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Samenvatting
In opdracht van Waterschap De Dommel heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in december 2010
en januari 2011 een bureauonderzoek en veldinspectie uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting
van de Beekloop in de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard. In het kader van de herinrichting van
dit beekdal worden zes stuwen vervangen en vispasseerbaar gemaakt. Gezien de omvang van het
plangebied en de aard van de geplande werkzaam heden is gekozen voor een bureauonderzoek aangevuld met een veldinspectie, resulte rend in een archeologische en cultuurhistorische waarden- en
advieskaart.

Archeologische verwachting en adviezen
Er zijn binnen het plangebied vijf zones die (mogelijk) gebruikt zijn om de natte gebiedsdelen over
te steken (kaartbijlage 2). In de Maaij (tot aan de Pastoorsweijer) dient ook rekening gehouden te
worden met afvaldumps. Voor de benedenstroom van de Beekloop geldt een middelhoge kans op het
voorkomen van afvaldumps. Tevens is hier sprake van een hoge kans op het voorkomen van jachten visattributen van jager-verzamelaars. Ook in het noordelijke deel van het plangebied moet rekening gehouden worden met jacht- en visattributen. Hier zullen deze echter eerder van landbouwers
afkomstig zijn. Voor de natte gebiedsdelen zijn vijf verwachtings zones worden gedefinieerd:
1. Zones met een hoge verwachting voor beekovergangen en rituele deposities.
2. Zones met een hoge verwachting voor afvaldumps.
3. Zones met een hoge verwachting voor rituele deposities.
4. Zones met een onbekende verwachting.
5. Zones met een middelhoge verwachting voor organisch materiaal dat gebruikt kan worden voor
een paleo-ecologische reconstructie.
Aangezien de werkzaamheden enkel betrekking hebben op zes stuwen, zijn de adviezen gericht
op de zones rondom deze stuwen. Voor verwachtingszone 1 wordt een intensieve archeolo gische
inspectie aanbevolen. Dit houdt in dat voor de aanleg van drie stuwen een intensieve begeleiding
aanbevolen wordt (de twee meest zuidelijke stuwen en de tweede stuw vanuit het noorden gezien;
zie kaartbijlage 2). Voor de verwachtingszones 2 t/m 5 wordt een extensieve archeologische
inspectie aanbevolen. Deze aanbeveling heeft betrekking op de overige drie stuwen. In verwachtingszone 4 worden geen concreet te begrenzen archeologische resten verwacht, maar omdat hier
wel resten van jacht of visserij en afvaldumps aanwezig kunnen zijn, wordt ook voor deze verwachtingszone een archeologische inspectie aan te bevolen.
In zones waarvoor een intensieve archeologische begeleiding van de werkzaamheden wordt aanbevolen, moeten de graafwerkzaamheden onder continue begeleiding staan van een professioneel archeoloog. Bij een extensieve archeologische inspec tie van de werkzaamheden worden de
gegraven vlakken regelmatig geïnspecteerd met behulp van een metaaldetector. Voorafgaande
aan deze archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.
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Hierin worden de randvoorwaarden bepaald ten aanzien van het onderzoek. Dit PvE dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen die door het bevoegd gezag worden gesteld (CCvD, 2008).
Aangezien de stuwen in de natte gebiedsdelen liggen, zullen de werkzaamheden niet snel een
bedreiging vormen voor de (verwachte) archeologische waarden in droge gebiedsdelen. Desondanks zijn ook voor deze gebieden twee verwachtingszones geformuleerd (zie kaartbijlage 2).
Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact opgenomen worden met
het bevoegd gezag, de gemeente Bergeijk. Als contactpersonen voor RAAP treden op J. van Hemert,
MA (j.van.hemert@raap.nl; 0495-513555) en drs. J. Roymans (j.roymans@raap.nl; 0495-513555).
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van Waterschap De Dommel heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in december
2010 en januari 2011 een bureauonderzoek en veldinspectie uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van de Beekloop in de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard. In het kader van de herinrichting van dit beekdal worden diverse stuwen vervangen en vispasseerbaar gemaakt. Voor een
goede erfgoedzorg is een archeologisch en cultuurhistorisch inventarisatie uitgevoerd, waardoor
deze waarden optimaal kunnen worden meegewogen in de besluitvorming over de geplande ruimtelijke ontwikkelingen (voorgeschreven in ‘Het verdrag van Malta’; www.minocw.nl/malta).
Gezien de omvang van het plangebied en de aard van de geplande werkzaam heden is gekozen
voor een bureauonderzoek aangevuld met een veldinspectie, resulte rend in een archeologische en
cultuurhistorische waarden- en advieskaart. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht
in de aanwezige en verwach te archeologische en cul tuurhistorische waarden in het plan gebied.
Hieraan is vervolgens een concreet advies gekoppeld ten aanzien van een ver antwoorde omgang
met deze waarden tijdens de planuitvoering. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek
wordt een reëel beeld verkregen van de consequenties van de inrichtingsplannen ten aanzien van
archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden in het gebied.

1.2 Administratieve gegevens
De Beekloop loopt vanaf de landgrens richting Westerhoven, waar de beek samenkomt met de
Keersop die uitmondt op de Dommel. Ter hoogte van het gehucht Hoeve komt de Beekloop samen
de Keunensloop. Het traject van de Beekloop vormt het onderwerp van onderhavig bureau onderzoek
en heeft een lengte van circa 8 km (figuur 1). Het grootste deel van het plangebied behoort tot de
gemeente Bergeijk. De meest oostelijke zone valt echter binnen de gemeente Valkenswaard.

Herinrichting benedenloop Beekloop
- toponiem: Beekloop
- plaats: Westerhoven, Bergeijk, Borkel
- gemeenten: Bergeijk en Valkenswaard
- provincie: Noord-Brabant
- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 57B
- grondgebruik: beekloop, oever, grasland, bos, akker
- oppervlakte: ca. 509,6 ha
- coördinaten: 155.444/367.866 (stuw Het Schut)
- CIS-code : 44993
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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1.3 Herinrichting Beekloop
De herinrichtingsplannen van de Beekloop maken deel uit van het herinrichtingsplan van de
Keersop en Beekloop (Waterschap De Dommel & DLG, 2007). Het beekherstel van de Beekloop
concentreert zich op een traject van circa 4,4 km tussen de Pastoorsweijer en de instroom in de
Keersop. De werkzaamheden blijven echter beperkt tot het vervangen en vispasseerbaar maken
van zes stuwen langs de Beekloop. Over de exacte ligging van de vispassages alsmede het soort
vispassage is nog geen duidelijkheid.

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo gie
(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB;
www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. Specifiek voor het beekdal geldt als richt lijn de
KNA Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (CCvD, 2008). RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Achter in dit
rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven
(zie verklarende woordenlijst).

1.5 Leeswijzer
In het hierop volgende hoofdstuk zal de toegepaste methode toegelicht worden. Hoofdstuk 3 gaat
in op de landschappelijke ontwikkeling van het gebied. In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling van
de mens in dit landschap beschreven (§ 4.2) en de weergave van gebruikssporen in dit landschap
als gevolg van deze bewoningsdynamiek (§ 4.3). De uitkomsten van de hoofdstukken 3 en 4 zijn
grafisch weergegeven op kaartbijlage 1. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de archeo logische verwachting die geldt voor af zonderlijke zones in het gebied. Hierbij is onderscheid gemaakt in een
verwachting voor droge (§ 5.2) en natte (§ 5.3) gebiedsdelen. De verschillende verwachtingzones
zijn weergegeven op kaartbijlage 2. Om te komen tot gegronde aanbevelingen ten aanzien van de
omgang met de geïnventariseerde en verwachte archeologische en cultuur historische waarden in
het gebied is het belangrijk inzicht te hebben in de kwetsbaarheid hiervan. Hieraan wordt in hoofdstuk 6 aandacht be steed. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusies getrokken en concrete aanbevelingen gedaan ten aanzien van de omgang met archeologische en cultuurhistorische waarden in
het plangebied in het licht van de geplande inrichtingsmaatregelen. De verschillende archeologische
verwachtingen en bijbehorende adviezen zijn grafisch weergegeven op kaartbijlage 2.
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Archeologische perioden
Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Nieuwe tijd

- 1795

B

- 1650

A

- 1500

Laat

- 1250

Vol

- 1050

Ottoons
Vroeg

Middeleeuwen

Karolingisch
Merovingisch laat
Merovingisch vroeg

Laat

Romeinse tijd

- 250

Midden

- 500
- 800

Laat

- 1100

Midden

- 1800

Prehistorie

Vroeg

- 2000

Laat
(Nieuwe Steentijd)

- 2850

Midden

- 4200

Vroeg

- 4900/5300

Laat

Mesolithicum
(M idden Steentijd)

- 6450

Midden

- 8640

Vroeg

- 9700

Laat

Paleolithicum
(O ude Steentijd)

- 450

- 15 voor Chr.

Vroeg

Neolithicum

- 525

- 70 na Chr.

Laat

Bronstijd

- 725

- 270

Midden
Vroeg

IJzertijd

- 900

- 12.500

Jong B

- 16.000

Jong A

- 35.000

Midden

- 250.000

Oud
tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
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2 Methoden

2.1 Een interdisciplinaire aanpak
Sporen die mensen hebben nagelaten in het landschap worden cultuurhistorische waarden
genoemd. De term cultuurhistorie geldt in de ruimtelijke ordening als verzamelterm voor een grote
diversiteit aan relicten die in het verleden door menselijk handelen tot stand zijn gekomen. De lijst
van cultuurhistorische objecten kan uiteenlopen van bestaande kerken, boerderijen, kavelgrenzen,
kapelletjes, complete landschappen tot al dan niet meer zichtbare sporen van nederzettingen en
grafvelden uit de Prehistorie. Cultuurhistorisch onderzoek kent een brede opzet. Vanuit een analyse
van de archeologie, bouwhistorie, historische geografie, historische ecologie, toponymie en het
‘mentale erfgoed’ komt de historische gelaagdheid van het plan gebied het best tot zijn recht.

