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WOORD VOORAF

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft de afdeling Historische
Geografie van het Staring Centrum in samenwerking met de Stichting Regionaal
Archeologisch Archiverings Project (R.A.A.P.)eengecombineerd archeologischen
historisch-geografïsch onderzoek uitgevoerd inhetgebied vandeherinrichting "De
Leijen-Oost". Hetdoelvandesamenwerkingwastekomentoteenwerkwijze, waarbij
archeologisch en historisch-geografisch onderzoek in een landinrichtingsgebied
optimaal op elkaar worden afgestemd. Aan het eind van dit onderzoek kunnen we
constateren dat deze aanpak een belofte inhoudt voordetoekomst. Bij het schetsen
van de landschapsgenese blijkt de combinatie van archeologische en historischgeografische gegevens tot betere resultaten teleiden. Van bijzonder belang isindit
verband ook de inbreng van de bodemkunde.
Aan het onderzoek hebben meegewerkt:
- drs. L.A. Ankum (R.A.A.P.): computerverwerking kaartmateriaal;
- drs. R.W. Brandt (R.A.A.P.): wetenschappelijke begeleiding;
- J.A.M. Roymans (R.A.A.P.): veldwerk, computerinvoer en adviezen;
- H.H. Snethlage (R.A.A.P.): tekenwerk;
- drs. C.M. Soonius (R.A.A.P.): dagelijkse leiding archeologisch onderzoek,
rapportage en tekenwerk;
- drs. R. Wiemer (R.A.A.P.): dataverwerking;
- ing.F.Brouwer (SC):computerselecties vooraanvullend bodemkundig onderzoek;
- ing.G.H.P.Dirkx(SC):historisch-geografisch onderzoek,karteringenrapportage;
- prof. drs. J.A.J. Vervloet (SC): wetenschappelijke begeleiding en algehele
projectleiding.
Het Staring Centrum heeft de eindverantwoordelijkheid voor deuitvoering van het
onderzoek en de rapportage. De eindverantwoordelijkheid voor het archeologische
onderzoek (hoofdstuk 4en5)heeft deRijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek
(R.O.B.) te Amersfoort.
Dhr. B.J. Bles (SC), die bodemkundige expertise leverde, overleed helaas op 26
november 1990.Dhr.W.H. Leendersnamdienstaakover.Deprovinciaal archeoloog
van Noord-Brabant, drs. W.J.H. Verwers verschafte aanvullende informatie
(Aanhangsel 4),drs.A.A.A.Verhoeven (AlbertEggesvanGiffen Instituut voorPreenProtohistorie,IPP)determineerdehetvroegmiddeleeuwse aardewerk.M.Ydo,de
fotograaf van het IPP, maakte de foto van de vuurstenen bijl (afb. 12).

GEBRUIKSWIJZER

Dezegebruikswijzerdientomhetgebruik vanrapportenkaartente vergemakkelijken.
Inditrapport isookeenuitgebreide samenvattingopgenomen waarinwordtverwezen
naar de betreffende hoofdstukken in het rapport. Kaarten en rapport vormen één
geheel en moeten naast elkaar gebruikt worden. Bij het rapport horen vijf kaarten:
1: Reconstructie van het natuurlijk landschap
2: Vondstverspreiding
3: Opbouw van het cultuurlandschap
4: Historische elementen in het landschap
5: Cultuurhistorische waarden
Het rapport bestaat uit 9hoofdstukken waarin de verschillende onderdelen van het
onderzoek worden beschreven.
In de inleiding wordt ingegaan op de ligging van het onderzoeksgebied, de
doelstelling en de opzet van het onderzoek.
Methoden en bronnen worden beschreven in hoofdstuk 2 met afzonderlijk:
- reconstructie van het natuurlijk landschap (par. 2.1);
- archeologisch onderzoek (par. 2.2);
- historisch-geografisch onderzoek (par. 2.3).
Inhoofdstuk 3wordtdeopbouwvanhetnatuurlijklandschap(toelichtingbijkaart1)
beschreven.Eerstwordtingegaan opdeontstaanswijze, bodemvormingen afwatering.
Daarnawordtdevroeg-middeleeuwsetoestand,weergegevenopkaart 1,beschreven
(par. 3.5). In par. 3.5 wordt tevens de legenda van kaart 1 toegelicht.
Inhoofdstuk 4worden deresultaten vandearcheologische veldkarteringbeschreven.
De vindplaatsen zijn weergegeven op de Vondstverspreidingskaart (kaart 2). De
nummers op kaart 2 verwijzen naar de objectnummers (R.A.A.P.- of R.O.B.-code)
in de Catalogus (aanhangsel 2). Meer objectnummers kunnen onder één
catalogusnummer vallen.Hetcatalogusnummer bijeen objectnummer isvermeld in
de Concordantielijst (aanhangsel 3). In de tekst van het rapport wordt eveneens
verwezen naar de objectnummers.
In hoofdstuk 5 wordt, aan de hand van de archeologische veldkartering en reeds
bekende archeologica, een schetsgegeven vandeprehistorische achtergrondenvan
het landschap. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het Paeolithicum, het
Mesolithicum, het Neolithicum, de Bronstijd, de Ijzertijd en de Romeinse tijd.
Hoofdstuk 6geeft eenoverzichtvandehistorischeachtergrondenvanhetlandschap.
Eerst wordt ingegaan op de ontginningen en de nederzettingen uit de Vroege
Middeleeuwen (par. 6.1). In par. 6.2 worden de ontwikkelingen in het landschap
gedurendedeLateMiddeleeuwen beschreven.Totslotwordtingegaan opdeNieuwe
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Tijd (par.6.3).Inparagraaf 6.4wordt aandacht besteed aandeplaats-enveldnamen
in het gebied.
Tabel 1 Verwijzing naar paragraafnummers waar elementen van kaart 4
worden besproken
Elementen

