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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

24

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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Omdegaafheid vaneenvindplaatsvasttekunnenstellen,wordtonderscheid gemaakt
tussen archeologische tijdvakken waarin de archeologische resten in het algemeen
slechts bestaanuit mobilia,enperioden waarin,naastdemobilia,ook grondsporen
kunnen worden verwacht. Mobilia zijn alle voorwerpen die in principe verplaatst
kunnen worden (tabel 4). Grondsporen zijn de door kleur- en textuurverschillen
herkenbare getuigenissen van prehistorische werkzaamheden in of op de bodem
(bijvoorbeeld greppels,haardplaatsen).Ookonderhetmaaiveld bewaarde muurresten
worden tot de grondsporen gerekend. Grondsporen worden op de zandgronden in
hetalgemeen aangetroffen opvindplaatsen vanarcheologischetijdvakkenjongerdan
het Neolithicum. Op vindplaatsen uit het Paleo- of Mesolithicum zijn zelden
grondsporen aanwezig.
Tabel4 Belangrijkste vondstcategorieën (zoals die op vindplaatsen voorkomen,
uitgedruktinverschillende typen materiaal) perperiode.
Periode
Paleolithicum
Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
Ijzertijd
Romeinse tijd
Middeleeuwen

Steen

Metalen

Aardewerk Bouwmateriaal Org.materiaal
.
-

X

.
•
-lx

X

X

-

X
X

X

.
-lx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-lx
-lx

x: aanwezig; -: afwezig;
-/x: mogelijk maar zeldzaam. Zeldzaamheid wordt bepaald door moment van introductie of conservering van de
vindplaats.

Voor met een migrerend bestaan samenhangende, eenvoudige behuizing zijn
vermoedelijk geen diepe ingravingen nodiggeweest. Ondiepere grondsporen zullen
inmiddels in de bouwvoor zijn opgenomen of door bodemvorming zijn uitgewist.
Grondsporen uithetNeolithicum beperken zichopdezuid-en midden-Nederlandse
zandgronden hoofdzakelijk tot grafheuvels; uit Midden- en Noord Nederland is
evenwel een aantal nederzettingssporen (Trechterbekercultuur) bekend.
Op grond van deze omstandigheden wordt de wetenschappelijke betekenis van
steentijdvindplaatsen op zandgronden vooral bepaald door de aanwezigheid van
artefacten (mobilia)inongestoorde bodemlagen.Onderdieomstandigheden kunnen
namelijk uit de ruimtelijke relaties tussen de artefacten of artefacttypen conclusies
worden getrokken over de activiteiten die in het verleden op de vindplaats hebben
plaatsgevonden. Deartefacten bestaan overigens voornamelijk uitstenen werktuigen
enafvalmateriaal; ecologisch materiaal,indevormvanmacroscopische planteresten
of beenderen, is door de hoge zuurgraad van de zandgronden in het algemeen niet
geconserveerd.
Voor de Bronstijd en jongere perioden wordt de wetenschappelijke betekenis van
een vindplaats overwegend bepaald door de mogelijkheid de relatie tussen
grondsporen en mobilia te kunnen onderzoeken. Mobilia die buiten de context van
grondsporen worden gevonden -waartoe ook oppervlaktevondsten van een veldkarteringbehoren- hebben slechtseenbeperktewetenschappelijke waarde.Inverband
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met de bewoningsgeschiedenis of methet oog op materiaalstudies kan het evenwel
toch interessant zijn vooral dezeldzame artefacten te verzamelen. Een opgraving is
in dergelijke gevallen in het algemeen niet noodzakelijk (Derks 1990).
Dezeldzaamheid van een vindplaats wordt bepaald aandehand vanhet typeende
datering in combinatie met het regionaal, boven-regionaal of landelijk voorkomen
vandittypevindplaats.Vindplaatstypen zijn ondermeernederzetting,grafveld, akker
en vuursteenvindplaats.Het type vindplaats isvan belang omtekunnen vaststellen
of er sprake is van gebruiks- of bewoningscontinuïteit op één vindplaats.
Daarnaastkunnenerrelatieshebbenbestaantussenverschillendetypen vindplaatsen
ineenzelfde periode(bijvoorbeeld nederzetting-grafveld-akker). Probleemisevenwel
dat het met name voor de prehistorie vaak moeilijk is om aan de hand van
oppervlaktevondsten hettype vindplaats metenige zekerheid tebepalen. Doorgaans
kan echter alleen gelijktijdigheid (behorend tot eenzelfde periode of fase) worden
vastgesteld. Voordelandelijke enprovinciale zeldzaamheid isuitgegaan van cijfers
die verzameld zijn bij de R.O.B, (tabel 5).
Tabel 5 Zeldzaamheid(%) van archeologische sporen
Periode

Landelijk

Provinciaal

Paleolithicum
Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
Ijzertijd
Romeinse tijd
Vroege Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Onbekend/onzeker

2,0
5,5
6,5
4,0
13,0
20,0
5,5
22,0
21,5

2,1
1,9
3,9
19,7
27,4
20,2
23,5
niet opgevoerd

u

Als we zeldzaamheid op lokaal niveau (op grond van het totale vondstbeeld)
bekijken,danblijken Paleolithicum,Neolithicum,Bronstijd enVroegeMiddeleeuwen
hoger te scoren dan de overige perioden.