2.2 Begrenzing van de verschillende disciplines
De begrenzing tussen de afzonderlijke cultuurhistorische disciplines en de perioden die zij bestuderen,
is niet scherp te trekken. Er bestaat tussen hen een open grens:
- De archeologie houdt zich bezig met menselijke bewoningssporen die in de bodem zijn verankerd.
Vaak betreft het sporen die niet meer aan het oppervlak zichtbaar zijn en niet of lastig in archieven
of historische bronnen te achterhalen zijn. De archeologie bestrijkt globaal de periode vanaf de
Vroege Prehistorie tot circa de 16e eeuw. Wettelijk gezien moeten objecten minimaal 70 jaar oud
zijn om in aanmerking te komen om te woorden aangewezen als archeologisch monument (Monumentenwet, 1988: artikel 1).
- De bouwhistorie richt zich voornamelijk op de nog zichtbare gebouwde omgeving. De nadruk wordt
niet alleen gelegd op de vorm van het gebouw, maar ook op de bouwhistorische eigen schappen
ervan, waarbij gebouwen diepgaand worden onderzocht op bouwsporen uit vroegere perioden.
- Sporen van vroegere menselijke activiteiten die buiten het terrein van de archeologie en bouwhistorie vallen, zijn het werkterrein van de historische geografie geworden. De historische
geografie bestrijkt voornamelijk de periode vanaf de Late Middeleeuwen tot heden. Het gaat
vooral om weg- en kavelpatronen, heggen, houtwallen, nederzettingsvormen, sporen van oude
gebruiksvormen van gronden, etc. Hoewel deze discipline ook de archeologie in haar vakge bied
betrekt, richt ze zich toch voornamelijk op de historische periode. Het is vooral door studie van
historisch kaartmateriaal, archieven en resultaten van veldwerk dat deze relicten binnen het
studiegebied achterhaald kunnen worden.
- De historische ecologie richt zich voornamelijk op ecosystemen die door mensen gemaakt of
beïnvloed zijn. Net als de historische geografie bestrijkt de historische ecologie voornamelijk de
historische periode. Informatie over de historisch-ecologische evolutie (vegetatierecon structies)
van het plangebied wordt verkregen door bestudering van historische kaarten, documenten en
toponiemen. Om het historisch ecosysteem te doorgronden, worden deze resultaten gecombineerd met bodemkundige en palynologische gegevens.
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- De toponymie of plaatsnaamkunde is de wetenschap die nederzettings-, omgevings- en perceelsnamen in hun historische context en betekenisverklaring bestudeert. Namen zijn veelal
een afspiegeling van het leven en werken in een door de landbouw gedomineerde maatschappij
gedurende de historische periode. Toen het kadaster nog niet was ingevoerd, dienden de namen
om stukken land van elkaar te kunnen onderscheiden. Deze toponymische aanduidingen kunnen
een schat aan historisch-geografische en ecologische informatie leveren over het moment van
naamgeving. In veldnamen wordt immers vaak iets tot uiting gebracht dat met het landschap te
maken heeft, zoals de hoogteligging van een terrein, de aanwezig heid van beemden, vloeivelden,
weilanden, heide, ontginningen, grondgebruik, perceelsvorm, verbouwde gewassen, voorkomende
natuurlijke planten en dieren alsmede het verschil tussen vruchtbare en onvruchtbare gronden.
Verder kunnen deze plaatsnamen soms directe of indi recte aanwijzingen bevatten die verwijzen
naar bruggen en brugtypen, doorwaadbare plaatsen in de beek, voorden, water- en windmolens,
boerderijen, versterkte huizen, kastelen en schan sen. Door de bestudering van historische kaarten
en de samenwerking met lokale heemkunde verenigingen kunnen de meest relevante toponiemen
op kaart worden gezet.
- Naast de economische gebruiksfunctie van de cultuurhistorische relicten die in het land schap
verankerd zijn, dient rekening te worden gehouden met het mentale erfgoed: het geheel aan
ideeën, culturele tradities en religieuze ervaringen die op de een of andere manier met het landschap
samenhangen. Oude cultuurlandschappen hebben ook verhalen te vertellen. Sagen, mythen, verhalen en (collectieve) herinneringen dragen bij aan de beeldvorming over het historische landschap.
Deze kunnen achterhaald worden door de bestudering van heemkundige publicaties en boeken alsmede middels gesprekken met leden van lokale heemkunde kringen.
Voor het verzamelen van informatie is gebruik gemaakt van:
- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
- de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);
- literatuur, historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);
- luchtfoto’s (bronnen: Google Earth; Uitgeverij Nieuwland, Fotoatlas Noord-Brabant);
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- het informatiesysteem Kennis Infrastructuur Cultuur Historie (KICH);
- de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant;\
- de molendatabase (www.molendatabase.org).
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3 Gebiedsbeschrijving

3.1 Methoden
Op basis van geomorfologische en bodemkundige aspecten kunnen uitspraken worden gedaan
over de genese van het landschap, de bodemopbouw en de ligging en stratigra fische positie van
sedimenten waarin archeologische vindplaatsen kunnen voorkomen. Deze gegevens zijn van
belang voor het bepalen van de archeologische verwachting voor het plangebied (zie hoofdstuk 5).

3.2 Geologie en geomorfologie
Het plangebied ligt in een dal tussen de pleistocene afzettingen (behorende tot de Formatie van
Sterksel en de Formatie van Boxtel) en volgt de Beekloop. Tijdens de koudste fasen van het Midden
Pleistoceen heersten in Zuid-Nederland periglaciale omstandigheden. Deze zijn vergelijkbaar met
die van de huidige toendra’s in noordelijk Siberië. Vanwege klimatologische omstandigheden hadden
de voorlopers van de Maas en Rijn in deze periode een vlechtend karakter (verschillende geulen).
Er werden dikke pakketten grove sedimenten (zoals grof zand, grind en keien) afgezet. Men spreekt
van de Formatie van Sterksel (St1). Deze afzettingen liggen op de Kempische Horst vlak onder het
oppervlakte en meestal worden deze bedekt met een laag dekzand (laat-pleistocene afzettingen), zo
ook in het plangebied (De Nutte, in voorbereiding).
Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien: circa 120.000-10.000 jaar gele den; Laat Pleistoceen) kon
de wind vat krijgen op de natuurlijke bodem en werden grote hoeveelheden zand verplaatst. Op
deze wijze werden verschillende zandpakketten afgezet: de Formatie van Boxtel (Bx). De terrasafzettingvlakte uit het Midden Pleistoceen werd zo bedekt met dekzand uit het Laat Pleistoceen.
In het plangebied zijn verschillende (voormalige) vennen aanwijsbaar. Deze vennen vormden in de
Nieuwe tijd de ideale locaties voor visvijvers, waardoor ze nu minder (of niet meer) herken baar zijn
als ven. De oorsprong van de vennen moet in het Pleistoceen gezocht worden.
In het Holoceen (10.000 tot heden) vonden er geen belangrijke natuurlijke wijzigingen van het laatpleistocene reliëf meer plaats. De temperatuur nam sterk toe en de open, toendra-achtige vegetatie
van koudeminnende plantensoorten maakte plaats voor een gesloten berkenbos en andere warmteminnende planten. Door de toenemende vegetatie bleven erosie- en sedimentatieprocessen dan ook
voornamelijk beperkt tot de actieve beekdalen. Door de vernatting van het landschap vond plaatselijk
in geïsoleerde laagten, waaronder verlaten stroomgeulen, veenvorming plaats en werden oudere sedimenten afgedekt. Vanaf de Middeleeuwen is, als gevolg van menselijk invloeden, het reliëf opnieuw
gewijzigd. De natuurlijke hoogten in het landschap, zoals de zanderige terrassen, werden voor de landbouw in gebruik genomen. Door eeuwenlange plaggenbemesting ontstond een esdek van soms meer
dan een meter dik. Met name vanaf de Late Middeleeuwen heeft de mens ook actief ingegrepen in het
natuurlijke afwateringspatroon. Verscheidene natuurlijke beeklopen werden afgedamd of gekanaliseerd;
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ook werden er nieuwe beken gegraven, waaronder de Beekloop. Naast het ontwateren van het
gebied diende de Beekloop om de visvijvers en vennen met elkaar te verbinden.

3.3 Bodem
Door de klimaatveranderingen in het Holoceen kon in de loop van de tijd bodemvorming op treden.
De ruimtelijke verspreiding van de verschillende bodemeenheden en grondwatertrappen is in hoge
mate gerelateerd aan de geologische en geomorfologische opbouw van het landschap. Binnen het
plangebied kan onderscheid gemaakt worden tussen (figuur 2):
1.

eerdgronden op de hogere delen in het landschap (§ 3.3.1);

2.

podzolgronden op de overgang van hogere naar lage gronden (§ 3.3.2);

3.

moerige gronden op de lager gelegen in het landschap (§ 3.3.3).

Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart (bron: Stiboka, 1968).
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3.3.1 Bodems op de hogere delen in het landschap
Eerdgronden ontstaan op plaatsen waar de aanvoer van plantaardig materiaal de afvoer, met name
door uitspoeling en afbraak door flora en fauna, overtreft. Onderscheid kan worden gemaakt tussen:
1.

hoge en lage eerdgronden (ontstaan onder sterke invloed van menselijk handelen);

2.

natuurlijke, natte, lage eerdgronden.

De hoge zwarte enkeerdgronden (codes zEZ21 en zEZ21g), ook wel essen genoemd, zijn bodems
met een humushoudende bovengrond die tussen 50 en 90 cm dik is. Deze dikke A-horizont is ontstaan
door geleidelijke en eeuwenlange ophoging van de grond met humushoudende materiaal uit potstallen.
Deze mest bestond uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel, heideplaggen en dikwijls ook
vrij veel zand. Op circa 70-100 cm diep bevindt zich vaak een bruine, min of meer duidelijke podzol-B
die geleidelijk overgaat in een fletsgele tot grijze C-horizont (De Bakker & Edelman-Vlam, 1976). Het
zijn met andere woorden oude akkerlandgronden die reeds honderden jaren in cultuur zijn, meestal in
de nabijheid van oude woonkernen. De hoge zwarte enkeerdgronden bevinden zich langs de Beekloop
in twee zones die in de 19e eeuw al ontgonnen waren of bewoond werden. Dit kan opgemaakt worden
uit de historische kaarten (Uitgeverij Nieuwland, 2008; zie § 4.3.1 en § 4.3.3).
Gooreerdgronden (code pZn21g) zijn kenmerkend voor de laaggelegen en vaak slecht ontwa terde
delen van het landschap, zoals beekdalen en geïsoleerde depressies. Ze hebben een duidelijke,
donkere, grijsbruine tot zwarte bovengrond met een dikte van 20-40 cm. Het betreft een heterogene
groep met naast gronden met zwak ontwikkelde B-horizonten veel gronden met A/C-profielen (vaak
is door ploegen de B-horizont geheel of grotendeels verloren gegaan). De C-horizont is lichtgrijs en
niet roestig. Soms is deze zwak gekleurd door ingespoelde humusstoffen. Vrijwel het gehele dal van
de Beekloop bestaat uit deze gronden.