Paragraafnummers voor
historische
achtergronden

kaart 3

kaart 4

6.2.1.1, (6.1)
6.2.2.4, 63.2

7.1
7.1

8.1
8.1

6.4, (73.1)
7.2.1

7.2.1
7.2.1
7.2.1
8.2.1

8.2.1
8.2.1
8.2.1

63.4
6.3.2, 9.1

7.2.2
7.2.2
7.2.2

8.2.2
8.2.2
8.2.2

Waterlopen
Beekmeander
Ge- of vergraven waterloop

3.2, 3.4, 63.5
3.4

(7.23)
7.23

8.23
8.23

Overige lijnelementen
Hoofdstructuurlijn
Waterkerende dijk
Bewoningslint
Stuifzandwal
Steilrand langs oude akker

(6.2.23), 9.1
63.5
6.2.2.1, (6.1.2)
7.2.4
(6.2.1.1)

7.2.4
7.2.4
7.2.4
8.2.4
8.2.4

8.2.4
8.2.4
8.2.4

PUNTELEMENTEN
Water
Wiel
Brug bij vrml. voorde

(63.5)
(7.2.1), (8.2.1)

7.2.4
7.3.1

8.2.4
83.1

(6.2.2.4), (6.4)
6.2.2.2, 63.2

73.2
73.2

8.3.2
83.2

6.1.2, 6.2.2.1
(6.2.2.1)

73.2
73.2

83.2
8.3.2

6.1.1
9.2

7.2.1
73.4

8.3.3
83.4

VLAKELEMENTEN
Open akkercomlex
Bos sinds 1840
LIJNELEMENTEN
Reliëfafhankelijke wegen
Weg met randligging
Weg over de akkers
Weg naar voorde
Overige reliëfafh. weg
Relief-onafhankelijke wegen
Baan
Laan behorend bij landgoed
Andere reliëf-onafh. weg

Bewoning
Huisplaats voor 1500
Omgrachte huisplaats
Kerk,toren of kerkhof
midden op de akkers
Latere kerk
Overige puntelementen
Veedrift
Fort
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8.2.4

In hoofdstuk 7 wordt een uitvoerige toelichting bij kaart 3: Opbouw van het
cultuurlandschap gegeven. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar hoofdstuk 6.
Kaart 3geeft een beeld van het cultuurlandschap inhet midden van de negentiende
eeuw. Dekaart isbedoeld alshistorisch-landschappelijk referentiekader entoontde
ligging van het grondgebruik, de percelering en de lijn- en puntelementen in het
landschap. De tekst in hoofdstuk 7 volgt de indeling van de legenda van kaart 3.
Achtereenvolgens worden de vlakelementen (par. 7.1), de lijnelementen (par. 7.2)
en de puntelementen (par. 7.3) toegelicht.
In hoofdstuk 8 wordt een toelichting bij kaart 4: Historische elementen in het
landschap gegeven. Kaart 4 toont de historische elementen die nog zichtbaar zijn
in het huidige landschap. Naast kaart 4 moet steeds kaart 3 (opbouw van het
cultuurlandschap) geraadpleegd worden. De legenda's van beide kaarten stemmen
grotendeels metelkaarovereen.Enkelelegenda-onderdelen zijn samengevoegd (bijv.
wegen die al of niet de percelering doorsnijden). Een enkel legenda-onderdeel is
toegevoegd (steilrand op rand oude akkercomplexen, brug bij voormalige voorde).
Hoofdstuk 8isopdezelfde wijze opgezet alshoofdstuk 7.De historische-elementen
van kaart 4 zijn opgenomen in tabel 1. In deze tabel wordt verwezen naar de
paragrafen met de betreffende elementen; tussen haakjes zijn ook de paragrafen
vermeld,waarinverschijnselen wordenbesprokendiemetdeelementen samenhangen.
In hoofdstuk 9 wordt ingegaan opde cultuurhistorische waarden. Eerst worden de
verschillende landschapstypen in "DeLeijen-Oost" beschreven(par.9.1),vervolgens
de archeologische waarden (par. 9.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
overzicht van de historisch-geografische waarden (par. 9.3).
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SAMENVATTING