2.3 Historisch-geografisch onderzoek
2.3.1 Inleiding
De historische geografie is een vorm van geografie die zich bezighoudt met het
bestuderen van de ruimtelijke patronen op het aardoppervlak in hun ontwikkeling
in de tijd, of met het schetsen van de toestand waarin de ruimtelijke patronen zich
bevonden opeen bepaald tijdstip inhetverleden (Vervloet 1986).Hierbijkan zowel
het landschap als het maatschappelijk gebeuren binnen de samenleving object van
onderzoek zijn.Bijhethistorisch geografisch onderzoek zoalsdatin "De Leijen-Oost"
werd verricht is het landschap object van onderzoek.
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Bijhistorisch-geografisch landschapsonderzoek wordt hetlandschapin zijn totaliteit
bestudeerd. Dit betreft zowel de door de mens gevormde als de door de natuur
gevormdelandschapsonderdelen. Hethuidigelandschapisgevormddooreenproces
van veranderingen en aanpassingen dat reeds eeuwen voortduurt. Elke historische
periodevertoonteeneigenruimtelijke indelingvanhetlandschap.Nieuwere objecten
en structuren liggen tussen of juist over oudere objecten en structuren heen. Door
het voortdurende veranderingsproces zijn complexe en zeer gevarieerde landschappelijke eenheden ontstaan. Ze zijn opgebouwd uit onderdelen van zeer
uiteenlopende ouderdom (afb. 3).
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Afb. 3 De variatie door de tijd heen vande elementen die een cultuurlandschap samenstellen

Bij het verrichten van historisch-geografisch onderzoek maakt men gebruik van
verschillende bronnen waarvan de betrouwbaarheid en de zeggingskracht variëren.
Eenzeerbelangrijke bronvormentopografische kaarten vanverschillende ouderdom
endezogenaamdekadasterkaarten.Teruggaandeindetijdneemtdebetrouwbaarheid
vandetopografische kaartengewoonlijk af. Dekwaliteit vandeweergaveendemate
van detail maakt dat voor historisch-geografisch onderzoek ten behoeve van
landinrichting kaarten vóór ca. 1750 minder goed als informatiebron voldoen. Dit
maakt het ontrafelen van de landschappelijke situatie in perioden waarvan geen
betrouwbare kaarten beschikbaar zijn uitermate moeilijk.
Naast kaarten worden andere bronnen gebruikt zoals: lokale regionaal historische
literatuur, naamkunde, patrocinia en geschreven archivalische bronnen.
Bij regionaalgericht onderzoek, zoalsinditgeval,ishetnuttiglokale heemkundige
uitgaven te raadplegen. De publikaties betreffen in enkele gevallen zaken die
bruikbaar zijn voor het historisch-geografische landschapsonderzoek. De nodige
voorzichtigheid moethierbijwelinachtgenomenworden omdatinsommigegevallen
interpretaties berusten op verouderde kennis.
Veld- en plaatsnamen kunnen veel historische informatie bevatten. Deze is
bijvoorbeeld verscholen in de bestanddelen waaruit de naam is opgebouwd. De
interpretatie daarvan is echter uitermate moeilijk en vereist specialistische kennis.
Hierbijkangebruik gemaaktworden vannaamkundige publikaties zoalsKünzele.a.
30

(1988) en Gysseling (1960). Specifieke vaardigheid is nodig met betrekking tot de
lokalisatie van de veld- en plaatsnamen. Hierbij mag niet zonder meer worden
uitgegaan van de plaats van namen zoals voorkomend op de topografische- en de
kadasterkaarten. Hun schrijfwijze is vaak ook sterk verbasterd door de Hollandse
landmeters die het lokale dialect niet goed verstonden en daardoor verkeerde
naamvormen optekenden.
Verder wordt gebruik gemaakt van geschreven bronnen. Dit kunnen verkoopaktes
zijn, pachtcontracten e.d. Een speciale categorie vormen de oorkonden. Oorkonden
zijn schriftelijke getuigenissen overhandelingen vanjuridische aard,zoals schenking
enoverdracht vanlanderijen, kerkelijke regelingen e.d.Deoudsteoorkonden stammen
uit de7eeeuw.Tot ca. 1200ishet aantal overgeleverde oorkonden gering.Na 1200
neemt het aantal explosief toe (afb. 4).
1089/5749
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Afb. 4 Aantal overgeleverde oorkonden over de Meierij van 's-Hertogenbosch tot 1312

Door het noemen van nederzettingen en ontginningen en het in enkele gevallen
beschrijven daarvan, bevatten deze bronnen veel informatie. De juiste locatie is
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slechts in enkele gevallen uit de oorkonde te reconstrueren. Men mag er namelijk
niet van uitgaan dat een zelfde plaats- of veldnaam steeds betrekking heeft op een
zelfde stuk land. Bij het gebruik van oorkonden is overigens de nodige
voorzichtigheid geboden.Hetwasnietongebruikelijk datoorkonden werden vervalst
om bepaalde eigendoms- of gebruiksclaims te kunnen leggen.
Delandschappelijke omstandigheden inhetverleden bepaalden in belangrijke mate
degebruiksmogelijkheden vanhetlandschap.Eenreconstructie daarvankangemaakt
worden met behulp van bodemkunde enpaleo-ecologie. Bij de interpretatie van dit
soort gegevens moet rekening worden gehouden met forse wijzigingen in de
milieuomstandigheden die in verschillende perioden zijn opgetreden (verdroging,
verschraling e.d.).