3.3.2 Bodems op de overgang van hoge naar lage gronden
Wanneer in een bepaald gebied de neerslag de verdamping overtreft, kan organisch stof, al dan
niet samen met ijzer en aluminium, uit de top van de bodem oplossen en naar beneden uitspoe len.
Als gevolg van deze uitspoeling ontstaat een bodemhorizont waaruit deze stoffen (gedeelte lijk) zijn
verdwenen: de E-horizont. Onder bepaalde omstandigheden kan een deel van de uitgespoelde stoffen onder deze uitspoelingslaag weer worden afgezet in een inspoelingshorizont: de B-hori zont. Het
resultaat is een podzolprofiel of podzolbodem. De C-horizont is het oorspronkelijke moedermateriaal
waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. De podzolgronden in het plangebied kunnen
onderverdeeld worden in veldpodzolgronden en haarpodzolgronden.
Langs weerszijden van het beekdal van de Beekloop hebben zich veldpodzolgronden (code Hn21g)
ontwikkeld in leemarm tot zwak lemig dekzand. Op veel plaatsen die een ‘afwateringspatroon’ hebben,
zoals in beekdalen, is geen sprake van een A/B/C-profiel, maar van een A/C-profiel. Het zijn bodems
met een relatief lage natuurlijke vruchtbaarheid. In de best ontwaterde delen van het leemarme en
zwak lemige dekzand komen haardpodzolgronden voor (codes Hd21 en Hd21g). In het verleden
werden deze gronden ook wel hoge heidepodzolen genoemd. De ondergrond , de C-horizont, bestaat
uit geelblond zand met typische humusinspoelingsbandjes. Bij de Beekloop zijn de haardpodzolgronden hoofdzakelijk tussen de viskwekerij De Liskes en de Pastoorsweijer te vinden.
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3.3.3 Bodems in de lager gelegen delen in het landschap
Tenslotte komen ook moerige eerdgronden voor (code vWzg). Dit zijn hoofdzakelijk lage zandgronden in beekdalen en de bijbehorende overstromingsvlakten. Door de ligging in de natte delen
hebben ze een venige bovengrond en zijn ze zeer roestig. Moerige gronden zijn minerale gronden
met een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag. Ze vormen de overgang van de veengronden naar de minerale gronden (De Bakker & Edelman-Vlam, 1976).

3.4 Beken: de Beekloop
De Beekloop loopt vanaf de landgrens richting Westerhoven, waar de beek samenkomt met de
Keersop die uitmondt op de Dommel. Ter hoogte van het gehucht Hoeve komt de Beekloop samen
met de Keunensloop. In tegenstelling tot de Keersop, zijn de Beekloop en Keunensloop gegraven beken. Dit gegeven schuilt ook in de namen van de twee beken, want ‘loop’ verwijst naar een
rechte waterloop. De Beekloop is gegraven in een pleistoceen dal dat in het Holoceen met veen
is dichtgegroeid. De aanleg van de beekloop diende om de verschillende visvijvers en vennen te
verbinden en het gebied te ontwateren. Daarnaast verzorgt de beek ook de water toevoer voor de
vloei- en irrigatiesystemen (Waterschap De Dommel & DLG, 2007). Sommige historische kaarten tonen naast de benedenstroom van de Beekloop nog een meanderend beekje. Aangezien dit
beekje nog wordt weergegeven op de militair topgrafische kaarten uit 1902 en 1927, terwijl op de
topografische kaart uit 1953 alleen restanten zichtbaar zijn (figuur 3; www.watwaswaar.nl), moet
deze beek tussen 1927 en 1953 gedempt zijn.

Figuur 3. De benedenloop van de Beekloop met langs de oostzijde het meanderende beekje in
1902, 1927 en de restanten van het beekje in 1953 (bron: www.watwaswaar.nl).

18

RAAP-RAPPORT 2243
Herinrichting Beekloop: een archeologische en cultuurhistorische waardenkaart
Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectie

4 Bewoningsgeschiedenis

4.1 Methoden
Ten behoeve van de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis voor de omgeving van het plangebied zijn beschikbare landschappelijke en cultuurhistorische gegevens van het plangebied en
haar directe omgeving geïnventariseerd en bestudeerd. Om inzicht te krijgen in het voorkomen
van archeologische vindplaatsen in en rondom het plangebied is voornamelijk het ARCHeologisch
Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd. Oude
topografische kaarten verschaffen informatie over (voormalige) natuurlijke elementen en het historisch landgebruik. Tevens zijn de heemkundekringen benaderd voor informatie. Voor een overzicht
van de gehanteerde (analoge en digitale) bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst.

4.2 De mens en het landschap
Mensen creëren en veranderen voortdurend het landschap waarin ze wonen op individueel en
groepsniveau; ze doen dat vanuit een combinatie van verwachtingen, opvattingen en ervaringen.
Om deze reden kan het landschap vergeleken worden met een ‘palimpsest’. Het begrip palimpsest
maakt deel uit van het vakjargon van archiefonderzoekers. Een palimpsest is een oud archiefstuk
- vaak een perkament - waar op de achtergrond van de bestaande tekst oude tekstfragmenten en
losse woorden doorschemeren. Gedurende de Late Middeleeuwen was het zeer gebruikelijk perkamenten opnieuw te gebruiken. De oude tekst werd met een pennetje weggekrast en vervolgens
herbeschreven. Vaak lukte het niet de met inkt geschreven tekst geheel te verwijderen. Het gevolg
was dat na verloop van tijd meerdere tekstfragmenten uit verschillende perioden op een perka ment
te zien zijn. Ook het landschap van het plangebied is geen onbeschreven blad. Dit landschap is
herhaaldelijk opnieuw ingericht en geordend naar de behoeften, ideeën en mogelijkheden van de
tijd. Nieuwere elementen of structuren liggen in dit landschap daardoor tussen of juist over oudere
structuren heen, waardoor oudere structuren een geheel andere betekenis kunnen krijgen. Het
huidige landschap in het plangebied is het resultaat van een wisselwerking tussen natuur en vele
menselijke generaties die erin hebben geleefd (zie kaartbijlage 1).

4.2.1 Jager-verzamelaars (Laat Paleolithicum t/m Neolithicum)
De eerste mensen die rondliepen in de omgeving van het plangebied waren groepjes rondtrek ken de
jager-verzamelaars (figuur 4). Ze leefden van de jacht, visvangst en vruchtenpluk. Ze hebben sporen
achtergelaten in de vorm van vuurstenen werktui gen. Plaatsen waar deze werktuigen wor den aangetroffen, blijken sterk gerelateerd aan de mogelijkheden die het landschap aan de mens bood.
Geschikte locaties, zoals dekzandruggen, lagen bij voorkeur in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van de diversiteit aan natuurlijke voedsel bronnen en de nabijheid
van drinkwater (zgn. gradiëntzones; zie § 5.2.2). Hiervan getuigen enkele kampe men ten van jagerverzamelaars die op de randen van de dekzandruggen liggen tussen de Pastoors weijer en de vis-
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kwekerij (ARCHIS-waarnemingen 46786, 48350 en 53254). Binnen een kilometer ten noorden en
noordoosten van het plangebied zijn twee vindplaatsen bekend waar restanten van een laat-paleolithisch kampement zijn aangetroffen (ARCHIS-waarneming 419956). Ten westen van het plangebied, tussen de Burgermeester Aartslaan en de Bergeijksedijk, liggen twee vindplaatsen waar
veel vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum zijn aangetroffen (ARCHIS-waarneming 30448;
ARCHIS-monumenten 4997 en 4998).

Figuur 4. Impressie van een kampement van jager-verzamelaars.

4.2.2 De eerste boeren (Neolithicum t/m IJzertijd)
Hoewel de jacht nog een belangrijke vorm van de voedselvoorziening vormde, vond tijdens het
Neolithicum (5300/4900-2000 voor Chr.) geleidelijk een belangrijke verande ring plaats in de verhouding tussen mens en natuur. De mens stelde stilaan andere eisen aan zijn omgeving en probeerde er tegelijkertijd ook meer vat op te krijgen. Deze periode kenmerkte zich door de introductie
van de landbouw en veeteelt. Dit was een lang en complex proces, waarbij met name in het begin
sprake was van het naast elkaar bestaan van gemeenschappen van jager-verzame laars en landbouwers. De vondst van twee stenen bijlen in (en één bijl in de omgeving van) het plangebied dient
ook in deze context te worden geplaatst. Stenen bijlen werden gebruikt om bossen te rooien, zodat
open terreinen ontstonden die in gebruik werden genomen als akkerland of weiland. Vaak worden
deze bijlen gevonden op de grens van vruchtbare akkerarealen met beekdalen en woeste gronden,
wat onderzoekers heeft doen veronderstellen dat er mogelijk een rituele context bestaat waarin deze
artefacten aan de bodem werden toevertrouwd (Fontijn, 2002). Ook voor een bijl uit het plangebied
(ARCHIS-waarneming 30452) geldt dat deze aan getroffen is op de rand van het beekdal (zie kaartbijlagen 1 en 2). Voor de tweede bijl uit het plangebied geldt dat de exacte vindplaats onbekend is,
waardoor voorzichtigheid geboden is (ARCHIS-waarneming 14021). Een andere noemenswaardige
neolithische vondst is een vuur stenen pijlspitsje dat is aangetroffen in de Beekerheide ten oosten
van het plangebied, ter hoogte van de Pastoorsweijer (ARCHIS-waarneming 30481).
Gedurende de op het Neolithicum volgende Bronstijd (2000-800 voor Chr.) en IJzertijd (800-12
voor Chr.) nam het areaal landbouwgrond aanzienlijk toe ten nadele van het slinkende bos bestand.
Het nederzettingspatroon werd gekenmerkt door een systeem van ‘zwervende erven’ (Fokkens &
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Roymans, 1991). Deze ‘zwervende erven’ bestonden uit een woonstalhuis (waarin mens en dier
onder hetzelfde dak leefden) en bijbehorend akkertje. Van dorpen is in deze periode nog geen
sprake. Wanneer de akkergronden immers uitgeput waren, verhuisden de landbouwers naar een
nieuw stuk grond in de directe nabijheid van het gemeenschappelijk graf- of urnenveld. Na verloop
van tijd trad een natuurlijk herstel op van de eerder beakkerde gronden en konden deze opnieuw in
gebruik worden genomen. In de IJzertijd ontstonden hierdoor grote akkerarealen: de zogenaamde
‘Celtic Fields’. De hogere en droge dekzandruggen en -koppen vormden de ideale akkergronden
en bewoningslocaties en hoewel de archeologische bewijzen hiervoor tot op heden ontbreken,
zullen de nattere beekoverstromingsvlakte en verlaten pleisto cene geulen vermoedelijk gebruikt
zijn geweest om het vee te laten grazen.
In de omgeving van het plangebied bestaan aanwijzingen voor de aanwezigheid van de twee urnenvelden uit de Midden IJzertijd. Ongeveer 1 km ten noorden van het plangebied, in het beekdal van de
Keersop, zijn diverse complete urnen aangetroffen (Bannenberg, 1960). Ook in de zuidelijke omgeving van het plangebied, direct ten westen van de visvijver, zijn aanwijzingen aangetroffen voor de
aanwezigheid van een urnenveld. Hier zouden in het verleden diverse urnen aangetroffen zijn (zie
o.a.: Panken, 1845; ARCHIS-monument 863).