Inleiding
Het doel van het archeologisch en historisch-geografisch onderzoek in het gebied
van deherinrichting "DeLeijen-Oost" was inzicht tegeven inde ontwikkeling van
hetcultuurlandschap endearcheologischeenlandschappelijke overblijfselen daarvan
in het huidige landschap. Met de combinatie van bodemkunde, archeologie en
historische-geografie werdeenoptimaleafstemming beoogdvanhet cultuurhistorisch
onderzoek.
Methoden en bronnen
De reconstructie van het natuurlijk landschap is gebaseerd opeen interpretatie van
dehuidige bodemkundige enhydrologische situatie.Hierbij isgebruik gemaakt van
de voorlopige bodemkaart 1 : 25 000 (Leenders i.V.), de Geomorfologische kaart
1 : 50 000endeGeologische kaart 1 :50000.Dezeinformatie werd uitgebreid met
degegevensdieinboorstaten zijn opgenomen.Hetarcheologisch onderzoek bestond
uit een inventarisatie van de reeds bestaande vindplaatsen en een gebiedsgerichte
kartering en waardering. Bij het historisch-geografisch onderzoek werden diverse
oudetopografische kaartengebruikt.Verderwerdeenuitgebreid literatuuronderzoek
verricht en werden schriftelijke bronnen geraadpleegd.
Natuurlijk landschap
Het landschap is in hoofdlijnen gevormd tijdens het Pleistoceen. Gedurende deze
periode werd dekzand in de vorm van ruggen afgezet. Het landschap wordt
doorsneden doorbeekdalen.Dedekzandruggen vormden alshet waredrogeeilanden
in het natte gebied. Op de hogere delen ontstonden in de Late Middeleeuwen
uitgestrekte akkercomplexen. Door plaggenbemesting werden enkeerdgronden
gevormd die het oorspronkelijke maaiveld bedekken (zie hoofdstuk 3).
Archeologische veldkartering
In het kader van de Standaard Archeologische Inventarisatie (S.A.I.) zijn op landschappelijke en bodemkundige gronden vier gebieden geselecteerd voor nader
onderzoek, te weten:
I De Belversche Akkers ten oosten van Haaren.
II Het oude akkercomplex ten westen van Bergenshuizen (gemeente Vught).
III Het oude akkercomplex bij Cromvoirt.
IV Het oude akkercomplex ten westen van Helvoirt.
De veldkartering heeft ca. 60 nieuwe vindplaatsen opgeleverd (zie hoofdstuk 4).
Hiervan kwamen er 34 in aanmerking voor kwaliteitsbepalend onderzoek (zie par.
2.2.2.5.). Dit houdt in dat er grondboringen zijn verricht, die meer inzicht geven in
de opbouw van het bodemprofiel.
Prehistorische achtergronden van het landschap
De gebiedsgerichte kartering in het gebied "De Leijen-Oost" maakt dat het niet
mogelijk iseencompleet beeld vandebewoningsgeschiedenis teschetsen.Omstreeks
15

12 000 v.Chr. werd "De Leijen-Oost" voor het eerst door mensen bezocht, maar er
ispas duidelijk sprake van bewoning inde Vroege Ijzertijd. Hetgebied wordt inde
Late Ijzertijd en Romeinse tijd vrij intensief bewoond getuige verschillende
nederzettingslocaties en grafvelden. De bewoning in de Ijzertijd en Romeinse tijd
concentreerde zich op de hogere delen van het landschap (zie hoofdstuk 5).
Historische achtergronden van het landschap
De structuren van de oudste delen van het huidige landschap ontstonden tijdens
ontginningen,waarvandebasisindeVroegeMiddeleeuwen isgelegd.Opdehogere
dekzandruggen komennederzettingen uitdeVroegeMiddeleeuwen voor.Denederzettingen lagentoenalskleinecultuureilandjes inhetnogniet-ontgonnen landschap.
IndeloopvandeLateMiddeleeuwen zijn denederzettingen verplaatstnaarderand
van de beekdalen. Op de oude nederzettingslocatie bleef in enkele gevallen alleen
de kerk achter. Het areaal cultuurland breidde zich in de Late Middeleeuwen sterk
uit. In deze periode ontstonden uitgestrekte akkercomplexen en vonden de eerste
grootschalige ontginningen indebeekdalen plaats.Doordegrotebegrazingsdruk en
de behoefte aan plaggen en bosstrooisel verdween het nog aanwezige bos en
ontstonden heidevelden. Indebeekdalen ontstonden verschillende versterkte huizen,
waarvannogverschillende,alskasteelofomgrachteboerderij,inhetgebied aanwezig
zijn. Vanaf de 17e eeuw werden stukken heide voor ontginning verkocht. In de
periode 1655 tot 1792nam het cultuurland in deMeierij met 55%toe.Inhet begin
vande 19eeeuw werden in deheideten zuiden vanVught landgoederen aangelegd.
Nadeinvoering van dekunstmest indetweedehelft vandenegentiende eeuw werd
nog een groot deel van de toen nog resterende heideterreinen ontgonnen.
Typologie enwaardering
Op basis van de historische ontwikkeling van het landschap zijn zeven
landschapstypen onderscheiden.Bijdezeontwikkelingheeft denatuurlijke gesteldheid
een belangrijke rol gespeeld (zie par. 9.1). Op grond van de archeologische
veldkarteringkomtgeenenkelevindplaatsinaanmerkingvoorbescherming ingevolge
de Monumentenwet. Van drie terreinen wordt voorgesteld ze te bestemmen tot
meldingsgebied. Daarnaastwarenin"DeLeijen-Oost" reedstwee meldingsgebieden
entwee attentiegebieden (ziepar.9.2).Dewaardering vandehistorische elementen
in het landschap berust op de samenhang met het omringende landschap, op de
samenhangmetandereelementenenopdegaafheid. Erzijn elementen onderscheiden
met een zeer hoge waarde, een hoge waarde en een matige waarde (zie par. 9.3).
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1 INLEIDING

