter. Aan de
noord- en oostzijde van het terrein is de bouwvoor sterk doorworteld door de
bomen van het naastgelegen bos. Het maaiveld bevond zich uiteindelijk gemiddeld op 30,40 + nap.
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a∂eelding 6. Proﬁelkolom met
de gemiddelde geologische
opbouw van het onderzoeksterrein.

4) nn 1968.

>> 5 resultaten van het onderzoek

5.1
algemeen
Gedurende het archeologisch vooronderzoek zijn op het onderzoeksterrein reeds
enkele sporen en vondsten aangetro≠en. De sporen betro≠en greppels die konden worden gedateerd vanaf de Volle Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd en
enkele verstoringen uit de periode ‘subrecent tot heden’. Bij het deﬁnitief
archeologisch onderzoek, de opgraving, zijn meerdere spoorcategorieën aangetro≠en en konden de sporen specifieker worden gedateerd. Alle sporen en
vondsten blijken een datering te hebben vanaf de Volle Middeleeuwen tot in de
periode ‘subrecent tot heden’, met een zwaartepunt in de Volle Middeleeuwen 5
(a∂eelding 7).
5.2
Middeleeuwen (500 –1500 na Chr.)
Het merendeel van de sporen dateert in de Volle Middeleeuwen en in mindere
mate de Late Middeleeuwen. Sporen of vondsten uit de Vroege Middeleeuwen
ontbreken. Het terrein zal 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.
5.2.1 Volle Middeleeuwen (1050 –1250 na Chr.)
In de Volle Middeleeuwen wordt het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein
intensief in gebruik genomen (a∂eelding 8). De sporen die zijn aangetro≠en
kunnen worden onderverdeeld in greppels, paalkuilen en kuilen. Verder zijn er
twee sporen aangetro≠en die mogelijk een waterput en een waterkuil waren.
Deze sporen hebben te maken met het gebruik van dit deel van het terrein voor
bewoning. Op het noordelijk deel van het terrein zijn slechts af en toe sporen uit
de Volle Middeleeuwen aangetro≠en. Dit deel van het terrein is in ieder geval
niet voor bewoning in gebruik geweest. Wel is het mogelijk dat het een weidefunctie voor het vee had of dat er gewas is verbouwd.

5) Zie bijlage 3 en 4 voor de
sporen- en vondstenlijsten.

Paalkuilen en kuilen
In de diverse paalkuilen die zijn onderzocht kunnen twee gebouwstructuren
worden herkend. Aan de zuidzijde van het onderzoeksterrein bevond zich een
deel van een huisplattegrond (structuur a) en in het midden van het terrein lag
een plattegrond van een bijgebouw (structuur b).
In de nabijheid van structuur b zijn nog enkele paalkuilen onderzocht, hierin
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a∂eelding 7. Overzicht van
alle aangetro≠en sporen op het
onderzoeksterrein.
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a∂eelding 8. Overzicht van alle
aangetro≠en sporen uit de Volle
Middeleeuwen.
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kon vooralsnog niet een samenhangende structuur worden herkend. Verder liggen er paalkuilen en kuilen verspreid over het terrein. Overigens was het verschil tussen beide type sporen niet altijd zichtbaar. Paalkuilen waarbij de paal
is uitgegraven lijken wat betreft vorm en inhoud sterk op gewone kuilen. Daarnaast is maar weinig vondstmateriaal in de (paal)kuilen aangetro≠en, zodat ook
hierop geen onderscheid kon worden gemaakt.
Huisplattegrond
De zuidzijde van structuur a is helaas door recente graafactiviteiten verstoord.
Hierdoor kon deze structuur maar voor de helft worden opgegraven. Het betreft
een plattegrond van een zogenaamd bootvormig huis met een oostwest-oriëntatie (a∂eelding 9). Ook in Dommelen, waar een nederzetting uit de Volle Middeleeuwen is opgegraven, was deze oriëntatie van de huizen gangbaar.6 Het
huis moet drieschepig zijn geweest met drie paar middenstaanders en aan beide kopse kanten van het huis dubbele staanders.
Van de middenstaanders zijn alleen de drie noordelijke paalkuilen teruggevonden. Van de staanders aan de kopse kanten is alleen aan de oostkant een

6) Theuws/Verhoeven/
Van Regteren Altena 1988, p. 294.

a∂eelding 9. Vlak- en coupetekeningen van structuur a.
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a∂eelding 10. Leembrokken in
de coupe van de noordelijke
middenstaander van structuur a.

7) Deze funderingsplanken
(timber sills) worden geopperd
door Theuws, Verhoeven en
Van Regteren Altena (1988, 278)
voor enkele grotere huisplattegronden die in Dommelen zijn
aangetro≠en.
8) Theuws/Verhoeven/Van Regteren Altena 1988, p. 276, 290.
9) Theuws/Verhoeven/Van Regteren Altena 1988, p. 281, 397.
10) Theuws/Verhoeven/Van Regteren Altena 1988, p. 277.

dubbele paalkuil aangetro≠en, maar aan de westkant is het spoor deels verstoord. De middenstaanders hebben een onderlinge afstand van 2,7 meter.
De paalkuilen hadden een gemiddelde resterende diepte van 36 centimeter.
De paalkuilen aan de kopse kanten zijn iets dieper ingegraven. Hiervan is gemiddeld nog 42 centimeter over. Van zowel deze paalkuilen als die van de noordoostelijke staander kon worden aangetoond waar de paal zich oorspronkelijk
bevond. Van de overige paalkuilen was dit niet meer mogelijk.
De wand van het huis is waarschijnlijk licht gebogen geweest. Sporen van de
wandpalen zijn echter niet aangetro≠en. Hiervoor kunnen twee verklaringen
zijn. De wandpalen kunnen minder diep zijn ingegraven, omdat ze ook minder
stevig hoeven te zijn dan de staanders. Ook zou het kunnen dat de wandpalen
op een soort funderingsplanken hebben gerust.7 Tussen de wandpalen heeft
vlechtwerk gelopen dat aangesmeerd werd met leem.
De omvang van de aangetro≠en plattegrond is waarschijnlijk 11,6 bij 5,0 meter.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het huis zelf breder is geweest, de ligging
van de wandpalen is namelijk niet bekend. De ingang zal aan één van de kopse
kanten van het huis zijn geweest. Het type huis is vergelijkbaar met Dommelen
b1.8 Dit huistype wordt tussen de tweede helft van de elfde eeuw tot het eind
van de twaalfde eeuw gedateerd.9
Aan de noordwest kant van de plattegrond is een extra paalkuil aangetro≠en.
Deze paalkuil is wat vorm en vulling betreft identiek aan die van de midden-
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a∂eelding 11. Reconstructietekening bootvormige boerderij.
(Bron: Beex 1990)