4.2.3 Romeinse occupatie (12 voor Chr. - 450 na Chr.)
Vlak voor onze jaartelling vestigden de Romeinen hun gezag in Nederland. Hiermee begint een
periode waarover zowel archeologische als geschreven bronnen voorhanden zijn. Er ontstond een
uitgebreid wegennet met steden waar zich de handel en de nijverheid concentreerde. Op het platteland concentreerde de bewoning zich in kleine gehuchten, die vaak aan de rand van de uitgestrekte akkerarealen lagen. In tegenstelling tot de voorgaande perioden trad er nu zelfs massaproductie op. Het landschap kwam meer en meer ten dienste van de mens te staan, hetgeen leidde
tot een sterke afname van het bosbestand. Aan het prehistorische ‘zwerven’ door het landschap
van de woonplaatsen was een einde gekomen. Niet alleen de nederzettingen als geheel bleven
liggen waar ze waren opgericht, de huizen zelf werden generaties lang op de zelfde plaats op het
erf herbouwd (Van Ginkel & Theunissen, 2009). In de loop van de 3e eeuw na Chr. werden de
inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd ver laten, zoals praktisch overal op de Brabantse
zandgronden. Helaas weten archeologen nog steeds niet wat daarvan precies de oorzaak was;
misschien daalde de bevolking door een combinatie van toenemende onveiligheid (‘Germaneninvallen’) en bodemuitputting. Na het wegvallen van het Romeinse gezag zijn de Romeinse nederzettingen verlaten. Het verlaten Romeinse cultuurlandschap raakte langzaam overwoekerd door bos.
In het plangebied zijn tot nu toe geen vindplaatsen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Wat betreft de
omgeving van het plangebied blijven de Romeinse vindplaatsen beperkt tot enkele losse sporen die
zijn aangetroffen nabij de begraafplaats te Westerhoven (ARCHIS-vondstmeldings nummer 411283).

4.2.4 Middeleeuwen en Nieuwe tijd
Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.)
Na de val van het Romeinse Rijk trad voor Zuid-Nederland in archeologisch opzicht een donkere
periode op. Vanaf de 6e eeuw werden de zandgronden geleidelijk opnieuw ontgonnen. Landbouw
was in de Vroege Middeleeuwen veruit de belangrijkste economische activiteit. Hoewel de oudste
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cultuurlanden moeilijk aan te wijzen zijn, wordt veelal aangenomen dat ze gezocht moeten worden
op de vruchtbare hoger gelegen dekzandgronden in het plangebied. Vermoedelijk kenmerkte het
landbouwsysteem zich in de Vroege Middeleeuwen door een weide-braakstelsel. Hierbij fungeerden
de percelen binnen het akkerlandcomplex afwisselend als akker en weiland. Omdat de akkers nog niet
(op grote schaal) bemest werden, raakte de bodem geleidelijk uitgeput bij langdurig gebruik. Door een
perceel tijdelijk als weiland in gebruik te nemen, kreeg de bodemvruchtbaarheid de kans zich weer
te herstellen. Alhoewel het landbouwareaal voortdurend uitgebreid werd, hadden de meeste hoeven
slechts een klein akkerareaal ter beschikking.
Blijkbaar was de zone tussen de Ganzenbroek en Eeuwselsedijk, circa 400 m ten westen van de
Beekloop, in de Vroege Middeleeuwen een geschikte nederzettingslocatie. Hier is namelijk aardewerk aangetroffen uit de Merovingische tijd (450-725 na Chr.), dat in eerste instantie geïnterpre teerd
werd als vondsten bijhorende tot een grafveld (ARCHIS-waarneming 34179). Later is echter ook verondersteld dat het net zo goed een Merovingische nederzetting kan betreffen (Bannenberg, 1960;
zie ook De Bont, 1993). Ook ten noorden van het plangebied, bij de kerk van Westerhoven, is Merovingisch aardewerk aangetroffen (ARCHIS-waarneming 32511). Vondsten uit de Karo lin gische tijd,
de periode tussen de Merovingische tijd en de Late Middeleeuwen, zijn tot nu toe niet aangetroffen in
het plangebied.

Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.)
De Late Middeleeuwen worden daarentegen gekenmerkt door een sterke agrarische expansie.
Kenmerkend voor deze periode is de sterke uitbreiding van het akkerareaal. De uitbreiding van
de landbouwgronden hing nauw samen met een toename van de bevolking en het ontstaan en de
groei van dorpen en steden. Veel nederzettingen en gehuchten in de omgeving van het plange bied
worden in deze periode voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen (Berkel & Samplonius, 2006;
Van Oirschot & Jansen, 1985; Vangheluwe e.a., 2009): Bergeijk (Echa), 1137; Borkel (Borkel), 1299;
Westerhoven (Westerhoven), 1228.
In de loop van de Late Middeleeuwen gaat het platteland zich meer en meer richten op de stad.
Voor de Kempen waren dat Den Bosch en enkele Vlaamse steden (vooral Antwerpen). Door het
ontstaan van een geldeconomie gingen boeren in de Kempen zich geleidelijk specialiseren in de
teelt van handelsgewassen zoals broodgraan (rogge), vlas voor de linnenweverijen, gerst en hop
voor de bierbrouwerijen en het houden van schapen voor de lakennijverheid (Bieleman, 1992).
Desondanks zijn er weinig archeologische waarnemingen gedaan die wijzen op laat-middeleeuwse
activiteiten in en rondom het plangebied. Wel heeft er een watermolen langs de Keersop gestaan
en zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een bescheiden kasteel of herenhuis in de Maai,
nabij het visvijvercomplex de Liskes. De watermolen stond bekend als de Westerhovense watermolen en lag aan de Molenbeemd langs de Keersop (kaartbijlage 1). De oudste vermelding van de
Westerhovense watermolen dateert uit 1228. De abdij van Postel is lang de eigenaar van de watermolen geweest, maar raakte de molen in 1716 (na de reformatie) kwijt. In 1951 werd de watermolen
gesloopt (www.molendatabase.org).
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Woeste gronden
Grote delen van het landschap waren minder geschikt voor permanent akker- of grasland en
behoorden tot de zogenaamde woeste gronden. De woeste gronden bestaan over het algemeen
uit bossen, heide, moerassen en vennen. De gronden waren tot voor 1900 zeer belangrijk voor het
dagelijks leven (Renes, 1999). Getuige hiervan zijn de heidevelden in het plangebied die tegen
een jaarlijkse cijns aan de dorpen in bruikleen werden gegeven. Voor de boerenbevolking was
het vruchtgebruik van deze woeste gronden van groot economisch belang. Allereerst waren deze
gronden zeer belangrijk als weidegebied voor het vee. Heide werd veel gebruikt voor het weiden
van koeien en schapen. Door de opkomende textielnijverheid in Vlaanderen en Brabant nam de
schaapsteelt in omvang toe. Dat ook onze streek hiervan profiteerde, blijkt uit een aan tekening dat
op een marktdag te Lommel 30.000 schapen werden aangevoerd.
Op de woeste gronden werden daarnaast ook bijen gehouden en werd hout gehakt, turf gestoken
en vlas geroot. De talrijke ontginningen in de Late Middeleeuwen zorgden voor een sterke afname
van de bossen, waardoor alleen in de nattere gebieden nog relatief veel hout voorkwam. De (elzen)
broekbossen werden waarschijnlijk intensief beheerd als hakhoutbossen. De twijgen van voornamelijk het elzen- en wilgenhout werden gebruikt als brandhout, voor bezemstelen, voor het vlechten van
manden en de wanden van de vakwerkhuizen.
Het gebruik van de woeste gronden was ook strak gereglementeerd en geografisch-politiek
begrensd door hertogelijke verordeningen. Inbreuk op deze verordeningen kon boetes en zelfs een
juridische nasleep tot gevolg hebben. Grensgeschillen op de woeste gronden waren in Brabant
geen zeldzaamheid. Ook in het plangebied, in de Oude Maai ten zuiden van De Maai, vond in het
verleden een grensruzie plaats. Gedurende de 17e en 18e eeuw was dit gebied de inzet van een
langlopend conflict tussen de gemeenten Bergeijk en Lommel, die het niet eens konden over de
ligging van de grens (Vangheluwe e.a., 2009).
Het Maaierhof: een ‘kasteel’ in de Maai?
Ver buiten het plangebied, ten westen van de Keersop bij Bergeijk, heeft in het verleden een kasteel
gestaan. Dit kasteel wordt voor het eerst vermeld in en akte uit 1352 en functioneerde in de Tachtigjarige Oorlog als vesting tegen Staatse aanvallen (Vangheluwe e.a., 2009). Naast dit kasteel heeft
mogelijk nog een tweede kasteel in Bergeijk gestaan: Het Maaierhof. Het Maaierhof zou in de Maai
langs de Beekloop gestaan hebben, nabij het grote visvijvercomplex (kaartbijlage 1). Van dit mogelijke kasteel zijn echter geen tekeningen bekend. Ook de schriftelijke bronnen zijn van beperkte
aard. In feite blijven deze beperkt tot een oude ‘legende’ over de Heer van het kasteel, die dankzij
orale overlevering de tand des tijds overleeft heeft. De legende vertelt dat een geestelijke elke dag
een mis voor de heer verzorgde. Op een dag kwam de heer te laat op de mis en constateerde dat
de geestelijke de mis al gestart was. De heer werd hierdoor zo woe dend dat hij de priester doodde.
Hierop vluchtte de heer naar Luiksgestel, waar hij een parochie kerk stichtte en zijn land schonk aan
de inwoners van Luiksgestel en Bergeijk (Vangheluwe e.a., 2009). Naast het feit dat het verhaal een
sterk geromantiseerd karakter heeft, geeft het ook nauwelijks informatie over het kasteel van de
heer. Het meest overtuigende bewijs voor het bestaan van het kasteel in de Maai is afkomstig van
de plaatselijke historicus Peter Norbertus Planken (Panken, 1899; Panken & Ysselt, 1900). In 1898
vond hij in de Maai fundamenten ”die ongeveer een halve meter dik waren; het onderste gedeelte
van die fundamenten bestond uit keien waarop zich lagen tuf[steen] bevonden, boven welk weer
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Figuur 5. Uitsnede van de kaart van Verhees uit 1794 van de Meijerij en Kempen (Meijerij
’s-Hertogenbosch).
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bakstenen lagen” (Panken & Ysselt, 1990). Deze fundamenten zijn in de 20e eeuw nog door een
plaatselijke bewoner waar genomen. Hij meende dat het niet om een gewoon bouwwerk kon gaan,
maar dat hier sprake geweest moet zijn van een ‘zware constructie’ (Vangheluwe e.a., 2009).
Zodoende moet er, ondanks de romantische legende en het ontbreken van tekeningen, toch rekening gehouden worden met een kasteel(tje) of herenwoning.