Dit rapport bevat de resultaten van een gecombineerd archeologisch en historischgeografisch onderzoek in het gebied van de herinrichting "De Leijen-Cost". Het
onderzoek werd in opdracht van de Landinrichtingsdienst uitgevoerd in de periode
van november 1990 tot en met maart 1991. "De Leijen-Oost" ligt in de NoordBrabantsegemeenten Drunen,Vught,Helvoirt,Haaren,Oisterwijk, EschenBoxtel,
en beslaat een oppervlakte van 6115 ha.
De grens van het onderzochte gebied is aangegeven in afb. 1. Het historischgeografisch onderzoek omvattehetheleherinrichtingsgebied. Vooreengoed inzicht
indelandschappelijke opbouwenontwikkelingzijndeenclaves(bebouwdekommen)
ook in het historisch-geografisch onderzoek betrokken. In afb. 1 zijn tevens de
grenzen aangegeven van de vier gebieden (I, II, III en IV) die in de Standaard
Archeologische Inventarisatie (S.A.I.) "De Leijen-Oost" (aanhangsel 5) werden
geselecteerd voorhetarcheologisch onderzoek.Zehebbeneengezamenlijk oppervlak
van ca. 1300 ha. Buiten deze vier gebieden is geen systematisch archeologisch
onderzoek verricht.
Doel van het onderzoek was inzicht in de genese van het cultuurlandschap aan de
landinrichtingsdienst te verschaffen en de archeologische en landschappelijke
overblijfselen daarvan in het huidige landschap in beeld te brengen. Doel van het
gecombineerd archeologisch en historisch-geografisch onderzoek waste komen tot
optimale afstemming tussen beide disciplines.
Het onderzoek valt uiteen in vier onderdelen:
Aanvullend bodemkundig onderzoek:
- bijeenbrengen vanrelevantmateriaalvoorbeschrijving vanhetnatuurlijke landschap
(de fysische gesteldheid) voor zover van belang voor de bewonings- en
ontginningsgeschiedenis;
- interpretatie van,uit boorstaten geselecteerde,afgeleide bodemkundige gegevens.
Archeologisch onderzoek:
- veldonderzoek van de vier in de SAI geselecteerde gebieden;
- inventarisatie van alle in het blok bekende archeologica met behulp van de
Provinciaal archeoloog en amateurarcheologen.
Historisch-geografisch onderzoek:
- beschrijven van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis vanaf de Vroege
Middeleeuwen;
- analyse van de historisch-geografische elementen in het landschap;
- opstellen van een typologie van het landschap.
Waardering:
- aangeven van archeologische waarden;
- aangeven van historisch-geografische waarden.
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Tabel 2 Archeologische tijdschaal
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We hebben veelvuldig de resultaten gebruikt van het veldbodemkundig onderzoek
dat voordeherinrichting "DeLeijen-Oost" werduitgevoerd (Leenders i.v.).Verder
gebruikten wehet Cultuurhistorisch onderzoek van het streekplangebied "Middenen Oost-Brabant" (DeBont 1989).Wekondentevens beschikken overde resultaten
vanarchiefonderzoek naarveldnamendatvoordezogenaamdeMidden-Brabant studie
doorA.D.M.VeldhorstenJ.A.J.VervloetvandeStichtingvoorBodemkartering (dat
nu deel uitmaakt van het Staring Centrum) werd verricht (ongepubliceerd).
In dit rapport beschrijven we inhoofdstuk 2de methoden van het onderzoek ende
gebruikte bronnen. De opbouw van het natuurlijk landschap (kaart 1) wordt in
hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 gaan we in op de archeologische
veldkartering. Indithoofdstuk wordt verwezen naarde catalogus waarin de punten
van kaart 2 beschreven worden (aanhangsel 2). In hoofdstuk 5 beschrijven we de
bewoningsgeschiedenis totdeVroegeMiddeleeuwen. Daarnagaan wein hoofdstuk
6 in op de historische ontwikkeling van het cultuurlandschap vanaf de Vroege
Middeleeuwen. De opbouw van het cultuurlandschap (kaart 3) bespreken we in
hoofdstuk 7,waarnaweinhoofdstuk 8naderingaanopdenogaanwezigehistorische
elementen in het cultuurlandschap (kaart 4).
Deperioden-indeling inditrapportendebijbehorendejaartallen vóórennâChristus
zijnconform dealgemeenaanvaardeperiodiseringbinnendeNederlandse archeologie
(tabel 2).
Om het gebruik van de resultaten van het onderzoek te vergemakkelijken is een
gebruikswijzer voorhet rapport endekaarten opgenomen. Inhetrapport iseen lijst
opgenomen met geraadpleegde bronnen en kaarten.
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2 METHODEN EN BRONNEN