2.3.2 Methode
Vervloet (1986) beschrijft de retrogressieve en retrospectieve methode in het
historisch-geografisch onderzoek.Bijderetrogressievebenaderingwordtdesituatie
van het landschap op een bepaald moment in het verleden weergegeven
(dwarsdoorsnede in de tijd). De retrospectieve (terugkijkende) methode bestudeert
de overblijfselen uit het verleden (relicten) in het huidige landschap. Daarbij gaat
het om de vraag welke elementen op een bepaald tijdstip al aanwezig waren en
waartoe zij dienden.
De kaart "opbouw van het cultuurlandschap" (kaart 3) is samengesteld met behulp
vanderetrogressieve methode.Dezekaartgeeft eenschets vanhet cultuurlandschap
in het midden van denegentiende eeuw. Ookde verdwenen elementen zijn opdeze
kaart weergegeven. Hierdoor kunnen de historische elementen die op kaart 4 zijn
aangegeveninhunonderlingehistorischesamenhangwordengeanalyseerd.Aankaart
4 "historische elementen in het landschap" ligt de retrospectieve (terugkijkende)
methode te grondslag. Deze kaart stelden we samen door de meest recente
topografische kaart (zie par. 2.3.3) met kaart 3 te vergelijken. Om de laatste
ontwikkelingen te kunnen verwerken voerden we een korte veldcontrole uit.
De beschrijving van dehistorische ontwikkeling van hetcultuurlandschap vanaf de
Vroege Middeleeuwen (hoofdstuk 6) past niet binnen de hierboven beschreven
historisch-geografische methoden. De landschappelijke ontwikkeling wordt
chronologisch geschetst. Deze schets heeft tot doel de verschillende verschijnselen
inhetlandschapin hun historisch landschappelijke context tekunnen plaatsen. Aan
debeschrijving ligteenuitvoerige literatuur- enkaartstudietengrondslag.Daarnaast
werd gebruik gemaakt vanderesultaten vanhet bronnenonderzoek ten behoevevan
de Midden Brabant studie (ongepubliceerd).
De waardering van de historische elementen in het landschap vond plaats door de
opkaart4aangegevenelemententewaarderen opeenaantalaspecten.Wegebruikten
hiervoordewerkwijze die werdtoegepast inhetherinrichtingsgebied "OudeLeede"
(Dirkx en Vervloet 1989). De resultaten zijn op kaart 5 weergegeven.
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2.3.3 Bronnen
Tijdens het historisch-geografische onderzoek in "De Leijen-Oost" maakten we
gebruik vanverschillende oudekaarten.DeoudstbruikbarekaartvandeMeierijvan
Den Bosch isdekaart van Hendrik Verhees uit 1794.Dezekaart geeft een voor die
tijd redelijk gedetailleerd beeld (schaal ca. 1 : 80 000).
Voor het samenstellen van kaart 3 maakten we gebruik van de Nettekeningen van
de Topografisch Militaire Kaart (TMK). De Nettekeningen zijn met de hand
getekendeeningekleurdekaarten,diealsbasisdiendenvoorderond 1850uitgegeven
gravures van de TMK. Dekaarten zijn omstreeks 1840verkend. De Nettekeningen
zijn oorspronkelijk op schaal 1 : 50 000 uitgevoerd. De kaarten zijn fotografisch
vergroot naar schaal 1 : 25 000.
De Nettekeningen geven alleen topografische grenzen weer. Op de open
akkercomplexen waren de eigendomsgrenzen niet door topografische grenzen
aangegeven. Depercelering bestond uit nauwelijks zichtbare greppels (zie Van der
Woud 1987).Ze is dan ook niet opde netkaarten weergegeven. Om daar toch enig
inzicht in te krijgen maakten we gebruik van de zogenaamde Minuutplans van het
oudste kadaster van omstreeks 1830.
Voorveranderingen tussen 1840en 1900werdgebruikgemaakt vande zogenaamde
Bonne-blaadjes, topografische kaarten verkend tussen 1879 en 1935.Ook maakten
wegebruik van demeest recente Topografische kaart 1:25000 (blad 44H,45Cen
51A, uitgave resp. 1988, 1988 en 1983). Achterin het rapport is een lijst van
geraadpleegde kaarten opgenomen.
Naast kaartanalyse was literatuuronderzoek nodig om inzicht te krijgen in de
ontginningsgeschiedenis vandeze streek.Ditbetreft zowelboeken als artikelen.De
laatste voornamelijk in regionaal-historische tijdschriften, zoals Brabants Heem,
Kleine Meierij, Brabantia en het Noord Brabants Historisch Jaarboek. We raadpleegdentevensenkelebronnenuitgaven,zoalshetOorkondenboek vanNoord-Brabant
(Camps 1979).
Zeerwaardevol bleken degegevensvanhetarchiefonderzoek dateerderinhet kader
van de Midden Brabant studie doormedewerkers van devoormalige Stichting voor
Bodemkartering was verricht (ongepubliceerd). Deze gegevens berusten vooral op
deBosscheprotocollen waarineigendomsoverdrachten, verleden voordeSchepenbank
van 's-Hertogenbosch, zijn samengebracht. Dit materiaal maakte het mogelijk de
ouderdom van akkers, beemden, wegen en boerderijen tot ver in de Late
Middeleeuwen terug te voeren. De kadastrale minuutplans waarop veel bloknamen
teruggaan op oudere veldnamen waren voor de lokalisering van grote betekenis.
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3 NATUURLIJK LANDSCHAP (toelichting bij kaart 1)