Nieuwe tijd (1500-1795)
In de Nieuwe tijd werden in Brabant veel graafwerkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op
ontwatering. De Beekloop is een voorbeeld van een gegraven beek uit de Nieuwe tijd. Zowel de
loop als naam van de Beekloop (zie § 3.4) maken duidelijk dat zij gegraven is. Wanneer de Beekloop precies gegraven is, is onduidelijk. Wel is bekend dat de beek in de 18e eeuw (of eerder)
gegraven moet zijn. Op de kaart van Verhees (1793) staat de rechte waterloop van de Beekloop
namelijk al weergegeven. Het feit dat we te maken hebben met een gegraven beek, wil niet zeg gen
dat het desbetreffende gebied voorheen droog was. De aanwezigheid van een meanderend beekje
naast de benedenstroom van de Beekloop in combinatie met de aanwezigheid van vennen en de
behoefte aan een grotere beek ten behoeve van ontwatering, maakt duidelijk dat het voor heen een
moerassige laagte was. Deze laagte betreft een oude pleistocene geul.
Inrichting van het landschap
Wanneer historisch kaartmateriaal wordt geraadpleegd voor de omgeving van het plangebied (Uitgeverij Nieuwland 2008; www.watwaswaar.nl), valt onmiddellijk de karakteristieke verdeling van
het landgebruik in het gebied op (figuren 5, 6 en 7). Uit de (chronologisch opvolgende) kaarten van
Verhees (1794), de Historische Atlas (1836-1843; Nieuwland, 2008) en de Bonne kaart (1898-1923)
komt ook de ontwikkeling van het landgebruik duidelijk naar voren. Uit de kaart van Verhees blijkt
dat rond het eind van de 18e eeuw nog geen sprake was van beakkering in het plangebied. Het
plangebied en haar omgeving bestond in die tijd enkel uit zogenaamde ‘woeste gronden’ en een
grote visvijver. De Beekloop loopt zonder meanders richting de visvijver in de Maai, waaruit opgemaakt kan worden dat het een gegraven beek is.
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw kwam hier verandering in. Uit de kaart uit 1836-1843
blijkt dat de Beekloop (toen nog de ‘Beek’ geheten) ‘onderbroken’ wordt door een strook akkers.
Deze akkers waren toentertijd het enige ontgonnen stukje land in de woeste gronden tussen Bergeijk en Borkel, waardoor ze als het ware een eiland in het landschap vormen. Dit ‘eiland’ bestond
uit smalle kavels (zgn. beemden) omgeven door heggen en slootjes die naast de afbakening van
percelen ook zorgden voor de afwatering naar de Beekloop (figuur 6).
Zoals opgemaakt kan worden uit de Bonnekaart zette de ontginningen gedurende de 19e eeuw voort.
Een groot deel van de beneden- en middenloop van de Beekloop werd eind 19e eeuw voornamelijk
gebruikt voor beweiding.
Ondanks de ontginningen bleven grote delen van het landschap minder geschikt voor beakkering of
beweiding, zoals de zone rondom de bovenloop van de Beekloop. Dergelijke gronden worden aangeduid met de term ‘woeste gronden’. De toename van technische mogelijkheden leidde er toe dat
de mens in de loop van de Nieuwe tijd geleidelijk steeds meer sporen in het landschap achter liet.
Zo wer den wegen aangelegd die veel gronden toegankelijk maakten. Beken die barrières vormden,
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Figuur 6. Uitsnede van de historische kaart omstreeks 1836-1843; inzet: detailopname van de
beemdenverkaveling met heggen (zwarte stippen), linksonder is de laanbeplanting langs de Borkelsche dijk (tegenwoordig Fressevenweg) nog zichtbaar (bron: Uitgeverij Nieuwland, 2008).
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Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit omstreeks 1898-1923.
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werden eenvoudig overbrugd door de aanleg van bruggen. Het eens kleinschalige landschap met
bewoning en akkers op de hogere dekzandruggen en beemden in de beekdalen maakte geleidelijk
plaats voor een uniform en grootschalig ingericht productielandschap met grote rechthoekige kavels.
Historische wegenpatronen en bebouwing
Voor zover in het plangebied sprake is van een wegenpatroon, is deze goed volgbaar op de historische
kaarten (figuren 5, 6 en 7). Van oudsher lopen er enkele wegen dwars door het plangebied. Op de kaart
van Verhees lopen twee wegen richting de Beekloop. Het feit dat deze wegen zijn weergegeven als een
stippellijn, maakt duidelijk dat ze niet veel meer dan karrensporen zijn geweest. Op de 19e eeuwse kaarten is zichtbaar dat de deze twee hoofdwegen, de huidige Bergeijksedijk en Burgermeester Aartslaan,
voorzien werden van zijwegen en zich verder ontwikkelden. Tevens werden de wegen aan de westzijde
van de Beekloop voorzien van laanbeplanting. De enige historische bebouwing in het plangebied situeert
zich nabij de vermoedelijke locatie van het Maaierhof in de Maai (kaartbijlage 2).

Figuur 8. Een deel van de Pastoorsweijer visvijver.

Visvijvers, stuwen en vloeivelden
Langs de Beekloop liggen verschillende vennen. In een aantal vennen zijn in het verleden vis vijvers
aangelegd. Visvijvers werden in het verleden weijers genoemd en werden gebruikt voor het kweken
en bewaren van vis. Vaak werden visvijvers door de Rooms-Katholieke kerk beheerd, omdat vis een
belangrijke rol speelde in het ‘Katholieke menu’ (vrijdag: visdag). Ook in het geval van de visvijvers
langs de Beekloop is een belangrijke rol voor de kerk weggelegd. Dit zou in feite alleen al opgemaakt
kunnen worden uit de naam van een grote visvijver in het plangebied: de Pastoorsweijer (figuren
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8 en 9). Deze vijver zou in 1825 door de Rooms-Katholieke kerk van het hof en het Loo aangelegd zijn (Panken 1900). Naast de functie als visvijver was ook turf van belang en kon de vijver
gebruikt worden voor het kweken van lelies (Vangheluwe e.a., 2009). Uit de kaart van Verhees
blijkt dat in de Maai al eerder een visvijver lag. Panken (1899) veronder stelt dat in 1660 al vermelding gemaakt wordt van een visvijver langs of nabij de Beekloop. Deze vijver was het eigendom
van het klooster Ten Hage. Er bestaat echter geen duidelijkheid of deze vijver daadwerkelijk langs
de Beekloop lag, maar het wordt wel reëel geacht (Vangheluwe e.a., 2009). Een van de weinige
aanwijzingen hiervoor is een handgeschreven document waarin de visvijvers bij de Maai door ‘de
domeinen’ (klooster of geestelijke instelling) worden overgedragen aan gemeente Bergeijk.

Figuur 9. Een van de ‘landstroken’ die de Pastoorsweijer verdeeld in drie compartimenten.

De visvijvers die nu nog aanwezig zijn, zijn hoofdzakelijk het gevolg van de vijveraanleg in de 20e
eeuw. Met name burgemeester P.J.G. Aarts heeft in het begin van de 20e eeuw veel in de vijvers
geïnvesteerd. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg een complex vijvers dat samen een oppervlakte
van ruim 55 ha in beslag nam. De grote visvijvers in de Maai zijn ook in opdracht van burgermeester
Aarts aangelegd. Ten behoeve van deze vijvers liet hij in 1903 twee stuwen in de Beekloop plaatsen,
namelijk De Liskes en Het Schut (figuur 10). De huidige indeling van de het vijvercomplex De Liskes is
echter onder burgermeester Linders (in 1948) tot stand gekomen (Vangheluwe e.a., 2009). Stuw Het
Schut stond ook in verband met de weteringen rondom het vloeiweiden in de Beeken (kaartbijlage 2).
Door middel van het sluisje en de weteringen werden de vloeiweiden met voedselrijk water bevloeit.
Doordat de stroomsnelheid van het water in de vloeiweiden daalde, liet het water haar sedimentlast
vallen, hetgeen een bemestend effect op de hooilanden had (Roymans 2005).
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Figuur 10. Stuw Het Schut en de Beekloop.
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5 Archeologische verwachting