2.1 Reconstructie van het natuurlijk landschap
Voordereconstructie vanhetnatuurlijk landschap werd inhoofdzaak uitgegaan van
dehuidige bodemkundige en hydrologische situatie. Dereconstructie werd in twee
fasen uitgevoerd.
Inde eerstefase werden devoorlopigegegevens vandebodemkaart 1 : 25 000van
"De Leijen-Oost" (Leenders i.v.) geanalyseerd. Daarnaast gebruikten we de
Geomorfologische kaart van Nederland: blad 45en blad 51, en detoelichtingen op
de Geologische kaart van Nederland 1 : 50 000; blad 51 Oost en blad 51 West
(Bisschops 1973, Bisschops e.a. 1985). Bij de reconstructie moesten we rekening
houden met het feit dat de grondwaterspiegel in vergelijking met vroeger
waarschijnlijk sterk is gedaald (zie par. 3.5).
Verderwerddereconstructiebemoeilijkt omdatopveelplaatsenhet oorspronkelijke
reliëf op de hogere delen bedekt is door de dikke antropogene dekken die door
plaggenbemesting zijn ontstaan. Hetisbekend dat dezeesdekken indeloopder tijd
ook in de nattere delen, zelfs in de beekdalen tot stand kwamen (zie par. 6.2.1.2).
Bovendien isergedurende delaatste vijftig jaar veelvuldiggrondverzet uitgevoerd.
Akkers werden geëgaliseerd en er werd onder de esdekken op veel plaatsen zand
gewonnen. Dit bemoeilijkte de reconstructie. Door gebruik te maken van
hoogtecijferkaarten diein dejaren 50 en 60werden verzameld (LD-kaartenarchief.
nrs. 432 en 192) konden we de meest recente ingrepen elimineren.
In eerste instantie werd aan de hand van de bodemtypen en de grondwatertrappen
een reconstructie gemaakt van de voormalige nat-droog verhoudingen. Er is een
indeling gemaakt in droge, vochtige en natte gronden. Droog zijn degronden waar
thansgrondwatertrap VIIoofdrogervoorkomt.Alsvochtigzijndevolgendegronden
aangegeven:
- veldpodzolgronden met grondwatertrappen Vlo en VId;
- gooreerdgronden metmatigdikkecultuurdekken engrondwatertrappen VloenVId
(dit waren oorspronkelijk veldpodzolgronden waarvan de podzol-horizont in het
cultuurdek geploegd is);
- enkeerdgronden met grondwatertrap VId.
Totdenattegronden zijn allegronden metgrondwatertrap Vennattergerekend.Ook
enkeerdgronden met grondwatertrap Vlo (ondiep) en natter zijn tot deze groep
gerekend. Immers als we het opgebrachte dek buiten beschouwing laten, dan blijft
eenzeernatte bodemover.Verderzijn allebeekeerdgronden enlage enkeerdgronden
ongeacht hun grondwatertrap tot de natte gronden gerekend. Deze gronden kunnen
alleen in zeer natte omstandigheden ontstaan. De leemgronden ten westen van
Helvoirt zijn alseenafzonderlijke eenheid onderscheiden. Dezegronden waren zeer
nat en bovendien moeilijk te ontwateren.
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Uit de eerste fase van het onderzoek ontstond een globaal beeld van de ligging van
de gronden t.o.v. het grondwater. Bovendien is bij de indeling de lemigheid van de
bodem in kaart gebracht. Zo kregen we bovendien een indruk van de natuurlijke
bodemvruchtbaarheid.
In de tweede fase werd de analyse van het kaartmateriaal aangevuld met
gedetailleerde informatie dietijdens het veldbodemkundig onderzoek is verzameld.
Van een groot aantal boringen zijn de kenmerken van de verschillende horizonten
van het bodemprofiel in boorstaten genoteerd. Omdat op de bodemkaart niet alle
kenmerken worden weergegeven, was het nodig aanvullende informatie uit de
boorstaten te selecteren. Dit was vooral binnen de grote complexen met
enkeerdgronden deenigemogelijkheid ominformatie overdebodemonderhetesdek
te verkrijgen. De bodemkaart zelf verstrekt daarover slechts weinig informatie.
Voor het uitvoeren van dergelijke selecties uit boorstaten wordt het
computerprogramma BOPAK ontwikkeld. Gedurende de onderzoeksperiode waren
echternog onvoldoende gegevens vanhet bodemkundig onderzoek indigitale vorm
beschikbaar om dit programma te kunnen gebruiken. Daarom werden de selecties
opaangepaste wijze metbehulp vandecomputeruitgevoerd.Debetreffende punten
werden tenslotte op kaarten geplot.
Er werden kaarten geplot van boringen met de volgende eigenschappen:
- enkeerdgronden waarinonderhetesdekeenmoderpodzol(Bw-horizont) voorkomt;
- enkeerdgronden met direct onder het esdek verschijnselen die duiden op natte
omstandigheden (veen of gley-verschijnselen);
- gronden meteen opgebracht dekmetdediktevanhetdek in5klassen (dikker dan
30 cm; 30-50 cm; 50-80 cm; 80-100 cm; dikker dan 100 cm);
- profielen met veen of moerig materiaaldirect ondereenantropogeen dek of onder
stuifzand;
- profielen met een verwerkte bovengrond.
Aandehandvandezegegevens werddeeersteversievandekaartvanhet natuurlijke
landschap verder aangepast enbijgewerkt. Dekaartwordt inhoofdstuk 3toegelicht.