staanders van het huis maar bevindt zich buiten de kern van de plattegrond
(a∂eelding 10). Een mogelijkheid is dat er in een later stadium een paal aan het
huis is toegevoegd om meer stevigheid te bieden. In Dommelen werd gesuggereerd dat de renovaties aan de westzijde van het huis een relatie kunnen hebben
met de sterke westenwind.10 Ook de extra paal bij structuur a bevindt zich aan
deze westkant. Aan de zuidkant, tegen de verstoring aan, is nog een paalkuil
aangetro≠en, die mogelijk ook tot structuur a behoort. Wellicht vormt deze een
aanzet tot het drietal middenstaanders aan de zuidkant van het huis.
Er is geen aardewerk in de sporen van structuur a aangetro≠en. Wel zijn er in
twee paalkuilen van de middenstaanders leembrokken van de wand gevonden
en bezaten beide paalkuilen aan de oostelijke kopse kant ieder een natuursteenfragment. Mogelijk zijn deze stenen gebruikt om de stand van de oorspronkelijke paal te verstevigen. In één van de paalkuilen aan de kopse kant is verder een
metaalvondst gedaan. Helaas betreft het hier een recente draadnagel die in een
later stadium in de bovenste laag van het spoor, de zogenaamde nazakking,
terecht is gekomen.
In de boerderij werd waarschijnlijk niet alleen gewoond, maar zal ook vee gestald zijn. Waar binnen de plattegrond het woon- en het stalgedeelte is geweest

27

paalkuil
118
spoor in mogelijke relatie tot huis
niet tot het gebouw behorende
sporen

117

en
111

recente verstoring

1 : 200

S 40

S 118

ligging van de coupe ten opzichte
00 nap
S 38
S 117

oversnijdende of oversneden
sporen en/of niet tot het gebouw
behorende sporen

S 32

S 111
S 26

S 27

1 : 200

a∂eelding 12. Vlak- en coupetekeningen van structuur b.

was echter niet meer te reconstrueren. Het feit dat in de paalkuilen de oorspronkelijke plaats van de paal niet meer te zien was, wijst er op dat de boerderij gesloopt is. Bij de sloop waren brokken leem van de wanden in enkele paalkuilen
terechtgekomen. Een aantal palen is waarschijnlijk tot aan het maaiveld verwijderd, de rest is in zijn geheel verwijderd.
Bijgebouw
In het midden van het onderzoeksterrein is uit een concentratie aan sporen de
plattegrond van een bijgebouw te reconstrueren (structuur b, a∂eelding 12).
Dit bijgebouw is wellicht eenschepig en bestaat uit twee keer 3 staanders. Of er
nog wandpalen bij hebben gestaan is onduidelijk.
Het bijgebouw heeft een omvang binnen de staanders van 5,2 bij 6,4 meter. De
afstand tussen de staanders bedraagt of één of twee meter. De middelste staanders staan hierdoor niet geheel haaks tegenover elkaar. Bij het onderzoek onder
het cultureel centrum ‘De Kattedans’ zijn ook dergelijke bijgebouwen aangetro≠en. Indertijd zijn deze gebouwen gedateerd in de elfde of twaalfde eeuw.
Ook lijkt de plattegrond van dit bijgebouw sterk op gebouw 12 dat in Dommelen
is aangetro≠en. De datering van die plattegrond ligt, op basis van het aardewerk
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a∂eelding 13. De waterkuil in
het vlak.

en de relatie met de andere gebouwen, tussen 1125 en 1200.11 Deze datering lijkt
ook plausibel voor het bijgebouw dat op het onderzoeksterrein is aangetro≠en.
Dit bijgebouw is dan gelijktijdig in gebruik geweest met het bootvormige huis.
De resterende diepte van de paalkuilen is van noord naar zuid nogal verschillend. De twee noordelijke staanders bezitten een diepte van gemiddeld 35 centimeter, de middelste van 69 centimeter en de zuidelijke van 48 centimeter. Dit
verschil in resterende diepte kan niet verklaard worden door een uitzonderlijk
verschil in nap-hoogtes van het vlak. Wat de reden van dit diepteverschil dan
wel is, is onbekend.
In relatie tot de gebouwplattegrond zijn enkele metalen vondsten gedaan12,
vondsten van ander materiaal zijn niet aangetro≠en. Centraal binnen de plattegrond werd in een kuil een ijzeren strip gevonden. In één van de paalkuilen lag
afvalmateriaal van ijzerproductie. Deze smeedslak is òf een bijproduct bij het
uitsmeden van wolf, een ijzermateriaal waar nog veel slakmateriaal in zit, òf het
bijproduct bij het smeden van voorwerpen vanuit een baar of een ander stuk
ijzer. Mogelijk gaat het hier dan om de werkplaats van een smid. Dergelijk werk
werd vaak aan de rand van het erf uitgevoerd, omdat het een brandgevaarlijke
bezigheid was. Tijdens het onderzoek onder het cultureel centrum ‘De Kattedans’ is een vergelijkbare suggestie voor ijzerproductie gedaan.13
In de meeste paalkuilen is geen duidelijke kern te zien, alleen in de twee zuidelijke paalkuilen is mogelijk een paalkern aangetro≠en. De donkere vulling in
deze sporen is echter niet echt egaal, maar is vertroebeld met kluiten. Doordat er
in het merendeel van de paalkuilen geen kern meer is aangetro≠en kan worden
geconcludeerd dat het bijgebouw na gebruik gesloopt is. De meeste palen zijn in
zijn geheel verwijderd, de palen in de zuidelijke paalkuilen zijn mogelijk tot op
het maaiveldniveau blijven staan.
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11) Theuws/Verhoeven/Van Regteren Altena 1988, 403.
12) Zie bijlage 5.
13) Theuws 1989, 162.

Waterput en waterkuil
In het zuidelijk deel van de werkput zijn twee sporen aangetro≠en die met de
watervoorziening te maken kunnen hebben.
Aan de oostkant is een grote kuil machinaal verdiept en onderzocht, met een
diameter van 5,5 meter en een diepte van 1,3 meter. De verwachting een soort
bekisting van een waterput aan te tre≠en, is niet gebeurd. Wel was de vulling
van het spoor gelaagd en was een aantal lagen licht humeus. Dit duidt erop dat
de kuil regelmatig met water gevuld is geweest. Waarschijnlijk heeft de kuil
de functie gehad van een drinkpoel, voor mogelijk zowel mens als dier (a∂eelding 13). Uit de waterkuil zijn enkele vondsten geborgen, waaronder een productieslak en een slijpsteen. Verder zijn er aardewerkscherven, van onder andere de
types Andenne en Kempische waar, aangetro≠en die in de elfde en twaalfde
eeuw kunnen worden gedateerd. De waterkuil kan gelijktijdig in gebruik zijn
geweest met het bootvormig huis en het bijgebouw.

a∂eelding 14. Kleine waterput
in coupetekening.