3.1 Inleiding
Inhetverledenwasdemenssterkafhankelijk vandemogelijkheden diehetlandschap
hem bood. Een goed inzicht in bodemgesteldheid en geologische opbouw van het
onderzoeksgebied is onontbeerlijk om de wijze waarop de mens van het landschap
gebruik maakte te verklaren. Een reconstructie van de fysische opbouw van het
natuurlijke landschap biedt mogelijkheden om de locatie van nederzettingen te
voorspellen en verklaart dewijze waarophet landschap werd ontgonnen. Daarnaast
kunnen geologie enbodemgesteldheid aanwijzingen geven omtrentdeouderdomen
de conserveringsomstandigheden van de vindplaatsen.
We hebben geprobeerd een zo natuurlijk mogelijke toestand van het landschap te
reconstrueren. Dat wil zeggen met een zo gering mogelijke menselijke invloed in
afwatering en bodemvorming. Dehoofdlijnen van het natuurlijke landschap in het
herinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" warenreedsaanheteind vanhet Pleistoceen
(ca. 10000jaargeleden)vastgelegd. PasnadeVroegeMiddeleeuwen begondemens
sterker inte grijpen indenatuurlijke toestand van hetlandschap.Deintensiteit van
de menselijke activiteiten was niet steeds even groot.Maar door de eeuwen heen is
het landschap doorlopend het toneel geweest van veranderingen. Dit leidde
uiteindelijk tot veranderingen in bodemgesteldheid en waterhuishouding.
De in dit hoofdstuk uitgewerkte reconstructie geeft slechts een globaal beeld. De
vroegemiddeleeuwen vormendaarbijhetuitgangspunt omdatdenatuurlijke situatie
indieperiodeinbelangrijkematedemogelijkheden bepaaldevoorhendiezichtussen
500-700n.Chr. opnieuw indeze streekvestigden. Hetresultaat vande reconstructie
is weergegeven op kaart 1:Natuurlijk landschap in de Vroege Middeleeuwen.
In de perioden vóór de Vroege middeleeuwen hadden zich al verschillende
veranderingen in de bodemgesteldheid en in de grondwaterstanden voorgedaan.
Ondanks de veranderingen geven de hoogteverschillen, als indicatoren voor de
relatieveverhoudingtussendroogennat,welenigeaanknopingspunten omdesituatie
in de periode vóór de Vroege Middeleeuwen te verklaren. Voor een gedetailleerde
analyse van ruimtelijke verbanden tussen oudheidkundige bodemvondsten en het
natuurlijke landschap is deze reconstructie echter te globaal.

3.2 Ontstaanswijze van het landschap
De basis van het landschap in het herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" is in het
Pleistoceen gevormd (2 000 000-10 000 jaar geleden). Gedurende de laatste helft
van deze periode wisselden extreem koude perioden (ijstijden of glacialen) en
perioden met een milder klimaat (interglacialen) elkaar af. In de voorlaatste ijstijd,
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hetSaalien,bereiktehetijsdaadwerkelijk onsland.HetnoordenvanNederland werd,
globaal totdelijn Haarlem-Nijmegen, met landijs bedekt.
Tabel 6 Stratigrafische tabel van hetCromerien toten met Holoceen
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Tijdens deglacialen wasdegrond permanent bevroren (permafrost) endoordelage
temperatuurwaserbovendiennauwelijks plantengroeimogelijk.Hetgevolghiervan
was dat de wind grote hoeveelheden fijn zand kon transporteren. Tijdens de warme
jaargetijden werden door sneeuwsmeltwater overwegend grofzandige, fluvioperi36

glaciale afzettingen gevormd. De dalen die toen werden gevormd legden de basis
voor het huidige stelsel van beeklopen. Binnen de glacialen kunnen soms iets
warmere perioden (interstadialen) worden onderscheiden, waarin poolwoestijn en
toendra plaats maakten voor een parkachtig landschap.
Het onderscheid van de verschillende Pleistocene afzettingen in Noord Brabant is
bijzonder moeilijk. Daarom werd door Bischops et al. (1985) de zogenaamde
Nuenengroep onderscheiden. DeNuenengroep bestaat uit afzettingen die vanaf het
midden Pleistoceen zijn gevormd (zie tabel 6). Tot in de laatste ijstijd (het
Weichselien) werd, naast fluvio-periglaciaal en eolisch zand en leem, ook de
zogenaamde Brabantse leem gesedimenteerd. Deze leem werd waarschijnlijk door
dewindafgezet inmeren ofvochtigedepressies (Bischopsetal. 1985).DeBrabantse
leemdieplaatselijk vrijondiepvoorkomtishoofdzakelijk inhetMidden Pleniglaciaal
gevormd. Tijdens dewarmereperioden die gedurende het Pleistoceen voorkwamen
vormde zich veen dat plaatselijk in de ondergrond wordt aangetroffen.
In het Boven Pleniglaciaal werden de leemhoudende oudere dekzanden in dekken
van 1 tot 2meter dik afgezet. Zeliggen vooralinhet zuidwesten vanhetgebied aan
maaiveld. In het Laat Glaciaal, aan het einde van het Weichselien, werden de niet
leemhoudende jongere dekzanden afgezet. Deze liggen vooral in het noorden en
oosten van het herinrichtingsgebied.
Inhetdekzand zijnruggengevormdmeteenzuidwest-noordoostelijke richting.Zulke
ruggen met lemig oud dekzand liggen bij Helvoirt, Haaren, de Belversche Akkers
en Bergenshuizen (zie kaart 1). Esch ligt op een kleinere dekzandrug. Een zeer
uitgestrekte dekzandrug met jong dekzand ligt in het noorden van het gebied bij
Cromvoirt.Deze"Cromvoirtsedekzandrug"looptvanKaatsheuvelinhetwestenvia
Cromvoirt, Den Bosch en Oss naar Herpen. Naast deze ruggen komen ook lager
gelegen dekzandgebieden voor.