2.2 Archeologisch onderzoek
2.2.1 Inleiding
Het archeologisch onderzoek berust hoofdzakelijk op veldkartering. Deze
onderzoeksmethode isindejarenzestigvandezeeeuw,bijdeopkomstvandeeerste
regionale onderzoeksprojecten in de noordwesteuropese archeologie, ontwikkeld
(Slofstra 1976). In de daarop volgende jaren is de methodiek verder verfijnd. De
eerste toepassingen in Nederland vonden plaats in het Kromme Rijngebied, Het
GrootslagenopTexel,inWest-Friesland enindeBrabantseKempen.Het onderzoek
indezeregio's vondenvindtplaatsvanuit zuiverwetenschappelijke vraagstellingen.
De achterliggende gedachte daarbij is dat een goede interpretatie van archeologica
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pas mogelijk is wanneer deze binnen een zorgvuldig gekozen onderzoeksgebied in
hun onderlinge samenhang bestudeerd worden. Eén van de doelstellingen van het
wetenschappelijk onderzoek is verklaringen te vinden voor menselijk gedrag in het
verleden. Eensystematische veldkartering kandaarbij deprimairegegevens leveren
die voor de hypothesevorming nodig zijn.
Dearcheologische veldkartering wordt sinds een aantaljaren echter ookgebruikt in
wat men toegepast archeologisch onderzoek zou kunnen noemen (o.a. Bult 1983;
Bos 1988;R.A.A.P.-publikaties, vanaf 1985).Develdkartering ishetinstrument bij
uitstek geworden omcultuurhistorische elementen in deruimste zin des woords op
te sporen entewaarderen (Derks 1990).DeStichting R.A.A.P.heeft zichindittype
onderzoekgespecialiseerd.DebinnendeStichtingontwikkelde onderzoeksmethodiek
bestaat globaal uit vier onderdelen, welke hieronder kort worden behandeld.

2.2.2 Methode
2.2.2.1 Vooronderzoek
In de eerste fase van een project worden reeds bestaande gegevens over het
onderzoeksgebied verzameld. Zo zijn de in het Centraal Archeologisch Archief
(C.A.A.) van de R.O.B, geregistreerde vindplaatsen van archeologisch materiaal
geïnventariseerd. Daarnaastwerdenderespectievelijke kaartbladen vandeBodemkaart
endeGeologische kaart vanNederland bestudeerd. Tevens isliteratuur betreffende
de vroegste geschiedenis van het gebied geraadpleegd. Het vooronderzoek omvat
tevens het maken van kaartjes, waarop later in het veld waarnemingen betreffende
grondgebruik, vondsten enz. worden vastgelegd.

2.2.2.2 Veldkartering
Tijdens develdkartering wordenakkers,weilanden enbosgebieden belopenteneinde
archeologisch materiaal te verzamelen in overleg met en met toestemming van de
grondgebruikers.Bijontsluitingen (bietenkuilen,slootkanten,leidingsleuven) wordt
speciale aandacht geschonken aan bodemprofielen en gekeken naar eventueel
aanwezige grondsporen (afb. 2).Uitgegraven grond wordt oparcheologische resten
gecontroleerd. Alle vondsten geraapt tijdens de veldkartering, zoals scherven
aardewerk, fragmenten vuursteen, glas en metaal, worden geregistreerd, gewassen
en gedetermineerd.
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1 Oorspronkelijke situatie met holtpodzolgronden op de hogere terreingedeelten en
veldpodzolgronden of veen in de lagere terreingedeelten

2 Bewoning op de hogere delen veroorzaakt verstoring van de bodem.

mmmm
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3 Door landbouwactiviteiten ontstaat een geploegde cultuurlaag. Door het ploegen wordt de
bovenste 30 cmvan de bodemsporen (paalgaten e.d.) vernietigd.