Aan de westkant is een afwijkend spoor aangetro≠en dat geïdentiﬁceerd is als
een mogelijke waterput (a∂eelding 14). In eerste instantie was het spoor als kuil
waargenomen. Bij het couperen en afwerken van het spoor werden lagen aangetro≠en met sporen van een paalachtige structuur langs de rand. Het zou
kunnen dat langs deze structuur vlechtwerk heeft gelopen en dat dit tezamen
een waterput heeft gevormd. In vergelijking met andere waterputten is deze
uitzonderlijk klein van formaat: de omvang van de kuil is 0,95 bij 1,10 meter en
de diepte is 1,06 meter. De volle-middeleeuwse waterputten die bij het archeologisch onderzoek uit de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn aangetro≠en zijn minstens twee keer zo groot. Bovendien betro≠en het zonder uitzondering boomstamputten, waterputten met vlechtwerk zijn indertijd niet gevonden. De vorm
en vulling van de coupe komen echter wel overeen met die van andere waterputten in Zuid-Nederland.14
De gelaagdheid van de kern van het spoor bestaat uit zand- en humeuze lagen.
Dit geeft aan dat het spoor geruime tijd heeft open gestaan, waarbij zand in de
kuil is gewaaid, en dat er af en toe water in de kuil heeft gestaan die de humeuze bandjes heeft veroorzaakt. Deze afwisselende lagen pleiten voor het gebruik
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van de kuil als waterput. Een tegenargument is echter dat het spoor, in ieder
geval heden ten dage, niet het grondwater bereikt. Een functie als waterput ligt
dan niet voor de hand, maar mogelijk is de grondwaterstand gedaald.15
Uit dit spoor zijn helaas geen vondsten aangetro≠en, de datering is daarom niet
duidelijk. Het vermoeden bestaat dat de waterput gelijktijdig met de waterkuil,
het bootvormig huis en het bijgebouw in gebruik is geweest.
Greppels 16
Over het gehele onderzoeksterrein zijn in totaal dertien greppels of sloten aangetro≠en. De meeste van deze sporen konden in de Volle Middeleeuwen worden
gedateerd. Opvallend is een concentratie greppels dat het onderzoeksterrein
in een noord- en zuidzone scheidt (a∂eelding 15). Het heeft een oostwest-oriëntatie, is in totaal ongeveer 1 meter breed, minstens 30 meter lang en op zijn
meest 0,46 meter diep. In totaal waren er zes greppels te onderscheiden (nummer 1 t/m 4, 7 en 8). Nummer 7 en 8 zijn niet in de Volle Middeleeuwen aangelegd, de overige vier greppels wel.
De oudste greppels worden gevormd door nummer 1 en 2 die bijna tegen elkaar
zijn aangelegd. Greppel 1 doorkruist de gehele werkput in de breedte. Evenwijdig aan dit spoor bevinden zich aan de oostkant enkele kleine paalkuilen. Vermoedelijk hebben deze paalkuilen dienst gedaan als een soort afrastering. Of
deze afrastering ouder, jonger of zelfs gelijktijdig met nummer 1 is, valt niet te
zeggen. De greppel is in ieder geval gedurende de gehele Volle Middeleeuwen
in gebruik geweest.
Greppel 2 begint halverwege de werkput en loopt vervolgens verder richting het
oosten. Het spoor is door de aanleg van latere greppels niet meer in het vlak
zichtbaar en wordt vrij snel door de aanleg van nummer 3 vergraven. Deze greppel is over de gehele werkputbreedte te vervolgen en maakt in het oosten van de
werkput tevens een aftakking naar het zuiden. Het lijkt erop dat een groot deel
van deze greppel extra is uitgediept, door een nieuwe greppel (4).
De meeste vondsten zijn in deze greppelconcentratie gevonden. Naast dateerbare aardewerken scherven is er ook metaal en natuursteen aangetro≠en. Het
aardewerk bestond voornamelijk uit het Zuidlimburgse en Elmpter type en mogelijk wat Kempische waar. Van het type Elmpt zijn onder andere twee opvallend
versierde scherven aangetro≠en die aan elkaar passen (a∂eelding 16). Het natuursteen is niet bewerkt en het metaal betreft een ijzeren strip waarvan de
functie onbekend is. De greppels hebben mogelijk de functie gehad om in het
gebied een erf af te bakenen van het achterland in het noorden en oosten. Op dit
achterland werd waarschijnlijk vee geweid of gewas verbouwd. Op het erf heeft
een bootvormige boerderij gestaan. Aan de noordoostelijke grens van het erf
stond het bijgebouw en aan de westkant lag een kleine waterput. De waterkuil
ligt, in ieder geval na het aanleggen van greppel 3, net buiten het erf, aan de
oostkant van het onderzoeksterrein.
Ten zuiden van de concentratie bevinden zich nog twee greppels (5 en 6) die
op basis van het aardewerk en/of oversnijdingen door latere sporen in de Volle
Middeleeuwen kunnen worden gedateerd. Beide sporen lopen evenwijdig aan
de concentratie. Greppel 5 bevindt zich direct ten zuiden van de hierboven
besproken greppels en loopt van de westzijde van de werkput tot de aftakking

14) Zie bijvoorbeeld de waterputten uit Dommelen in de
catalogus van Theuws/Verhoeven/Van Regteren Altena 1988,
405–411.
15) Prof. dr. F. Theuws merkt op
dat er in Geldrop (Noord-Brabant) regelmatig Merovingische
waterputten zijn opgegraven die
zich door grondwaterdaling
boven het peil bevonden.
Na circa 1200 lijkt er geen sprake
meer te zijn van een wezenlijke
daling, maar nader onderzoek is
gewenst.
16) Zie bijlage 2 voor spoornummers van de greppels.
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a∂eelding 15. Concentratie aan
greppels in vlak en coupe.
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3

van greppel 3 aan de oostkant. Nummer 3 was waarschijnlijk al aangelegd toen
5 werd gegraven. De greppel is ongeveer 25 centimeter diep en er is onder andere handgemaakt Zuidlimburgs aardewerk aangetro≠en, waarmee het spoor in
de Volle Middeleeuwen kan worden gedateerd.
Greppel 6 is smal, slechts 40 centimeter breed en 8 meter lang, en maar 6 centimeter diep. Het spoor wordt doorgraven door een aantal paalkuilen en lijkt ook
eerder te zijn aangelegd dan het bijgebouw. Ten tijde van het bijgebouw was de
greppel in ieder geval niet (meer) aanwezig. Er zijn geen vondsten in deze greppel gedaan, door de oversnijding van latere sporen zal deze greppel waarschijnlijk aan het begin van de Volle Middeleeuwen moeten worden gedateerd. Wat
precies de functie van deze greppel is geweest is niet duidelijk.
5.2.2 Late Middeleeuwen (1250 –1500 na Chr.)
In de Late Middeleeuwen wordt het onderzoeksterrein veel minder intensief
gebruikt dan in de Volle Middeleeuwen. Zo vindt er geen bewoning meer plaats
en lijkt het erop dat het gehele terrein gebruikt werd voor landbouw. Voor deze
landbouw wordt de bodem vruchtbaarder gemaakt door het opbrengen van
plaggen vermengd met dierlijke mest. Hierdoor wordt het maaiveld verhoogd
met enkele decimeters. Het zo ontstane pakket wordt esdek genoemd.
Naast het esdek zijn er twee greppels (7 en 8) aangetro≠en die waarschijnlijk in
de Late Middeleeuwen moeten worden gedateerd. Deze greppels bevinden zich
in de concentratie greppels die in de Volle Middeleeuwen is aangelegd (a∂eelding 17). Greppel 7 is dóór greppel 4 uit de Volle Middeleeuwen gegraven en
loopt niet naar het oosten door, maar maakt een bocht naar het zuiden, waarmee het spoor door de waterkuil is aangelegd. Deze waterkuil was dus in de
Late Middeleeuwen niet meer in gebruik. Greppel 8 doorsnijdt nummer 1 uit de
Volle Middeleeuwen. Het spoor loopt oost-west over de gehele breedte van de
werkput, deels evenwijdig aan 7 en voor een deel oversnijdt deze greppel 7,
waaruit blijkt dat 8 in een later stadium gegraven is.
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a∂eelding 16. Fragment van
aardewerken pot van het type
Elmpt uit de concentratie aan
greppels).