5.1 Inleiding
In (en rondom) het plangebied komen verschillende archeologische vindplaatsen en historischgeografische relicten voor (zie hoofdstukken 4 en 5). Daarbuiten kunnen echter nog vindplaatsen voorkomen die tot op heden verborgen zijn in de bodem. Tot voor kort werd het archeologisch onderzoek
bepaald door klassieke inzichten (verspreiding van nederzettingen en grafvelden) en lag de nadruk
van dit onderzoek op vooral de droge delen van het landschap. In de voorbije jaren is echter het besef
gegroeid dat ook natte gebiedsdelen, zoals beekdalen en vennen, wel degelijk archeologisch waardevol kunnen zijn (zie o.a. Gerritsen & Rensink, 2004; Roymans, 2005; Rensink, 2008; CCvD, 2008).
Uit dit natte landschap zijn intussen veel archeologische resten bekend, die duiden op een intensief
gebruik van onder meer de beekdalen. Bijzonder aan de natte gebiedsdelen, in tegenstelling tot de
hogere gronden, is het feit dat archeologische resten kunnen zijn afgedekt door holocene afzettingen
(zoals veen of beekafzettingen), waardoor de kans op het voorkomen van goed geconserveerde (organische) archeologische resten reëel is. Vindplaatsen die voorheen onderbelicht bleven, leggen meer
en meer hun geheimen bloot. In dit opzicht kan bijvoorbeeld de vondst van de Romeinse brug in de
Tungelroyse Beek worden vermeld (Roymans, 2007).
Sedert enkele jaren gelden voor natte gebiedsdelen specifieke eisen en verwachtingen waaraan
archeologische onderzoeken in deze gebieden dienen te voldoen. In 2007/2008 zijn deze eisen
en verwachtingen op Rijksniveau definitief vastgelegd in een zogenaamde KNA Leidraad (CCvD,
2008). In onderhavig rapport wordt een gespecificeerde archeologische verwachting gegeven voor
het plangebied op basis van de resultaten van het reeds uitgevoerde bureau- en veldonder zoek
(zie kaartbijlage 2). Hierbij is een onderscheid ge maakt tussen een archeologische verwach ting
voor de droge gebiedsdelen (§ 5.2) en voor de natte gebiedsdelen (§ 5.3). Een algemene archeologische verwachting voor het plangebied bestaat reeds in de vorm van de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW; Deeben, 2008).

5.2 Droge gebiedsdelen
5.2.1 Locatiekeuze
Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is grotendeels gekoppeld aan de fysieke
eisen die men stelde aan de leef- en woonomgeving. De aard van het landschap waarin men leefde, is
rechtstreeks de oorzaak van de gebruiksmogelijkheden ervan (zie hoofdstuk 2). Terwijl aan bepaalde
landschapszones in alle archeologische perioden een vergelijkbare verwachting kan worden gekoppeld, zijn er in de loop van de tijd toch duidelijke verschillen in locatiekeuze te onderscheiden. Meest
markant zijn de verschillen tussen gemeenschappen van jager-verzamelaars enerzijds en van landbouwers anderzijds.
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5.2.2 Jager-verzamelaars
Gedurende de Steentijd voorzag de mens in zijn bestaan door middel van jacht, visvangst en
het verzamelen van vruchten. Deze ‘jager-verzamelaars’ trokken door het landschap en verbleven tijdelijk (dagen, weken) op een verblijfplaats (de zgn. kampementen). Het zijn vaak alleen de
overgebleven vuurstenen werktuigen die verwijzen naar een dergelijk kampement. Uit verschillende studies is gebleken dat veel archeologische vind plaatsen met vuurstenen artefacten uit het
Paleolithicum, Mesolithicum en Vroeg Neolithicum voorkomen in overgangsgebieden van nat/ laag
naar droog/hoog: de zogenaamde gradiëntsituaties (figuur 11; zie o.a. De Boer & Roymans, 2002;
Jansen & Roymans, 2002; Berkvens, 2009). Deze relatie valt onder meer toe te schrijven aan het
feit dat gradiënten worden gekenmerkt door het voorkomen van een grote ver scheiden heid aan
voedselbronnen op korte afstand van elkaar.

Figuur 11. Schematische weergave van de gradiëntzone.

De gradiëntsituaties in de omgeving van het plangebied zijn in kaart gebracht met behulp van de
bodemkaart (Stiboka, 1968) gecombineerd met de geomorfologische kaart (ARCHIS) en het AHN
(www.ahn.nl). Doordat in het gebied echter jonge afdekkende lagen (esdekken, stuifzand) voorkomen, wordt het oorspronkelijke reliëf afgedekt en ontstaat een enigszins vertroebeld beeld van de
gradiëntsituaties. Met behulp van de geomorfologische kaart kan dit (deels) opgevangen worden
door de flanken van uitgesproken laagten (zoals de beekdalen) en afzonderlijke dekzandkoppen
ook te beschouwen als gradiënten. Nadeel is dat door de gehanteerde kaartschaal (1:50.000) vooral
inzicht wordt verkregen in de globale gradiënten.
Het merendeel van de kampe menten in de omgeving van het plangebied bevindt zich binnen gradiëntzones. Voor de gradiëntzones geldt een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen
van jager-verzamelaars (kaartbijlage 2: oranje).

5.2.3 Landbouwers
Met de introductie van de landbouw in de loop van het Neolithicum werd de mate waarin gronden
geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor in de locatiekeuze van de mens.
Factoren als grondwaterregime, vruchtbaar heid en bewerkbaarheid van de grond speelden een
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doorslaggevende rol bij de locatiekeuze voor nederzettingen en akkerarealen. De eerste landbouwers bouwden hun woningen en legden hun akkers voornamelijk aan op goed ontwaterde en
mineralogisch rijkere gronden.
In het plangebied geldt voor de haarpodzolgronden en de hoger gelegen veldpodzolgronden op de
dekzandkoppen en -ruggen een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers
(kaartbijlage 2: oranje) . Deze bodems zijn het best ontwaterd (GWT V-VII) en waren oorspronkelijk het
meest geschikt voor de landbouw.

5.3 Natte gebiedsdelen
In natte gebiedsdelen kan een bijzondere archeologische dataset voorkomen die tot op heden
onderbelicht bleef. Het betreft onder meer:
- voorden (doorwaadbare plaatsen) en houten bruggen;
- jachtattributen, zoals gevlochten fuiken, strikken, netten, pijlen en harpoenen;
- constructies en structuren, die verband houden met het controleren van de water huis houding,
zoals houten stuwen, dijken, duikers en oeverbeschoeiing;
- afvaldumps;
- rituele deposities (offers gerelateerd aan een natte omgeving);
- delfstoffenwinning (zand, veen, ijzeroer, leem);
- watermolen(s);
- pollen en macroresten die in combinatie met (andere) archeologische data kunnen bijdragen aan
zeer concrete landschapsreconstructies.
Om inzicht te krijgen in de archeolo gische resten die zich in het plangebied kunnen bevinden, is
gebruik gemaakt van de bestaande kennis (hoofdstuk 4) aangevuld met de resultaten van het veldonderzoek. Daarnaast kunnen ook toponiemen veel informatie opleveren over specifieke landschappelijke omstandigheden en het gebruik van een gebied op het moment van naam geving
(Berkel & Samplonius, 2006; Beijers & van Bussel, 1996). De resultaten van dit onderzoek worden
in § 5.3.1 beschreven en de zones waar bijzondere archeologische resten verwacht worden, zijn
weergegeven op kaartbijlage 2 (zie legenda onder ‘natte landschappen’).

5.3.1 Archeologische resten in het beekdal van de Beekloop
Beekdalen en moerassige laagten werden gekenmerkt door een grote variatie aan flora en fauna.
Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat de jager-verzamelaars bij voor keur hun kamp maakten op
de hogere gronden grenzend aan dergelijke laagten. In het plangebied kunnen jacht- en visattributen
voorkomen van jager-verzamelaars, maar ook van latere landbouwers. Hierbij moet gedacht worden
aan werktuigen zoals visfuiken, netten, visstekers, etc. Met name in zones waar veen of jonge beeksedimenten voorkomen, kunnen deze resten goed geconserveerd zijn. In het plangebied zijn geen
specifieke zones aanwijsbaar met een verhoogde kans op het voorkomen van vis- en jachtattributen
die vervaardigd zijn van organisch materiaal. Wel bestaat er in het zuidelijke deel van het plangebied
een grote kans op het voorkomen van jacht- en visattributen van jager-verzamelaars (zie § 5.2.2),
terwijl in de noordelijke regio een verhoogde kans bestaat op het voorkomen van jacht- en visattributen van landbouwers. In het noordelijke gebied bevinden zich tenslotte vindplaatsen uit de Midden
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IJzertijd en Merovingische tijd (zie § 4.2.2 en § 4.2.4). Overigens kunnen hier ook jachtattributen
uit de Prehistorie voorkomen, aangezien er ook twee bijlen uit het Vroeg Neolithicum zijn aangetroffen (zie § 4.2.2).

Afvaldumps
Waar de mens woonde, werd ook afval geproduceerd. Dit afval bleef in de regel niet op de woonvloer rondslingeren, maar werd verzameld en gedumpt op een plaats waar het niemand tot last
was (Roymans, 2005), zoals een moerassige laagte, een ven of een verlaten beekarm. Hoe rijker
de bewoning op de flanken, hoe groter de kans op het voorkomen van afvaldumps in de laagte.
Voor de noordelijke zone van het plangebied geldt (net als voor de jacht- en visattributen) een
middelhoge kans op het voorkomen van afvaldumps. Een belangrijke aandachtslocatie voor afvaldumps uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bevindt zich bij de Maai. Aangezien hier sprake
is van historische bebouwing (zie § 4.3.3) en er mogelijk een kasteel of herenhuis gestaan heeft,
kunnen in de directe omgeving ook afvaldumps voorkomen.

Rituele deposities
Soms worden in laagten ook attributen aangetroffen die wegens hun context niet tot afval gerekend kunnen worden. Het gaat dan om voorwerpen die met zorg zijn achterge la ten (Fontijn, 2002)
en waar eerder een rituele betekenis aan toegekend kan worden. De gangbare verklaring voor
deze ‘rituele deposities’ is dat gemeen schap pen of individuen voorwerpen offerden in beken en
moerassen, mogelijk met de bedoeling om de doden of goden gunstig te stemmen of om terri toria
af te baken. Het is mogelijk om dergelijke ‘depositiezones’ te voorspellen. Ze blijken zich te bevinden
in de grensgebieden tussen gecultiveerde plaatsen en de woeste gronden, vaak bij samenvloeiingen
van rivieren en/of beken (Fontijn, 2002; Roymans, 2005). Ook bij beekovergangen worden vaak rituele
deposities aangetroffen (zie o.a. Roymans, 2007). Zones met een hoge verwachting voor rituele deposities bevinden zich in het plangebied voornamelijk in de benedenloop van Beekloop, bij de samenvloeiing met de Keersop.