3.3 Bodemvorming
Devegetatie-ontwikkeling inhetHoloceenleiddeertoedatinde dekzandafzettingen
bodemvorming opgang kwam.Door bodemvorming treden veranderingen op inde
kenmerken eneigenschappen vanhetmoedermateriaal(DeBakkerenLocher 1990).
Bodemvormende processen zijn afhankelijk van onder andere: de aard van het
moedermateriaal,hetklimaat(bijv.neerslag),devegetatie,bodemfauna enmenselijke
activiteiten. Onder invloed van bodemvormende processen treedt in hoger gelegen
gronden, verwering opvan het moedermateriaal. Daarnaast kan er door uitspoeling
vanhumus,ijzerenaluminiumpodzoleringoptreden.Innattegrondenontstaan,onder
invloed van het grondwater, afzettingen van gereduceerde ijzerverbindingen, de
zogenaamde gleyverschijnselen.
Indehogergelegenrijkeredekzanden werdenonderhetBeuken-wintereikenbos door
verwering van de grond, moderpodzolen gevormd. In armere dekzanden vond
uitspoeling van humus, ijzer en aluminium plaats waardoor humuspodzolen
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ontstonden. Moderpodzolen worden op enkele plaatsen onder de esdekken aangetroffen. Ze markeren de meest vruchtbare plekken in het landschap en daarmee
deaantrekkelijkste locatiesvoorlandbouwaktiviteiten (ziepar.3.5).VolgensTheuws
(1988)kwamenmoderpodzolgronden inhetbeginvandeVroegeMiddeleeuwen over
grotedelenvanhetBrabantse zandgebied voor.Ditzoubetekenendateropvrijgrote
schaal humuspodzolgronden zijn ontstaan uit de voormalige moderpodzolgronden.
Eenproces datmogelijk werd bevorderd doordedegradatie van de oorspronkelijke
vegetatie.Hetisechter ookmogelijk datdemoderpodzolgronden overmindergrote
oppervlakten voorkwamen. De aanwezigheid van humuspodzolen onder bronstijdgrafheuvels toont immers aan dat humuspodzolgronden al zeer vroeg in het zandgebied voorkwamen (Van Mourik 1988).
Indelageregebieden ontstonden afhankelijk vandegrondwaterstand veldpodzolen,
gooreerd- en beekeerdgronden. De beekdalen waren plaatselijk, door stagnatie van
de waterafvoer, met veen begroeid. Resten van dit veen worden nog aangetroffen
inhet Helvoirtse Broek enhet dal van de Essche Stroom (Leenders i.V., STIBOKA
1969,Heijnis &Tijssen 1982).Ten westen van Helvoirt, inhet Brokkenbroek reikt
deBrabantse leemtotaanhetmaaiveld.Indeleemwerdenleek-en woudeerdgronden
gevormd.Hetismogelijk datopdezenattegronden ook veengroeidedat inmiddels
door oxidatie is verdwenen.
Gedurendelangetijdvondengeeningrijpende veranderingen vanhetlandschapplaats,
totdat indeMiddeleeuwen uitgestrekte stuifzand- enoudeakkercomplexen ontstonden. Beide zijn het gevolg van menselijk ingrijpen in de natuur. Stuifzandvorming
moet, zij het op kleine schaal, reeds tijdens Bronstijd en Vroege Ijzertijd zijn
opgetreden (Van Mourik 1988). Op grote schaal ontstonden echter stuifzanden in
de Middeleeuwen. Door ontbossing, begrazing en het afplaggen van heide voor
gebruik in potstallen werd de bodem niet meer door een vegetatiedek beschermd.
Erkonwinderosieoptredenwaardoorgrotestuifzandgebieden ontstonden (Formatie
van Kootwijk). Pas door recente beplanting met naaldbomen zijn deze stuifzanden
vastgelegd.DeLoonscheenDrunenscheduinen,grenzendaanhetgebied"DeLeijenOost"iséén vandeweinigenog actievestuifzandgebieden inNederland (Gonggrijp
1989).Inhetstuifzand heeft zichoverhetalgemeen eenduinvaaggrond ontwikkeld.
Deenkeerdgronden opdeoudeakkercomplexen zijn inhetalgemeenna 1200ontstaan
(zie par. 6.2.1.1). De met heideplaggen of bosstrooisel gemengde mest werd over
deakkersverspreid omdeproduktiviteitvandezandgrondenteverhogen.Hetgevolg
hiervan wasdat de oude bodem overdekt raakte meteen ophogingspakket waarvan
de dikte soms meer dan een meter bedraagt.