a∂eelding 17. Overzicht van alle
aangetro≠en sporen uit de Late
Middeleeuwen.
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a∂eelding 18. Overzicht van
alle aangetro≠en sporen uit de
Nieuwe tijd.

10

12
11

0

3m

1 : 300

35

Zowel uit 7 als uit 8 zijn enkele vondsten geborgen. In 7 bevond zich naast wat
aardewerk dat in de Volle Middeleeuwen kan worden gedateerd, ook een dakpanfragment van leisteen. Een dergelijke leistenen dakbedekking komt vanaf de
Late Middeleeuwen vaker voor. In greppel 8 bevonden zich ook scherven die in de
Volle Middeleeuwen voorkomen. Daarnaast is er een fragment roodbakkend aardewerk aangetro≠en en baksteen, natuursteen en een slijpsteen. Het type roodbakkend aardewerk komt vanaf de vijftiende eeuw voor. Ook het bakstenen fragment moet rond die tijd gedateerd worden.
Naast het esdek en de twee greppels zijn er geen overige sporen aangetro≠en
die aan de Late Middeleeuwen zijn toe te schrijven.
5.3
Nieuwe tijd (1500 –1850 na Chr.)
Ook in de Nieuwe tijd is het onderzoeksterrein voornamelijk in gebruik als
akkerland. Hierbij zijn nieuwe lagen esdek aan het terrein toegevoegd. Naast
dit esdek zijn er vier greppels (9 t/m 12) die mogelijk in de Nieuwe tijd kunnen
worden gedateerd (a∂eelding 18). Deze datering is uitsluitend gevormd op basis
van de greppeloriëntatie, er is geen vondstmateriaal gevonden waarmee de
sporen goed te dateren zijn.
Aan de noordzijde van het onderzoeksterrein bevindt zich een greppel (9) met
een zuidwest-noordoost-oriëntatie. Aan de westkant maakt de greppel een
scherpe, niet-haakse hoek, richting het noorden. Deze hoek komt overeen met
een kadastergrens die op de kadasterkaart van Bergeijk uit 1832 voorkomt. Deze
kadastergrens ligt echter 40 meter noordelijker dan de greppel die op het onderzoeksterrein is waargenomen. Mogelijk heeft de greppel gefungeerd als een
extra onderverdeling van het land of was het een strook die met hout beplant
mocht worden. Gemiddeld was greppel 9 tussen de 10 en 35 centimeter diep.
Aan de zuidkant van het onderzoeksterrein zijn twee greppels waargenomen
(nr. 10 en 11) die een vergelijkbare zuidwest-noordoost-oriëntatie bezitten als
greppel 9. Op basis hiervan bestaat de mogelijkheid dat ook deze greppels in de
Nieuwe tijd zijn aangelegd. Bovendien oversnijden ze sporen die in de Volle Middeleeuwen dateren. Greppel 10 en 11 worden met elkaar verbonden door greppel
12 die haaks op beide sporen ligt. De gemiddelde diepte van deze sporen is 17
centimeter. De exacte functie van de greppels 10, 11 en 12 is vooralsnog onduidelijk. Naast deze vier sporen kunnen ook oudere greppels op het onderzoeksterrein in de Nieuwe tijd nog steeds in gebruik zijn. Op de kadasterkaart van
Bergeijk uit 1832 is er sprake van één kadastergrens op het onderzoeksterrein.
Deze grens komt voor een groot deel overeen met greppel 7 die in de Late Middeleeuwen is aangelegd. Waarschijnlijk was dit spoor in de Nieuwe tijd dus nog
steeds zichtbaar en in gebruik. De greppel uit de Late Middeleeuwen maakt echter een bocht naar het westen, terwijl de kadastergrens naar het noorden doorloopt (a∂eelding 19). Het resterende deel van de kadastergrens is waarschijnlijk
op een zodanige manier in het veld aangegeven dat dit archeologisch niet meer
zichtbaar is.
5.4 subrecent tot heden (1850 –2000 na Chr.)
Uit de Nieuwste tijd is een greppel en diverse paalkuilen en kuilen aangetro≠en.
Ook zijn er enkele sporen aangetro≠en die als ‘verstoringen’ zijn aangemerkt.
Al deze sporen lijken te maken te hebben met de functie die het terrein in de
twintigste eeuw heeft bekleed, eerst als moestuin bij het klooster van de Paters
Assumptionisten en later als volkstuincomplex (a∂eelding 20).
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a∂eelding 19. Greppels uit
de Late Middeleeuwen en de
Nieuwe tijd in combinatie
met de kadasterkaart.
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a∂eelding 20. Overzicht van alle
aangetro≠en sporen uit de
periode Subrecent tot heden.
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Paalkuilen en kuilen
De meeste paalkuilen en kleine kuilen uit de Nieuwste tijd zijn in het noorden
van het onderzoeksterrein aangetro≠en. Dit is niet opmerkelijk, de bouwvoor en
het esdek zijn in het noorden van het onderzoeksterrein minder dik, recente
graafwerkzaamheden laten daardoor eerder sporen na in de natuurlijke ondergrond.
Tijdens het archeologisch vooronderzoek is aan de noordkant van het onderzoeksterrein een grote kuil aangetro≠en die vermoedelijk is gegraven gedurende het gebruik van het terrein als moestuin bij het klooster.17 In de kuil bevond
zich onder andere twee aardewerkfragmenten met een fabrieksstempel uit
Maastricht erop. Dit betro≠en een kommetje van Regout en een zalfpotje van
Societé Ceramique Maastricht. Beide vondsten kunnen rond 1900 worden gedateerd.18
In totaal zijn er vier structuren te herkennen. De overige paalkuilen en kuiltjes
lijken verspreid over het terrein te liggen. Omdat deze sporen soms niet dieper
zijn dan 5 centimeter kan het zijn dat er meerdere structuren aanwezig zijn
geweest, maar dat deze sporen niet tot in de natuurlijke ondergrond zijn gegraven.
Aan de zuidwestkant van de werkput heeft een palenrij (structuur c) langs de
sloot gestaan. De oriëntatie van deze palenrij is gelijk aan de sloot, noordwestzuidoost. Er zijn zeven paalkuilen teruggevonden die gemiddeld 33 centimeter
diep zijn.
Aan de noordkant van de werkput is een drietal structuren aangetro≠en die
evenwijdig aan elkaar liggen. De onderlinge afstand tussen deze palenrijen is
ongeveer 10 meter. Deze paalkuilen zijn minder diep ingegraven, de resterende
diepte is hier gemiddeld 17 centimeter. De meest noordelijke structuur (f)
bestaat uit zes paalkuilen. In één van de paalkuilen was zelfs nog een restant
van de houten paal achtergebleven. De middelste en de zuidelijke structuur
(respectievelijk e en d) bestaan ieder uit vijf paalkuilen. Deze noordelijke palenrijen bezitten een zuidwest-noordoost-oriëntatie en liggen haaks op de palenrij
en de sloot aan de zuidwestkant van de werkput.
De oriëntatie van de structuren is niet gelijk aan de huidige vorm van het terrein, maar loopt gelijk met de oriëntatie van de terreinindeling dat in de Volle
Middeleeuwen is gestart. De structuren zullen dan ook niet corresponderen met
het gebruik van het terrein als volkstuincomplex, maar eerder met dat van
moestuin bij het klooster van de Paters Assumptionisten. De palenrijen hebben
dan waarschijnlijk als een soort afrastering tussen de tuinen dienst gedaan.
Toen het terrein in gebruik kwam als volkstuincomplex is de indeling van het
terrein gewijzigd.
Greppel
Aan de zuidwestzijde van de werkput zijn enkele sporen aangetro≠en die tezamen onderdeel zijn van één diepe, noord-zuidgeoriënteerde, greppel (nummer
13). Door het formaat van deze greppel is het juister van een sloot te spreken. In
deze sloot zijn enkele vondsten gedaan, waaronder een lemmet van een mes
(a∂eelding 21) en een onderdeel van, vermoedelijk, een schep. Dit laatste sluit
goed aan bij het gebruik van het terrein als moes- of volkstuin.
Het aardewerk uit de greppel bestaat onder andere uit enkele fragmenten
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17) Mondelinge mededeling van
dhr. J. Biemans sr., die indertijd
in deze moestuin heeft gewerkt.
18) Vergelijkbare vondsten zijn
beschreven in Clevis/Smit 1990,
213, 215, 216; Bartels 1999, 885,
897, 912, 920.
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a∂eelding 21. IJzeren lemmet
van een mes uit een greppel uit
de periode Subrecent tot
heden/sloot 13.