Beekovergangen
Van oudsher werd in het beekdal naar plekken gezocht die van nature goed doorwaadbaar waren
(voorden) of die smal genoeg waren zodat gemakkelijk een (soort) brug kon worden aangelegd.
Met behulp van de bodemkaart, hoog te kaart en historische kaarten zijn in het plangebied locaties
bepaald waar over gangen verwacht worden (kaartbijlage 2: gele stippen).
Ter hoogte van de Bergeijksedijk en Burgermeester Aartslaan kunnen resten van voorlopers van de
huidige bruggen voorkomen. Het betreft voor zover bekend de oudste wegen in het plangebied, die ook
al aangegeven staan op de kaart van Verhees. Met name de locatie bij de Burgermeester Aartslaan, in
de Maai, is een interessante locatie voor de oversteek van de drassige laagte. Het dal is hier immers
erg smal. Daar komt bij dat in de Maai sprake is van historische bewoning. Op de kadasterkaart uit
1811-1832 wordt hier de Mayerbrug weergegeven. Ter hoogte van de tweede stuw (vanuit het noorden
gezien) zou eveneens een beekovergang (brug of voorde) kunnen voorkomen.
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6 Kwetsbaarheid van archeologische en
historisch-geografische waarden

6.1 Het wetenschappelijk veiligstellen van cultuurhistorische
waarden
Het huidige landschap in het plangebied bevat cultuurhistorische resten die (nog) niet in kaart zijn
gebracht. Dit geldt vooral voor de archeologische resten en in mindere mate voor bovengrondse
cultuurhistorische waarden. Vele archeologische resten zijn vaak niet zichtbaar aan het oppervlak
en daardoor (nog) niet in kaart gebracht. De onbekendheid omtrent de ligging van de archeologische resten maakt deze groep uiterst kwetsbaar. Het archeologische bodemarchief is van zeer
groot belang omdat het de enige informatiebron is voor het prehistorisch verleden. Deze periode
omvat meer dan 99% van de geschiedenis van de mens. Het uitzonderlijke aan het archeologische
bodemarchief is het feit dat archeologische sporen maar één keer gelezen kunnen worden. Tevens
geldt, zoals bij elk archief, dat bij onzorgvuldig beheer de unieke informatiewaarde (de nog aanwezige archeologische overblijfselen) ernstig aangetast of zelfs geheel vernietigd kan worden. Door
opgravingen neemt de kennis van het verleden toe, maar deze medaille heeft ook een keerzijde.
Elke archeoloog is doordrongen van de paradox dat het opgraven van archeologische resten tevens
ook de vernietiging van informatie over het verleden betekent. Als gevolg van het opgraven van een
archeologische vindplaats houdt deze vindplaats in weze op met te bestaan. Dit is een reden om
‘het lezen’ van het bodemarchief of het opgraven van archeologische resten zo lang mogelijk uit te
stellen. Door deze passieve opstelling worden mogelijkheden voor toekomstig ‘hoogwaardig‘ wetenschappelijk archeologisch onderzoek veiliggesteld. Archeologen hebben namelijk een rotsvast vertrouwen dat zij in de nabije toekomst nog betere (technische) middelen tot hun beschikking krijgen
die meer wetenschappelijk rendement opleveren.

6.2 Kwetsbaarheid van archeologische waarden
In de regel bevinden archeologische vindplaatsen zich aan het oppervlak of net onder de bouw voor.
Archeologische resten zijn daardoor zeer kwetsbaar voor allerlei ingrepen in de bodem (graven van
meanders, poelen, bouwvoorverschraling, etc.). In gebieden met jonge afdekkende lagen, zoals een
esdek, worden archeologische resten gebufferd tegen verstorende bodem ingrepen. De waarde van
archeologische vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin vondsten zich in situ
(ter plaatse) bevinden en grondsporen intact zijn.
In dit kader is het zinvol om onderscheid te maken tussen vindplaatsen zonder en met grondsporen;
het betreft respectievelijk kampementen van jager-verzamelaars en nederzettingen van landbouwers.
Archeologische vindplaatsen zonder grondsporen zijn vooral vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars. De informatiedrager is een relatief dunne laag (ca. 0,5 m dik) met vuurstenen afvalproducten
(afslagen) of (verwaarloosde) werktuigen die op het toenmalige loopoppervlak zijn achtergelaten.
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Wanneer deze la(a)g(en) wordt verplaatst of verstoord door bijvoorbeeld diepploegen of afgraven,
verdwijnt onder meer informatie over de interne structuur van de vindplaats(en). Vindplaatsen zonder
grondsporen zijn in principe dan ook kwetsbaarder dan die met grondsporen.
Vindplaatsen met grondsporen zijn minder gevoelig voor verstoringen omdat grondsporen (o.a.
paalkuilen) veelal dieper reiken. Door ploegen of afgraving zullen ondiepe sporen zijn verdwenen,
maar kunnen eventuele dieper ingegraven sporen nog bewaard zijn gebleven. Gunstige omstandigheden komen in het plangebied voor op de hoge enkeerdgronden, waar vanaf de Late Middeleeuwen het toenmalige oppervlak is afgedekt door een esdek. Eventuele archeologische resten
zullen zich dan voornamelijk goed beschermd aan de basis het esdek, dat heeft gefungeerd als
buffer tegen diepere grondbewerking, bevinden.
Behalve anorganische archeologische resten (aardewerk, vuursteen e.d.) bestaan er ook orga nische
archeologische resten (bijv. houten palen) die vooral door verwering worden bedreigd. Door grondwaterstandsverlagingen, bijvoorbeeld als gevolg van drainage van het gebied, komen organische
archeologische resten (zoals houten constructies: bijv. bruggen) in contact met de buitenlucht, waardoor ze verrotten en geleidelijk verdwijnen. In zones waar veen of beek afzettingen voorkomen, zijn
de conserveringsvoorwaarden echter gunstig en kunnen eventuele organische resten bewaard zijn
gebleven. Door het gebied een natuurlijk karakter te geven, zullen gronden vernatten en kan dit verweringsproces worden afgeremd of gestopt.

6.3 Kwetsbaarheid van historisch geografische waarden
Cultuurhistorische waarden zijn de overblijfselen van een voormalig landgebruik en getuigen van menselijke invloeden in het gebied (zgn. historisch-geografische relicten). Het betreft onder meer verkavelingspatronen, het historische wegenpatroon en sporen van grondstofwinning (bijv. leemputten). In
tegenstelling tot archeologische resten zijn deze historisch-geografische relicten aan het oppervlak
herkenbaar en zijn ze niet verborgen in de bodem. Hierdoor kan makkelijker rekening worden gehouden met deze waarden en zouden ze in zekere zin minder kwetsbaar moeten zijn.
Jammer genoeg zijn tijdens de grote ruilverkavelingen in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw,
waarbij getracht werd het landschap beter voor grootschalige landbouw geschikt te maken, grote
gebieden in Nederland ontdaan van deze ‘storende’ historisch-geografische waarden. Door het
wegvallen van een economisch nut vormden het slechts storende elementen. Om die reden zijn
reeds veel cultuurhistorische relicten van het voor malige landbouwkundige landschap verdwenen
in en rondom het plangebied. Sloten werden gedempt, houtwallen, meidoornhagen en historische
kavelgrenzen (heggenstructuur) verdwenen, terrasranden werden geëgaliseerd en de slingeren de
beken werden grotendeels rechtgetrokken. De aard van het landgebruik is dus van grote invloed
op de bedreiging van historisch-geografische waarden in het cultuurlandschap.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
7.1.1 Archeologische waarden
Bij het opstellen van de archeologische verwachting is onderscheid gemaakt in een verwachting voor
droge gebiedsdelen (waarmee vlakdekkend inzicht wordt verkregen in de zones waar nederzettingsen begravingssporen verwacht worden) en een verwachting voor natte gebiedsdelen (waarmee inzicht
wordt verkregen in de zones in het beekdal en de overstromingsvlakte waar bijzondere datasets verwacht worden). De verwachtingszones zijn weergegeven op kaartbijlage 2. Deze kaart vormt een
gedetailleerde weergave van de grovere IKAW (www.archis.nl; Deeben, 2008).

Natte gebiedsdelen
De bewoning op de hogere gronden rond het plangebied heeft wellicht ook haar weerslag gehad
op de natte gebiedsdelen. Zo zijn er plekken die, op basis van land schappelijke kenmerken en
historische gegevens, interessant zijn geweest om de natte gebiedsdelen over te steken. Beekovergangen worden van oudsher aangelegd op de plaatsen die van nature goed doorwaadbaar
waren. Er zijn in het plangebied vier zones aanwijsbaar die hiervoor in aanmerking komen, namelijk bij de twee meest zuidelijke stuwen (nabij de Maaij), ter hoogte van de Bergeijksedijk en bij de
tweede stuw vanuit het noorden bezien (zie kaartbijlage 2). In de Maaij (tot aan de Pastoors weijer)
dient ook rekening gehouden te worden met afvaldumps. Tevens is hier sprake van een hoge kans
op het voorkomen van jacht- en visattributen van jager-verzamelaars. Ook in het noordelijke deel
van het plangebied moet rekening gehouden worden met jacht- en visattributen. Hier zullen deze
echter eerder van landbouwers afkomstig zijn. Tenslotte vormt de zone rondom de samenvloeiing
van de Keersop en Beekloop een interessante locatie voor rituele deposities.

Droge gebiedsdelen
De flanken van de haarpodzolgronden vormen gradiëntzones die geschikte locaties waren voor
kampementen van jager-verzamelaars uit de Steentijd en waar zodoende archeologische resten
uit deze periode kunnen voorkomen. Wel dient opgemerkt te worden dat als gevolg van land bouwkun dige werkzaamheden (ploegen, egaliseren, etc.) ondiepe archeologische resten verstoord of
vernietigd kunnen zijn. Deze hogere gronden waren vanzelfsprekend ook in latere perioden nog
interessant. Desondanks zijn in het plangebied weinig aanwijzingen aangetroffen voor de aan wezigheid van landbouwers. Wel worden in het zuiden van het plangebied een kasteel of herenhuis
en een urnenveld uit de Midden IJzertijd verwacht.