3.4 Afwatering
Het dekzandlandschap wordt doorsneden door een aantal beekdalen (kaart 1). De
meestehebbeneen zuidwest-noordoostelijke richting. Derichting vande beekdalen
ismedebepaald doorde liggingvan dedekzandruggen. Eenuitzonderingvormt het
dal van de Oude Leij, het huidige Helvoirtse Broek. Dit dal heeft een noordelijke
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tot noordwestelijke richting. Het is door de Cromvoirtse dekzandrug (zie par. 3.2)
in het noorden afgesloten. De dekzandrug werd aan het eind van het Weichselien
door afzetting vanjongdekzand gevormd (Heijnis &Tijssen 1982).Ineerste aanleg
was reeds eenkleinere rug met afzettingen vanhet oudere dekzand aanwezig,maar
deze sloot het dal van de Oude Leij nog niet geheel af. Het dal van de Oude Leij
is ingesneden in de Brabantse leem.
OmdathetdalvandeOudeLeijwasgeblokkeerd zochthetwatereennieuweuitweg.
Deuitwegwerdgevormd doordeEssche Stroom.Ditwater vormde vanaf hetbegin
van het Holoceen een breed dal, dat wel in zuidwestelijk-noordoostelijke richting
verloopt.DeEsscheStroom,waarinhetwatervandeAaofRunendeBeerzesamenvloeide,vormdeeenbelangrijke schakelindeafwatering. BijVughtstroomthetwater
in de Dommel, om tenslotte via de Dieze die bij Den Bosch door de Cromvoirtse
dekzandrug is gebroken, in de Maas te stromen.
OfdeOudeLeijvolledig was afgesloten isnietgeheelduidelijk. Hetismogelijk dat
nogenigeafwatering naarhetnoorden plaatsvond viaeennatuurlijk waterloopje dat
indedekzandrug wasingesneden.Inhetreliëf iseentracédaarvoor aanwijsbaar dat
opkaart 1 alsmogelijk waterloopje isaangegeven. Alserinderdaad sprake wasvan
een natuurlijke afwatering naar het noorden dan was deze slechts van geringe
betekenis. Door stagnatie van het water inhet dal van de Oude Leij kon tijdens het
Holoceen een dik veenpakket ontstaan. Dit veen bestaat vooral uit broekveen met
plaatselijk zeggeveen. In het veen komen wortelresten van els en berk voor
(STIBOKA 1969).
De overige waterloopjes in het gebied waren kleiner en van minder betekenis dan
de Essche stroom. Deze waterloopjes, zoals de Raamse loop en Ruijsbossche
waterloop, vertonen op de kadasterkaarten van omstreeks 1830, door hun rechte
verloop een duidelijk vergraven karakter. Het is mogelijk dat in het beekdal geen
duidelijke beek te onderscheiden was. Renes (1990) beschrijft zo'n situatie waarin
grensconflicten er op wijzen dat de beek in het dal geen duidelijke grens vormde.
Inhetnatte,moerassigedal,stroomdehetwaterviaverschillendenietige stroompjes
weg.Erwaszelfs veengroeimogelijk. Pastoendebeekdalen eenbelangrijke functie
indeagrarische bedrijfshuishouding kregenwaseenduidelijke grensnodig.Hiertoe
werden scheisloten gegraven. Derechtlijnige waterloopjes die op de kadasterkaart
zijn aangegeven zouden zulke scheisloten kunnen zijn.

3.5 De vroeg-middeleeuwse toestand
De ontginningsactiviteiten in de Vroege Middeleeuwen hebben inbelangrijke mate
de opbouw van het huidige cultuurlandschap bepaald. De mogelijkheden voor
ontginning en bewoning in die periode werden sterk beperkt door de natuurlijke
gesteldheid van het landschap. Om meer begrip te krijgen voor de context waarin
het landschap werd ontgonnen gaan we in deze paragraaf nader in op de toestand
van het natuurlijke landschap aan het begin van de Vroege Middeleeuwen (ca. 400
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n.Chr.). Hierbij werd uitgegaan van de huidige bodemkundige en hydrologische
situatie (zie par. 2.1).
In de Vroege Middeleeuwen was het landschap aanmerkelijk natter dan nu. De
grondwaterspiegel wasbeduidendhoger.Hetwateruitdeuitgestrekte broekgebieden
werd slechts langzaam afgevoerd naar de beken. Daarbij kwam dat de afwatering
van de beken gebrekkig was. In het westen en in het noorden lagen uitgestrekte
veengebieden diede afwatering blokkeerden. Verder wasdoor veranderingen in de
Maasloop, sinds de Vroege Middeleeuwen, de afwatering via de Maas bijzonder
problematisch (De Bont 1989).Door veranderingen in de ontwatering die vanaf de
Middeleeuwen,maarvooralgedurendedelaatstevijftig jaar,hebben plaatsgevonden
is de grondwaterspiegel sterk gedaald (Braat et al. 1987).
Opkaart 1zijn droge, vochtige en natte gronden onderscheiden. Dedroge gronden
komen voor op dekzandruggen. Ze waren gedurende het helejaar goed ontwaterd.
Extreem droge gronden komen in het gebied niet voor. Rond de drogere
dekzandruggen onderscheiden wegrondendiealsvochtigzijngekarakteriseerd. Deze
gronden warenindewinterperiode waarschijnlijk vrijnat,maarindezomer redelijk
goed ontwaterd. De op kaart 1als nat aangegeven gronden waren extreem nat en
stonden waarschijnlijk gedurende de winterperiode lange tijd onder water.
Van belang voor ontginning en bewoning is, naast de hydrologie, de
bodemvruchtbaarheid. Omdezereden isopkaart 1 aangegeven waarbodems liggen
dieuitsterk-ofzeersterklemigmateriaalbestaan (hoofdzakelijk hetouderedekzand)
en waar de bodems liggen die uit zwaklemig of leemarm materiaal bestaan (vooral
jong dekzand). In de drogere gronden is deze laatste categorie onderverdeeld in
leemarm en zwaklemig zand.
Het natuurlijke landschap dat op kaart 1 is weergegeven toont een grote
verscheidenheid. In het noorden van het gebied ligt een grote dekzandrug met
zwaklemige en leemarme dekzanden (de in par. 3.2 beschreven "Cromvoirtse
dekzandrug"). Hierin bevinden zich weliswaar enkele lagere delen met vochtige
gronden,maarvoorhetgrootstedeelbestaatdezeruguitdrogegronden.Tenwesten
vanDistelbergkomenindezerugovergroteoppervlakten leemarmedekzanden voor.
Het landschap in het zuidwesten wordt doorsneden door beekdalen waarin, als een
soort eilanden, forse dekzandruggen met drogere gronden liggen. Het zijn
dekzandruggen in lemig zand. Rondom de dekzandruggen vinden we vochtige en
lemige gronden op de overgang naar de natte gronden in de beekdalen. Ten zuiden
van Vught ligt een groot vrij vlak gebied met vochtige en droge gronden in
zwaklemig dekzand. Ten zuiden van de Essche stroom liggen voornamelijk natte
grondeninzwaklemigdekzand. Hierinliggenenkelekleineredroge dekzandkopjes.
Opkaart 1 isaangegeveninwelkeboringen tijdens hetveldbodemkundig onderzoek
(Leenders, i.v.) moderpodzolen onder het esdek zijn aangetroffen. Deze bodems
markeren mogelijk degronden dievoorde(Vroeg)Middeleeuwse boeren het meest
geschikt waren (zie par. 3.3). In de moder-B horizont bevindt zich vaak een
cultuurlaag uit deperiode voor deplaggenbemesting die is afgedekt doorhet esdek
(zie par. 4.1).
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We hebben onderscheid gemaakt tussen moderpodzolen die zijn ontwikkeld in het
lemige oude dekzand en moderpodzolen in het zwak lemige dekzand. De
moderpodzolbodemsinhetleemarmeenzwaklemigezandmoetenwemogelijk anders
interpreteren dan die in het lemige materiaal. Ze vormen eigenlijk een soort
overgangsvorm tussen een humuspodzol en een moderpodzol en zijn daardoor niet
direct vergelijkbaar met de bodems in het lemige oudere dekzand (mond. med.
Leenders). Door recente grondwerkzaamheden zijn mogelijk op enkele lokaties
moderpodzolen dienogonderhetesdekaanwezigwarenverdwenen. Moderpodzolen
in lemig zand werden aangetroffen op de Belversche Akkers en bij Haaren. Bij
Tongeren,Esschervoort, Bergenshuizen enbijDistelbergwerdenmoderpodzolen in
zwaklemig en leemarm zand aangetroffen.
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4 ARCHEOLOGISCHE VELDKARTERING (toelichting bij kaart 2)