steengoed, maar ook scherven uit de Volle en Late Middeleeuwen. Het aangetro≠en baksteen en een tegelfragment geven echter een datering in de Nieuwe
en Nieuwste tijd. Ook het lemmet van het mes zal waarschijnlijk deze datering
bezitten.
‘Verstoringen’
Op het onderzoeksterrein is een aantal sporen aangetro≠en die als recente ‘verstoringen’ zijn aangemerkt. Het maaiveld van het terrein is voor een groot deel
met een graafmachine en tandenbak geëgaliseerd. Verspreid over het terrein
heeft dit geresulteerd in een aantal dieper omgegraven delen. Vermoedelijk is
dit uitgevoerd om het terrein voor het volkstuincomplex bruikbaar te maken.
Aan de zuidzijde van het terrein bevond zich verder een diepe verstoring. Mogelijk dat deze verstoring te maken heeft met de sloop van het kloostercomplex.
Daarnaast bevond zich midden op het terrein een tweetal sleuven met de resten
van een waterleiding. Of deze bij de moestuin of het volkstuincomplex heeft
gehoord is niet bekend.
5.5
synthese
Het doel van deze synthese is het opzetten van een chronologisch verhaal van
bewoning en landgebruik vanaf de Vroege Middeleeuwen tot aan heden. De uitkomsten van het onderzoek worden hierbij gecombineerd met die van het
archeologisch onderzoek aan de Eerselsedijk uit de jaren ’80 van de vorige eeuw
(a∂eelding 22).
Vroege Middeleeuwen
In de Vroege Middeleeuwen is het terrein niet intensief in gebruik geweest.
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. Ook bij het archeologisch onderzoek aan de Eerselsedijk zijn geen
sporen en vondsten uit de Vroege Middeleeuwen aangetro≠en. Men kan concluderen dat over een groter gebied geen zichtbare activiteiten hebben plaatsgevonden.
Volle Middeleeuwen
In de Volle Middeleeuwen wordt het terrein voor het eerst voor bewoning in
gebruik genomen. Het zuidelijk deel van het terrein wordt als erf ingericht, met
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a∂eelding 22.
Gebruiksgeschiedenis van de
onderzoeksterreinen St. Joseph
en Eerselsedijk:
1. Volle Middeleeuwen
2. Late Middeleeuwen
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a∂eelding 22.
Gebruiksgeschiedenis van de
onderzoeksterreinen St. Joseph
en Eerselsedijk:
3. periode ‘Subrecent tot heden’
op kadastrale minuutkaart
(ca. 1830)
4. Moderne tijd (1898)
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een bootvormige boerderij, een bijgebouw, (mogelijk) een waterput en een
waterkuil. Het erf wordt door enkele greppels afgescheiden van een deel van
het omliggende gebied. Ten noorden van deze greppels vinden geen activiteiten
plaats die sporen in de bodem nalaten. Waarschijnlijk wordt dit deel wel gebruikt voor de beweiding van vee of voor het verbouwen van gewas.
Deze uitkomsten komen overeen met die uit het archeologisch onderzoek uit de
jaren ’80 van de vorige eeuw. Ook onder het cultureel centrum ‘De Kattedans’ en
de bijbehorende parkeerplaats begint de bewoning in de Volle Middeleeuwen.
Opvallend is wel dat daar een vijftal waterputten zijn aangetro≠en en enkele
bijgebouwen, terwijl een hoofdgebouw ontbreekt. Het is wel mogelijk dat aan
de zuidwestkant van de werkput een hoofdgebouw heeft gestaan, waar alleen
één rij paalkuilen van is aangetro≠en.
Men kan ervan uitgaan dat de bewoningssporen die bij beide opgravingen zijn
aangetro≠en gelijktijdig ontstaan zijn. Het betreft hier dan een nederzetting
met meerdere erven. Bij beide onderzoeken is geconstateerd dat de bewoningssporen richting het noorden afnemen of helemaal niet meer voorkomen. De conclusie van het onderzoek uit de jaren ’80 van de vorige eeuw dat het hier mogelijk de noordgrens van de nederzetting ‘Berga’ betreft wordt door het huidige
onderzoek onderbouwd. De oostgrens is niet aangetro≠en. Weliswaar nemen de
sporen richting het oosten licht af, een nieuw erf kan niet worden uitgesloten.
Late Middeleeuwen
De bewoning van het terrein in de Volle Middeleeuwen wordt niet voortgezet
in de Late Middeleeuwen. Het gehele terrein lijkt in gebruik te komen voor het
verbouwen van gewas. Langzaam ontstaat er een vruchtbaardere bodem door
de toevoeging van plaggen met dierlijke mest. Dit esdek zal uiteindelijk enkele
decimeters dik worden.
Tijdens het gebruik van het terrein als akkerland worden er wel enkele greppels,
die in de Volle Middeleeuwen zijn ontstaan, uitgediept of opnieuw aangelegd.
Deze greppels kunnen als perceelsscheidingen hebben gefungeerd. Het noorden
en zuiden van het terrein zijn dan mogelijk van verschillende eigenaren
geweest.
Ook bij het onderzoek aan de Eerselsedijk zet de bewoning van de Volle Middeleeuwen niet door naar de Late Middeleeuwen. Wel komen ook daar een paar
nieuwe greppels voor. Opvallend is zelfs dan één van deze greppels doorloopt
naar het huidige onderzoeksterrein en aansluit op een greppel die in 2001 is
aangetro≠en.
Het verschil tussen het onderzoek uit 2001 en dat uit de jaren ’80 van de vorige
eeuw is dat er aan het eind van de Late Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd aan de Eerselsedijk weer bewoningsactiviteiten plaatsvinden en dat dit
op het huidige onderzoeksterrein achterwege blijft. Aan de Eerselsedijk is een
mogelijk bakhuis van steen aangetro≠en, samen met vijf nieuwe waterputten.
De bewoning die bij deze waterputten hoort is niet aangetro≠en. Deze bewoningssporen zouden zich tussen beide opgravingsterreinen kunnen bevinden.
Nieuwe tijd
Gedurende de Nieuwe tijd blijft het terrein in gebruik als akkerland. Het esdek
wordt hierbij aangevuld met nieuwe plaggen en dierlijke mest. Ook in de Nieuwe tijd worden opnieuw greppels op het terrein aangelegd. Of deze greppels als
perceelsgrenzen hebben gefungeerd lijkt onwaarschijnlijk. Ze zullen eerder als
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a∂eelding 22.
Gebruiksgeschiedenis van de
onderzoeksterreinen St. Joseph
en Eerselsedijk:
5. Nieuwe tijd
6. Heden (1998)
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extra onderverdeling van het land zijn gebruikt. Ook op het onderzoeksterrein
aan de Eerselsedijk zijn geen sporen van intensief gebruik in de Nieuwe tijd aangetro≠en. Waarschijnlijk is ook daar het gebruik van het landschap veranderd en
betreft het enkel nog akkerland.
De kadastrale minuutkaart van Bergeijk uit 1832 geeft dit gebruik van het landschap ook weer. Daarbij is sprake van één kadastergrens die zich op het huidige
onderzoeksterrein bevindt. Deze grens komt grotendeels overeen met een greppel die al in de Late Middeleeuwen is aangelegd, en dus waarschijnlijk in de
Nieuwe tijd nog in gebruik was.
Subrecent tot heden
In de periode ‘subrecent tot heden’ wordt het terrein ingericht als moestuin bij
het klooster van de Paters Assumptionisten. Oude greppels worden hiervoor
gedempt en aan de westkant van het terrein wordt een nieuwe greppel of sloot
aangelegd. De grote hoeveelheid aan kleinere paalkuilen geeft aan dat het
gebruik van de moestuin zeer intensief is geweest. Zo hebben palenrijen de
moestuin in kleinere delen opgedeeld. De oriëntatie van deze palenrijen en van
de sloot sluiten aan op de indeling die in de Volle Middeleeuwen op het terrein
is ontstaan.
In de tweede helft van de twintigste eeuw wordt het terrein in gebruik genomen
als volkstuincomplex. Hierbij wordt de inrichting van het terrein gewijzigd, zo
wordt de westelijke sloot gedempt en verandert de opbouw van het terrein in
oriëntatie. De indeling die in de Volle Middeleeuwen is ontstaan wordt hierbij
overboord gezet. Ook het gebruik als volkstuincomplex heeft vele sporen, in de
vorm van paalkuilen en kuilen, op het terrein achtergelaten. Dit volkstuincomplex is tot in 2001 in gebruik geweest.
In de opgravingsdocumentatie van het archeologisch onderzoek uit de jaren ’80
van de vorige eeuw worden geen sporen uit de periode ‘subrecent tot heden’
beschreven. Het gebruik van het huidige onderzoeksterrein in de twintigste
eeuw als moestuin en volkstuincomplex heeft zich niet tot de Eerselsedijk uitgestrekt. Hoe dat terrein wel in gebruik is geweest is uit de gegevens niet te herleiden.
5.6 evaluatie onderzoeksdoelen
1 Archeologische Monumentenzorg
Het onderzoeksterrein bleek vrijwel niet verstoord te zijn. Bij het vooronderzoek
zijn alleen enkele boomwortels waargenomen die, voor een deel aan de noordkant maar met name aan de oostkant van het onderzoeksterrein, het zicht op de
archeologische waarden bemoeilijkten.
Naar aanleiding van dit vooronderzoek is geadviseerd het deel van het terrein
op te graven waar deze verstoring slechts in mindere mate aanwezig was. Op
basis van de opgraving kon vervolgens een verwachting worden uitgesproken
over de omgeving van het onderzoeksterrein.19
2 Ontwikkeling van de bewonings- en agrarische geschiedenis van Bergeijk
Ter hoogte van het onderzoeksterrein en het nabijgelegen terrein onder het cultureel centrum ‘De Kattedans’ ontbreken sporen en vondsten uit de Vroege Middeleeuwen. Dit deel van Bergeijk wordt pas in de Volle Middeleeuwen, vanaf
ongeveer de elfde-twaalfde eeuw, in gebruik genomen voor bewoning. Ten noorden hiervan vindt geen bewoning plaats, wat het vermoeden bevestigt dat het
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19) Zie hiervoor hoofdstuk 6
Archeologische Monumentenzorg.