7.1.2 Historisch geografische waarden
Door bewuste inrichting van het beekdallandschap, met name vanaf de Late Middeleeuwen, zijn in het
plangebied historisch-geografische elementen ontstaan die getuigen van dat gebruik en die om deze
reden cultuurhistorisch waardevol zijn. De elementen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn, zijn in
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de meeste gevallen op de cultuurhisto rische waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant
weergegeven. Alle geïnventariseerde elementen zijn op de kaartbijla gen 1 en 2 weergegeven.
Concreet gaat het om:
- het historisch wegenpatroon van twee nog bestaande wegen en de bijbehorende laan beplanting;
- de (voormalige) overgangen van de historische wegen over de Beekloop;
- de (voormalige) beemdenverkaveling;
- de stuwen Het Schut en De Liskes;
- de visvijvers;
- de legende rondom het ‘kasteel’ in de Maai (Maaierhof).

7.1.3 Bedreiging van de aanwezige en te verwachten archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied
De cultuurhistorische en archeologische waarden kunnen worden bedreigd door ruimtelijke ingrepen. Om een goede omgang met deze waarden te waarborgen, is het van belang inzicht te hebben
in de kwetsbaarheid ervan. De cultuurhistorische waarden van het gebied worden vooral bedreigd
door de technische vooruitgang die alle landgebruik mogelijk maakt, los van de landschappelijke
basis. Daarnaast vormen diepe bodemingrepen een bedreiging voor de oorspronkelijke gelaagdheid van het landschap. De grootste dreiging voor de archeologische resten in het gebied wordt
gevormd door bodemingrepen die eventuele archeologische resten kunnen verstoren. Op plaatsen
waar jonge afdekkende pakketten voorkomen (zoals esdekken, veen of beekafzettingen) lig gen de
resten echter beschermd en vormen bodemingrepen slechts een beperkte bedreiging.

7.2 Adviezen
Uit onderhavig onderzoek blijkt dat de Beekloop en haar directe omgeving verbonden is aan bepaalde
cultuurhistorische en (verwachte) archeologische waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied
kunnen er toe leiden dat deze waarden worden aangetast. Aangezien de geplande werkzaamheden
enkel betrekking hebben op zes stuwen, worden cultuurhistorische en (verwachte) archeologische
waarden alleen in de zones rondom de stuwen bedreigd. Daarom zijn de adviezen in deze paragraaf
gericht op de directe omgeving van de stuwen.
Voor het plangebied gelden ten aanzien van de aanwezige en te verwachten archeologische en
cultuurhistorische waarden de hierna beschreven aanbevelingen.

Natte gebiedsdelen
Voor de natte gebiedsdelen kunnen vijf verschillende verwachtingszones worden gedefinieerd:
1.

Zones met een hoge verwachting voor beekovergangen en rituele deposities.

2.

Zones met een hoge verwachting voor afvaldumps.

3.

Zones met een hoge verwachting voor rituele deposities.

4.

Zones met een onbekende verwachting.

5.

Zones met een middelhoge verwachting voor organisch materiaal dat gebruikt kan worden voor
een paleo-ecologische reconstructie.
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Voor verwachtingszone 1 wordt een intensieve archeologische begeleiding aanbevolen. Dit houdt in
dat voor de aanleg van drie stuwen een intensieve begeleiding aanbevolen wordt (kaartbijlage 2). Voor
de verwachtingszones 2 t/m 5 wordt een extensieve archeologische inspectie aanbevolen. Deze aanbeveling heeft betrekking op de overige drie stuwen. In verwachtingszone 4 worden geen concreet te
begrenzen archeologische resten verwacht; omdat hier wel resten van jacht of visserij en afvaldumps
kunnen voorkomen, wordt ook voor deze verwachtingszone een archeologische inspectie aanbevolen.
Randvoorwaarden natte gebiedsdelen
In zones waar een intensieve archeologische begeleiding van de werkzaamheden wordt aanbevolen, moeten de graafwerkzaamheden onder continue begeleiding staan van een professioneel
archeoloog. In zones waar een extensieve archeologische inspec tie van de werkzaamheden is
geadviseerd, bestaan de archeologische werkzaamheden uit een regelmatige inspectie van de
gegraven vlakken. Bij archeologische inspectie moet het vlak worden geïnspecteerd met behulp
van een metaaldetector. Voorafgaande aan een archeologische begeleiding dient een Program ma
van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Hierin worden de randvoorwaarden ten aanzien van het
onderzoek bepaald. Dit PvE dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen die door het
bevoegd gezag worden gesteld (CCvD, 2008).

Droge gebiedsdelen
Aangezien de stuwen in de natte gebiedsdelen liggen, zullen de werkzaamheden niet snel een
bedreiging vormen voor de (verwachte) archeologische waarden in droge gebiedsdelen. Desondanks zijn ook voor deze gebieden twee verwachtingszones geformuleerd (zie kaartbijlage 2).
Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact opgenomen worden met
het bevoegd gezag, de gemeente Bergeijk. Als contactpersonen voor RAAP treden op J. van Hemert,
MA (j.van.hemert@raap.nl; 0495-513555) en drs. J. Roymans (j.roymans@raap.nl; 0495-513555).
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Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische Monumenten Kaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

CHW

Cultuurhistorische Waarden Kaart

GWT

Grondwatertrap

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

KICH

Kennis Infrastructuur Cultuur Historie

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

PvE

Program ma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Verklarende woordenlijst
afzetting
Neerslag of bezinking van materiaal.
archeologie
Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de materiële nalatenschap
inzicht te verwerven in alle facetten van mense lijke samenlevingen in het verleden.
artefact
Alle door de mens gemaakte of gebruik te voorwerpen.
beemden
Een afwisseling van sloten en bermen haaks op de oriëntatie van de beek.
Celtic Fields
Akkercomplex uit de Late Bronstijd en IJzertijd met een regelma tig pa troon en dammetjes
tussen de percelen (raat ak kers).
dekzand
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voorna me lijk door windwer king
ontstaan zijn; de dekzanden van het Weich se lien vormen in grote delen van Nederland een
‘dek’ (Saal ien: Forma tie van Eindhoven; Weichse lien: Formatie van Twente).
enkeerdgronden
Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond, met organi sche en anorgani sche
bestand delen) ontwik keld op zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen
genoemd.
esdek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemes ting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. De term es is gang baar
in Noord- en Oost-Neder land. In Midden-Nederland wordt gespro ken van enk of eng en in ZuidNeder land van akker of veld.
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formatie
Een sedimentpakket dat qua herkomst en lithologische samenstelling een eenheid vormt.
geomorfologie
Verklarende beschrijving van de vormen van de aardop per vlakte in verband met de wijze van
hun ontstaan.
grondspoor
Alle door de mens veroorzaakte veranderingen van de oorspronkelijke bodemopbouw, zoals
verstoringen (kuilen) of toevoegingen (ophogingen).
Holoceen
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden).
horst
Deel van de aardkorst waarin de aardla gen relatief hoog zijn gelegen als ge volg van tektoni sche
opheffing langs breuken.
in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebrui ker het heeft gedepo neerd, weggegooid of verloren.
kampement
Tijdelijke verblijfplaats.
leem
Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte (bodemdeel tjes tussen 0,002 en
0,05 mm).
meander
Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (meande ren = zich bochtig door het landschap
slin geren.
nederzetting(-sterrein)
Woonplaats; de aard en samenstelling van het in het veld aange troffen sporen en materi aal
wordt geïnterpre teerd als resten van bewoning in het verleden.
periglaciaal
Heeft betrekking op de stroken rondom het door landijs bedekte gebied, op het daarop heersende klimaat en op kenmerkende ver schijnselen in dit gebied.
Pleistoceen
Geolo gisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedu rende deze periode waren er
sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstij den). Na de
laat ste IJstijd begint het Holo ceen (ca. 8800 voor Chr.).
podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces
van het uitlogen van de E-horizont en de vor ming van een B-horizont door inspoeling van
amorfe humus en ijzer wordt podzole ring genoemd.
potstal
Uitgediepte veestal.
Prehistorie
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen be waard zijn gebleven.
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schans
Aarden vestingwerk, bestaande uit een vier- of meerhoe kig om wald en om gracht terrein.
sedimentatie
Het afzetten van materiaal.
Steentijd
Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik van stenen werktuigen.
strati gra fie
Opeenvolging van lagen.
toendra
Boomloze vlakte die acht à tien maanden per jaar bevroren is en in de korte zomer verandert in
een moerassig gebied.
toponiem
Plaatsnaam.
verwachtingskaart
(archeologische verwachtingskaart) een kaart waarop in vlakken staat aangegeven waar
archeologische vindplaatsen kunnen worden ver wacht. De kaart is het resultaat van een
systemati sche analyse van relevante gegevens. De analyse is statistisch onderbouwd en wordt
uitge voerd met een GIS.
verwachtingswaarde
De kans op aanwezigheid van onbekende archeolo gische vind plaatsen, zoals die met behulp
van lokatie-analyse is voorspeld.
vindplaats
Plaats waar archeologisch materiaal is verzameld of te verza melen is.
voorde
Doorwaadbare plaats in een beek of rivier.
Weichselien
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.00010.000 jaar geleden.

45

RAAP-RAPPORT 2243
Herinrichting Beekloop: een archeologische en cultuurhistorische waardenkaart
Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectie

Overzicht van figuren, tabellen en losse
kaartbijlagen
Figuur 1. Ligging van het plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart (bron: Stiboka, 1968).
Figuur 3. De benedenloop van de Beekloop met langs de oostzijde het meanderende beekje in
1902, 1927 en de restanten van het beekje in 1953 (bron: www.watwaswaar.nl).
Figuur 4. Impressie van een kampement van jager-verzamelaars.
Figuur 5. Uitsnede van de kaart van Verhees uit 1794 van de Meijerij en Kempen (Meijerij
’s-Hertogenbosch).
Figuur 6. Uitsnede van de historische kaart omstreeks 1836-1843; inzet: detailopname van de
beemdenverkaveling met heggen (zwarte stippen), linksonder is de laanbeplanting
langs de Borkelsche dijk (tegenwoordig Fressevenweg) nog zichtbaar (bron: Uitgeverij
Nieuwland, 2008).
Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit omstreeks 1898-1923.
Figuur 8. Een deel van de Pastoorsweijer visvijver.
Figuur 9. Een van de ‘landstroken’ die de Pastoorsweijer verdeeld in drie compartimenten.
Figuur 10. Stuw Het Schut en de Beekloop.
Figuur 11. Schematische weergave van de gradiëntzone.
Tabel 1.

Archeologische tijdschaal.

Kaartbijlage 1. Resultaten bureauonderzoek en veldinspectie: cultuurhistorische waarden.
Kaartbijlage 2. Archeologische verwachtings- en advieskaartkaart.
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