4.1 Inleiding
Inhet landinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" zijn indeS.A.I.op landschappelijke
en bodemkundige gronden doordeprovinciaal archeoloog vanNoord-Brabant, drs.
W.J.H. Verwers, vier gebieden geselecteerd voor nader onderzoek:
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.
Het betrof hierinallegevallen hooggelegen dekzandruggen, dievoorhet overgrote
deel bedekt zijn met een esdek. Opde Belversche Akkers is één vindplaats bekend
met vondsten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Het betreft hier een
attentiegebied.Alleanderebekendevindplaatsenuithetgebied (R.A.A.P.-objectnummers LO0008 t/m LO0025) liggen buiten de deelgebieden.
De veldkartering heeft ca. 60 nieuwe vindplaatsen opgeleverd. Het gaat hierbij
voornamelijk om aardewerk- en vuursteenvindplaatsen. De verspreiding van de
vindplaatsenisdirectgekoppeldaanhetgrondgebruik,d.w.z.alle oppervlaktevondsten
zijn gedaan op akkerland. De nieuwe vindplaatsen zijn met de geïnventariseerde
gegevens uit het voorbereidend onderzoek (1van een amateur-archeoloog en 21uit
het C.A.A.) op een vondstverspreidingskaart vastgelegd (kaart 2). De nummers op
de kaart zijn de R.A.A.P.-objectnummers, die zijn opgenomen in de catalogus
(aanhangsel 2). Aanhangsel 3 geeft een sleutel voor de catologusnummers.
Van de 56 vindplaatsen binnen dete onderzoeken deelgebieden, kwamen er 34om
verschillende redenen in aanmerking voor booronderzoek. In totaal zijn er 824
boringen verricht. Erisgeboord in raaien, ineen grid engespreid overeen perceel,
terwijl dedieptevandeboringen 110cmbedroeg.Boorraaiprofielen zijn vervaardigd
opdevindplaatsen LOOI10,LOOI11 enLOOI12(cat.nr.5)enLO0402(cat.nr.14).
Nog veel duidelijker dan de boorprofielen kunnen kaartjes, waarop het huidige en
(globale)oudeoppervlak (maaiveld)driedimensionaalzijnweergegeven,lichtwerpen
op de betekenis van de vondstverspreiding aan het oppervlak. Projectie van de
vondsten op het kaartbeeld laat zien of, en zo ja waar, rekening moet worden
gehouden metdemogelijke aanwezigheid vangrondsporen. Driedimensionale (3D)
kaartjes kunnen zo een belangrijke rol spelen bij de waardering en het beheer van
archeologische vindplaatsen,maarookbijdeplanningencalculatie van opgravingen
(Datema1990).Vaneenviertallocatiesiseen3D-kaartje vervaardigd;deBelversche
Akkers (gemeente Haaren),eenakkernabijdeZandleij (gemeenteHelvoirt)entweemaal opdeKleine Laar(gemeente Helvoirt) (respectievelijk cat.nrs. 1, 11, 8en9).
Het betrof hier in alle gevallen vondsten gedaan op enkeerdgronden, waardoor het
nietgeheelduidelijk isofhetmateriaalviaplaggenbemesting was opgebracht ofwel
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dat er sprake was van potentieel waardevolle (verborgen) vindplaatsen. De vindplaatsen met vondsten in een concentratie kunnen op lokale aantastingen van het
overdekkende esdek wijzen. Over het aldus ontstane vondstverspreidingspatroon is
in het veld een dicht netwerk van boringen uitgezet: deze vormen de basis van het
3D-kaartje. Uit de kaartjes blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen
vondstconcentraties aan het oppervlak en de dikte van de es; opplaatsen, waar het
esdek is aangetast en de oude cultuurlaag1 direct daaronder niet meer intact is,
komen concentraties vondsten voor. Aangezien het vooralsnog niet mogelijk is in
de3D-kaartjes deverschillende vondstconcentraties teplotten,zijn dezehieropeen
hoogtelijnenkaartje ingetekend (zie par. 4.2).
Ter plaatse van de Ijzertijd/Romeinse en Vroeg Middeleeuwse (Karolingische)
vondstconcentraties zijn hoogst waarschijnlijk nog dieper reikende grondsporen in
de ondergrond (C-horizont) aanwezig. Bij het in cultuur brengen van het gebied in
deMiddeleeuwen zijndegrondsporenwaarschijnlijk "onthoofd" endeondiepesporen
vermengd metde bouwvoor (enderhalve verdwenen: zieafb. 2).Wat de vuursteenconcentraties betreft zijn dekansen mindergunstig:het materiaal "zweeft" vermoedelijk in de bouwvoor en ligt niet meer in haar oorspronkelijke context.