hier om de noordgrens van de nederzetting ‘Berga’ gaat. De bewoning wordt
niet voortgezet in de Late Middeleeuwen. Wel vindt er op het onderzoeksterrein
van de jaren ’80 van de vorige eeuw aan het eind van de Late Middeleeuwen
weer bewoning plaats. Het huidige onderzoeksterrein is dan volledig in gebruik
als akkerland. Dit gebruik zet zich door in de Nieuwe tijd. Dan wordt ook het
oudere onderzoeksterrein hiervoor in gebruik genomen. Sindsdien ontbreekt er
van bewoning op dit deel van Bergeijk elk spoor. Ook de kadasterkaart uit 1832
geeft aan dat het gebied grotendeels niet bebouwd is en verdeeld is in verschillende kavels. Één van deze perceelsgrenzen is op het huidige onderzoeksterrein
aangetro≠en.
3 Correlatie opgravingsgegevens met archeologisch onderzoek Bergeijk
Eerselsedijk
De aangetro≠en sporen en vondsten sluiten goed aan bij de onderzoeksresultaten van de opgraving aan de Eerselsedijk. Bij beide onderzoeken zijn geen vondsten en sporen uit de Vroege Middeleeuwen aangetro≠en. De bewoningssporen
uit de Volle Middeleeuwen lijken zich naar het oosten toe door te zetten. De
exacte oostgrens is hiervan nog niet bereikt. Wel wordt de conclusie dat de
noordgrens van de nederzetting Berga is aangetro≠en door het huidige onderzoek onderbouwd.
Een verschil tussen beide locaties is dat er aan de Eerselsedijk veel meer waterputten zijn aangetro≠en dan op het huidige onderzoeksterrein. Ook zijn er
indertijd bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen ontdekt. Deze sporen zijn
bij het huidige onderzoek niet aangetro≠en. Beide onderzoeken konden wel,
door middel van een greppel, letterlijk aan elkaar verbonden worden.
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>> 6 archeologische monumentenzorg