4 Door bemesting met plaggen wordt de bodem van de akkertjes opgehoogd. De geploegde
cultuurlaag wordt door grondbewerking met deze laag vermengd.

5 Na eeuwen van plaggenbemesting iseen dik plaggendek ontstaan.Ook de lagere terreingedeelten
zijn alsakker in gebruik genomen en bedekt door een dik plaggendek. Plaatselijk is,in de oudste
delen van de akker, nog een oudere cultuurlaag in het plaggendek herkenbaar (zie ook afb.9).

gjjjjjgj&gjj Oorspronkelijke bodem
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Moerige envenige bodem

K'-/"öX*'"-*'-H V e r s t o o r d e laag

% Oude geploegde cultuurlaag

Afb.2 Hetontstaan van bodemsporen
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h<VVSJ Laag met opgebrachte plaggen gemengd
met oude cultuurlaag
Plaggendek
" N / V - Spitsporen

W

Paalgat

2.2.2.3 Beperkende factoren
Landschap engrondgebruik kunnen devondstzichtbaarheid tijdens het veldkarteren
nadelig beïnvloeden. In de Leijen-Oost zijn de volgende beperkingen aanwezig:
1. grote arealen grasland en bossen waar ten gevolge van de begroeiing de vondstzichtbaarheid uiterst gering is;
2. esdekken;
3. tuingrond en boomkwekerijen, waar de grond afgedekt wordt met plastic.
Metname deesdekken opdeoudeakkercomplexen vormen voorde archeoloog een
probleem. Hiervoor geldt dat oude cultuurlagen met een dik pakket kunnen zijn
afgedekt, waardoorrestenvanprehistorischebewoningbijeennormale veldkartering
onopgemerkt blijven.Anderzijds moetworden opgemerktdatindien ondereenesdek
archeologische resten aanwezig zijn, deze juist door de afdekkende sedimenten in
goede staat kunnen verkeren.
Verreweg het grootste deel van de gekarteerde deelgebieden in "De Leijen-Oost"
bestaat uit bodems met een antropogeen dek, dat varieert in dikte van 40 tot 100
cm(Leendersi.V.).Bijnormalegrondbewerking alsploegene.d.worden grondsporen
of een oude cultuurlaag onder een esdek niet geraakt. De kans dat er vondsten aan
het oppervlakte kunnen worden gedaan is klein. Het humeuze ophogingspakket is
vaak zodik, dat zelfs bij diepere grondbewerking zoals diepploegen of spitten, nog
resten vangrondsporen aanwezigkunnen zijn. Devondsten dievanesdekken in"De
Leijen-Oost" bekend zijn, zijn vooral gedaan in ontsluitingen als gevolg van
graafwerkzaamheden.
Tijdens desystematische veldkartering zijn allevondsten,opobjectnummer LO0130
na, aan de oppervlakte gevonden. Daarin kan dan onderscheid gemaakt worden in
"mestvondsten", d.w.z. materiaal dat met (pot)stalmest, huis- en straatvuil over de
akkerswerdverspreid,enduidelijke vondstconcentratiesvanarcheologisch materiaal
datdateertvanvóórdeaanvangvandeophogingvanhetesdek.Archeologisch gezien
zijn de mestvondsten alsuit hun context geraakte vondsten van weinig waarde;wel
kunnen ze iets zeggen over de datering van de es. De aanwezigheid van vondsten
uit archeologische perioden vóórhet ontstaan van het esdekkan mogelijk verklaard
worden door reliëf in de ondergrond en een daarmee samenhangende dikte van het
espakket. Om meer inzicht in deze relatie te verkrijgen zijn in de Leijen-Oost op
enkele plaatsen boorraai-profielen gemaakt en is er op enkele plaatsen in een grid
geboord. Ditresulteert ineen zogenaamd driedimensionaal booronderzoek (zie par.
4.1). Bij deze vorm van onderzoek wordt het verloop indikte van dees vastgesteld,
waarbij tevens gelet wordt ophet direct daaronder gelegen profiel. Ditlaatste isvan
belang om na te gaan in hoeverre het voormalig (prehistorisch) oppervlak door
ontginningeneerstebodembewerking,ofdoorerosie,isaangetast.Vervolgenswordt
opdeboorpunten dehoogtevanhethuidigmaaiveld tenopzichtevanNAPgemeten.
Vergelijking van beide cijferreeksen leidt tot een globale reconstructie van het
oorspronkelijk oppervlak, ophetniveau vandeindividuele vindplaats (ziepar.4.2).
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2.2.2.4 Amateurcollecties
Onmisbaar onderdeel van de systematische archeologische veldkartering vormt de
inventarisatie van vondsten en vondstgegevens in de collecties van amateurarcheologen. De ervaring heeft geleerd dat niet alle vondsten onmiddellijk bij de
R.O.B, worden gemeld; soms wacht de vinder tot hij meer materiaal van een
vindplaats heeft verzameld.
In het gebied "De Leijen-Oost" zijn niet veel amateur-archeologen actief. Dit heeft
deelstemaken methet feit datgrotedelen vanhetgebied bestaan uit escomplexen,
waar van oudsher niet veel op gezocht wordt. Tijdens het diepploegen is een
vuurstenen bijl (obj. nr. LO0400) gevonden; deze bijl is door de tekenaar van
Stichting R.A.A.P. getekend. Uit het aangrenzende gebied, "De Leijen-West" zijn
welamateur-vondsten bekend,metnameopdedekzandruggen langsdeverschillende
beekdalen.

2.2.2.5 Kwaliteitsbepalend onderzoek
Om meer inzicht te verkrijgen in de aard, gaafheid, conserveringstoestand,
diepteligging enomvang vanvindplaatsen wordtvervolgens een kwaliteitsbepalend
onderzoek uitgevoerd; dit geschiedt d.m.v.grondboringen meteen steekboor (guts)
en een zand/grindboor (Edelmanboor). Afhankelijk van de situatie wordt geboord
inraaien,ineengridofgespreid.Inhetboorprogrammazijn vindplaatsen opgenomen
die op grond van de hoeveelheid of het uitzonderlijke karakter van het materiaal
goede verwachtingen bieden;soms ookgeven bepaalde landschappelijke elementen
ofterreinkenmerken aanleidingomteboren.Vandeboorprofielen wordtondermeer
matevan verstoring entextuur, samenstelling endiepteligging van dediverse lagen
genoteerd.
Met booronderzoek kan echter geen 100% zekerheid worden verkregen over de
aanwezigheid vangrondsporen.Wanneermenopgegraven nederzettingsplattegronden
bekijkt, zal men beseffen dat de kans om op een dergelijk terrein naast een
grondspoor teboren, velemalen groterisdandekans erinte "prikken". Bovendien
is het dan nog de vraag of men in de boor wel kan vaststellen dat het afwijkend
profiel veroorzaakt wordt door een grondspoor. Het enig overgebleven alternatief
omdeaanwezigheid vangrondsporen meteenredelijke matevanzekerheidtekunnen
bepalen, is het graven van proefsleuven (Derks 1990).

2.2.2.6 Vindplaats-waardering
Om tot een systematische waardering van vindplaatsen te komen, is binnen de
Stichting R.A.A.P. de afgelopen jaren getracht maatstaven voor die waardering op
te stellen. Een landelijk geldende (standaard)waardering is gewenst om een zekere
uniformiteit te realiseren en de geselecteerde terreinen zo objectief mogelijk met
elkaar te vergelijken.
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De waarde van een vindplaats kan drieledig zijn. We onderscheiden:
1. dewetenschappelijke waarde: met demogelijkheid ofnoodzaak van toekomstig
onderzoek in gedachten wordt gekeken naar de gaafheid, zeldzaamheid en de
relatie met andere vindplaatsen (ensemble-waarde) in het gebied en de wijdere
omgeving;
2. de cultuurhistorische waarde: de herkenbaarheid van een vindplaats als
"zichtbare herinnering" aan het verleden;
3. de cultuurlandschappelijke waarde: een herkenbare samenhang (visueel of
functioneel) tussen één of meer vindplaatsen en natuurlijke terreinkenmerken (het
landschap): de relatie tot het landschap.
Voor de wetenschappelijke waarde is de mate van gaafheid van doorslaggevende
betekenis. Tal van menselijke en biologische activiteiten, maar ook fysische
processen, kunnen vindplaatsen hebben aangetast. Van deze drie categorieën is de
menselijke (antropogene) invloed wel het meest ingrijpend. Hiertoe worden
bijvoorbeeld bouwactiviteiten, bodembewerking en de winning van delfstoffen
gerekend (zie tabel 3).
Tabel3 Oorzakenvanverstoring of vernietiging vanarcheologische resten
(VanderGraaf, Datema&Anderson 1990)
Aard van de verstoring

ANTROPOGEEN
Afgraven/ontgronden
Egaliseren
Baggeren
Ploegen tot 40cm
Diepploegen/diepwoelen/diepspitten
Vergraven (bouw- en wegwerkzaamheden)
Het graven van leidingsleuven en drainage-aanleg
Grondwaterpeilverlaging
Bosbouw (rooien, ploegen, plantgaten)
Transport zwaar materieel (bijvoorbeeld rupsvoertuigen)
Recreëren (ruiterpaden, crossbanen, golfbanen, kaallopen, kuilen graven etc.)
Oorlogshandelingen en -schade (bunkers, loopgraven, schuttersputten, bomkraters)
BIOLOGISCH
Diergangen
Wortelgangen
Micro-organismen
FYSISCH
Uitstuiven
Verspoelen (horizontaal)
Afspoelen (verticaal) =erosie
Grondwaterfluctuaties (organisch materiaal vergaat)
Bodemvorming: uitloging (vervaagt sporen), inspoeling, uitspoeling
Decalcificatie (bot vergaat)
Verzuring (veroorzaakt door bepaalde planten maar ook antropogeen:
bemesting en industrie-uitstoot)
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