De algemene grondslag voor de archeologische monumentenzorg is de zorg voor
het collectieve archeologisch erfgoed in de bodem en het streven naar het
behoud en duurzaam beheer van waardevolle archeologische locaties. Ook staat
het onderzoek naar de ontwikkeling van de samenleving in het verleden centraal. 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. De bouw van een nieuwe vleugel aan zogeheten ‘St. Joseph’ leidde onherroepelijk tot het grootschalige omzetten van de bodem.
Voor de waardering van de vindplaats in het kader van de amz wordt gelet op de
aanwezigheid, kwaliteit, aard, omvang en ouderdom van de aangetro≠en
archeologische waarden.
De proefputten van het inventariserend onderzoek waren enkel bedoeld om de
kwaliteit van deze waarden in kaart te brengen, omdat verwacht werd dat de
bodem door het gebruik van het terrein in de twintigste eeuw als moestuin en
volkstuincomplex ernstig verstoord was geraakt. Dit bleek niet of nauwelijks het
geval te zijn en de aangetro≠en archeologische waarden waren van goede kwaliteit.
Daarnaast kon reeds een uitspraak worden gedaan over de aard, omvang en
ouderdom van de aangetro≠en vindplaats. Voor een verantwoord archeologisch
beeld waren deze kleine proefputten echter niet geschikt, waardoor geadviseerd
is om de vindplaats, in de vorm van een opgraving, nader te onderzoeken. Door
middel van deze opgraving is het onderzoeksterrein in principe afdoende onderzocht.
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a∂eelding 23. Advies: de archeologische verwachting in de nabijheid van het onderzoeksterrein.
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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 kunnen de volgende terreinen (zonder bebouwing of
bos) worden aangemerkt als terreinen van hoge archeologische waarde
(a∂eelding 23):
– het niet verstoorde terrein ten noorden van ‘De Kattedans’ en ten westen van
St. Joseph,
– het terrein aan de oostkant van zorgcentrum St. Joseph tot aan de bosranden,
– het privé-terrein aan de oostkant van zorgcentrum St. Joseph.
Eventuele bouwwerkzaamheden op deze terreinen dienen altijd vooraf te worden gegaan door archeologisch onderzoek.
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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.
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.
es
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten behoeve van bemesting.
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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.
proefput
Een kleinere variant van de verkenningssleuf. Een proefput is in de regel smaller
en minder lang aangelegd dan een verkenningssleuf.
raai
Richtingslijn.
subrecent tot heden
De periode tussen de negentiende en twintigste eeuw. Deze periode wordt 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.
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lijst van gebruikte afkortingen

Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam
(voorheen ipp)
amz Archeologische Monumentenzorg
ipp Voorheen Instituut voor Pre- en protohistorie, nu aac
rob Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
aac
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lijst van afbeeldingen

a∂eelding 1
inzet
a∂eelding 2
a∂eelding 3
a∂eelding 4
a∂eelding 5
a∂eelding 6
a∂eelding 7
a∂eelding 8
a∂eelding 9
a∂eelding 10
a∂eelding 11
a∂eelding 12
a∂eelding 13
a∂eelding 14
a∂eelding 15
a∂eelding 16
a∂eelding 17
a∂eelding 18
a∂eelding 19
a∂eelding 20
a∂eelding 21
a∂eelding 22
a∂eelding 23

Het onderzoeksterrein in Bergeijk in oranje aangegeven.
Ligging Bergeijk in Nederland.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen op het onderzoeksterrein
Bergeijk Eerselsedijk.
Maquette van de uitbreiding van het zorgcentrum St. Joseph,
zoals tentoongesteld in het najaar van 2001.
Ligging van de proefputten en werkput op het onderzoeksterrein.
Schaven van het vlak om de sporen goed te kunnen zien.
(foto: aac-Projectenbureau)
Proﬁelkolom met de gemiddelde geologische opbouw van het
onderzoeksterrein.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen op het onderzoeksterrein.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen uit de Volle Middeleeuwen.
Vlak- en coupetekeningen van structuur a.
Leembrokken in de coupe van de noordelijke middenstaander
van huisplattegrond a.
Reconstructietekening bootvormige boerderij.
Vlak- en coupetekeningen van structuur b.
De waterkuil in het vlak.
Kleine waterput in coupetekening.
Concentratie aan greppels in vlak en coupe.
Fragment van aardewerken pot van het type Elmpt uit de
concentratie aan greppels.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen uit de Late Middeleeuwen.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen uit de Nieuwe tijd.
Greppels uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in
combinatie met de kadasterkaart.
Overzicht van alle aangetro≠en sporen uit de periode subrecent
tot heden.
IJzeren lemmet van een mes uit een greppel uit de periode
subrecent tot heden/sloot 13.
Gebruiksgeschiedenis van de onderzoeksterreinen St. Joseph en
Eerselsedijk.
Advies: de archeologische verwachting in de nabijheid van het
onderzoeksterrein.
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greppels
Deze bijlage is een tabel en bevat de kolommen
greppel, oriëntatie, datering en spoornummers.
sporenlijst (cd-rom)
Deze bijlage is een tabel en bevat de kolommen
spoornummer, type, begin, eind, werkput, vlak/
proﬁel, tekening, nap boven, nap onder en
opmerkingen.
vondstenlijst (cd-rom)
door drs M. Dijkstra
Deze bijlage bestaat uit drie tabellen in de
categorieën aardewerk, natuursteen en overige
vondsten.
determinatie metalen voorwerpen Bergeijk
St. Joseph, 2001
door drs A. Koster
analyse zeefmonsters Bergeijk St. Joseph, 2001
door C.D. Troostheide
briefrapportage archeologisch vooronderzoek
(cd-rom)
door M. Parlevliet
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4
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6

7

bijlagen
structurenlijst
Deze bijlage is een tabel en bevat de kolommen
structuur, omschrijving, datering en spoornummers.

2

1

60

58

57

56

bijlagen inhoud

bijlage 1 structurenlijst

structuur

omschrijving

datering

spoornummers

a

Huisplattegrond

Volle Middeleeuwen

22, 23, 24(?), 185, 235, 240, 241, 242,

b

Huisplattegrond

Volle Middeleeuwen

26, 32, 38 (centrale kuil), 40, 111, 117, 118

c

Palenrij

subrecent tot heden

204, 205, 206, 208, 209, 210, 248

d

Palenrij

subrecent tot heden

68, 69, 71, 143, 147

e

Palenrij

subrecent tot heden

82, 86, 87, 157, 159

f

Palenrij

subrecent tot heden

170, 171, 172, 173, 174, 175
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bijlage 2 greppels

greppel

oriëntatie

datering

spoornummers

1

oost-west

Volle Middeleeuwen

189

2

oost-west

Volle Middeleeuwen

–

3

oost-west + noord-zuid

Volle Middeleeuwen

50, 123

4

oost-west

Volle Middeleeuwen

262

5

oost-west

Volle Middeleeuwen

45

6

oost-west

Volle Middeleeuwen

39

7

oost-west + noord-zuid

Late Middeleeuwen

132, 181

8

oost-west

Late Middeleeuwen

51

9

zuidwest-noordoost + noord-zuid

Nieuwe tijd

97, 168, 229, 230

10

zuidwest-noordoost

Nieuwe tijd

41

11

zuidwest-noordoost

Nieuwe tijd

27

12

noordwest-zuidoost

Nieuwe tijd

29

13

noord-zuid

subrecent tot heden

188, 190, 191

57

bijlage 5 determinatie metalen voorwerpen Bergeijk St. Joseph, 2001

door drs. A. Koster, 2002
In totaal zijn er 4 slakken, 3 strips, een moderne draadnagel, een stuk gereedschap en een mesje verzameld.
De 4 slakken betre≠en 3 productieslakken en 1 smeedslak. Een productieslak is
het afvalproduct van het uitsmelten van het ijzer uit ijzererts. Een smeedslak is
het afvalproduct van òf het uitsmelten van wolf (ijzerproduct waarin nog veel
slakmateriaal zit) òf het smeden van voorwerpen vanuit een baar of een ander
stuk ijzer.
De aanwezigheid van productieslakken en de smeedslak vormen het bewijs dat
er op de vindplaats zowel smeltactiviteiten als bewerking van eindprodukten of
halfprodukten heeft plaatsgevonden. Op basis van deze vondsten kan geen datering worden gegeven.
Ook de drie stripfragmenten kunnen niet worden gedateerd. De benaming strip
is een verzamelnaam voor ijzeren voorwerpen waarbij de functie niet duidelijk
is, maar die wel een stripachtige vorm hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook
voor de benamingen ‘staaf’ en ‘plaat’.
Het stuk gereedschap is mogelijk een sok van een schep. Het is uit één stuk
gesmeed en omvat de steel met twee ‘ﬂappen’. De schep zal, evenals de draadnagel, waarschijnlijk in de periode ‘subrecent tot heden’ dateren. Het mesje
heeft een aangesmede verdikking tussen de angel en het lemmet. Dergelijke
messen komen voor in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
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vondst spoor materiaal determinatie

categorie lengte

breedte
in cm.

dikte

toestand

2

3

Slak

Produktieslak

–

65

40

30

Goed

9

2–4

IJzer

Strip

d

60

20

8

Slecht

10

97

Slak

Produktieslak

–

30

23

10

Goed

13

50

IJzer

Strip

d

70

40

5

Slecht

18

38

IJzer

Strip

d

40

29

5

Slecht

19

32

Slak

Smeedslak

–

55

32

21

Goed

opmerkingen

xr

Gebogen

23

190

IJzer

Gereedschap

d

101

56

30

Slecht

Schep?

12142–3

27

188

IJzer

Mesje

c

104

22

4

Slecht

2 fragmenten

12144

37

130

Slak

Produktieslak

–

26

17

11

Goed

56

240

IJzer

Draadnagel

d

–

–

–

Goed

Recent

Categorie c= individueel
documenteren.
Categorie d= registreren.
xr= röntgen-nummer.
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bijlage 6 palaeobotanisch onderzoek waterkuil sp.130

door C.D. Troostheide
Twee grondmonsters afkomstig uit de waterput sp. 130 zijn gezeefd, waarna de
zeefresiduen met een stereomicroscoop onderzocht zijn bij een vergroting van
10x . Voor pollenonderzoek (stuifmeelonderzoek) zijn twee submonsters uit
m 001 en m 002 genomen.
resultaten zeefmonsters
verkoold
m 001 houtskool
m 002 houtskool

onverkoold
1 x Eleocharis (Waterbies)

2 x Hordeum (Gerst)

1 x Chenopodium album

rachis internodia

(Melganzenvoet)

2 x Kafnaalden

1 x Persicaria maculosa
(Perzikkruid)
1 x Persicaria lapathifolia
(Viltige duizendknoop)

conclusie
De hoeveelheid plantensoorten en aantal gevonden exemplaren zijn dermate
gering, dat er geen conclusies over het landschap getrokken mogen worden.
De verkoolde macroresten zijn te beschouwen als nederzettingsruis, terwijl de
onverkoolde zaden kunnen wijzen op een recente contaminatie.
Voor het pollenonderzoek zijn de monsters bereid volgens de methode Erdtman,
waarbij de zandige delen zijn verwijderd m.b.v. hf.
resultaten
Beide monsters bevatten voldoende goed geconserveerd pollen voor het maken
van een pollendiagram (zie ﬁguur). Het diagram bevat de meest relevante taxa.
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m 001

m 002

%
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Pollensom

Cerealia-type (granen)

Poaceae (grassen

Ericacaea (heide)

Alnus (els)

Corylus (hazelaar)

Fagus (beuk)

Quercus (eik)

Tilia (linde)

Betula (berk)

Pinus (den)

nap (kruiden)

ap (bomen)

conclusie
De verhouding ap (Bomen) en nap (Kruiden) wijst op een open landschap. De
belangrijkste bomen zijn Alnus (Els) op de nattere delen, terwijl Corylus (Hazelaar), Betula (Berk) en Tilia (Linde) op de drogere plaatsen voorkomen. Het Pinus
(Den) pollen komt waarschijnlijk uit de verdere omgeving van de nederzetting.
De kruiden worden gedomineerd door Ericaceae (Heide), die in zeer hoge percentages op de open plekken in het landschap voorkomen. Menselijke invloed blijkt
uit de aanwezigheid van een zeer geringe hoeveelheid Cerealia (Granen) pollen.