4.2 Resultaten
4.2.1 Gebied I: De Belversche Akkers
Het totale oppervlak van dit gebied bedraagt ca. 200 ha. Hiervan is 40% akker
(aanhangsel 1).Van deintotaal 31vindplaatsen kwamen er21in aanmerking voor
booronderzoek; dit betrof de objectnummers van cat. nr. 1, 2, 4, 5 en 7 (afb. 5).
Het attentiegebied 45C-B wordt doorsneden door een sloot (cat. nr. 3) en hiervan
werd het profiel om de 10meter opgeschoond en getekend. Afbeelding 6geeft het
3-D-booronderzoek (cat.nr. 1)weer;hetmaaiveld laatperceelscheidingen noggoed
zien(zogenaamdebolleakkers,Theuws 1990).Afbeelding 6biseendriedimensionaal
beeld van de C-horizont onder de es (en de eventueel nog aanwezige oude
cultuurlaag). Daar waarhet esdekhet dunst iskomen scherven naar boven;de oude
cultuurlaag wordt als het ware aangesneden door de ploeg.
Afbeelding 6cgeeft de aanwezigheid van de cultuurlaag net onder het esdek weer;
opvallend isdatdeconcentraties vondsten zichdaarbevinden waardeoude cultuurlaag niet meer te onderscheiden is en opgenomen isin de bouwvoor c.q. esdek. Op
tweeplaatsen zijn grondsporen aangeboord (zie afb. 6c).Denederzetting ligt langs
een laagte (ven), die in het veld zichtbaar is, maar zich veel duidelijker in de
ondergrond manifesteert (zie ook kaart 1).Aan de westzijde van de laagte bevindt
zich een nederzetting, die in de Romeinse tijd gedateerd moet worden (cat. nr. 4).
Onderzoek inGeldrop(Broertjes 1990)geeft eenvrijwel identiek beeld;deRomeinse
envroegmiddeleeuwsenederzetting bevinden zichopverschillende lokaties dichtbij
het Hagelven (afb. 7).
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locatie van het 3D-0nderzoek

Top. kaart: blad45C
Schaal 1:25 000

l l l l l l l locatie van de boringen verspreid over perceel
boorraai

Afl>. 5 Locatiesvan hetkwaliteitsbepalend onderzoek opdeBelversche Akkers

Het slootprofiel (cat. nr. 3, afb. 8) geeft een doorsnede van het esdek; ook hier is
het bolle karakter weer te zien. Voorts heeft profiel 13 (afb. 9) een grondspoor
opgeleverd; datering vanhetgrondspoor isniet geheelduidelijk. Devulling vanhet
grondspoor en de oude cultuurlaag zijn identiek. Het IJzertijd/inheems Romeinse
scherfje, dat afkomstig is uit dit profiel, bevond zich in de C-horizont. De leem
bevindt zich 80 cm onder de oude cultuurlaag.
Aan de zuidzijde van de laagte bevinden zich LOOI10, LOOI11 en LOOI12 (zie
Catalogus,afb. 26,cat.nr.5),diezijn opgenomenintweeboorraaiprofielen; deeerste
loopt van noordoostnaarzuidwestendetweedestaathierhaaksop.Devondstconcentraties bevinden zich op de hoogste punten van het oorspronkelijke reliëf.
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a: hoogteligging maaiveld

685

b: hoogteligging onderkant esdek
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Afb. 6 3D-booronderzoek op de Belversche Akkers
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Afb. 7 Reconstructie van hetoorspronkelijk reliëfbijhetHagelven te Geldrop
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Afb. 8 Dwarsdoorsnede bodemopbouw op de Belversche Akkers
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10cm-mv. —

20cm-mv. —

30cm-mv. —

40cm-mv. —

50cm-mv. —

Afb.9 Bodemprofielmetgrondspoorop de BelverscheAkkers
Hetgrondspoorbevindtzichopeendiepte van40-55cm-mv.Boven hetgrondspooris
een oudere cultuurlaag (30-45 cm-mv.) inhetplaggendekzichtbaar(zie ookafb. 2)

4.2.2 Gebied II: Het oude akkercomplex ten westen van Bergenshuizen
(gemeente Vught)
Hettotaleoppervlakvanditgebiedbedraagtca.400ha,waarvanverreweghetmeeste
inbeslagwordtgenomendoorbosengrasland(aanhangsel 1).De vondstzichtbaarheid
is voor deze vormen van landgebruik uitermate slecht; dit wordt hier nog een keer
versterkt door het feit dat de graslanden zich op enkeerdgronden bevinden. Er zijn
maardrievindplaatsen (LO0200t/mLO0202,cat.nr.19t/m21)gevondentijdens de
systematischeveldkartering,dieopgrondvanhundatering(=Late Middeleeuwen B)
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en hun voorkomen op een esdek slechts geïnterpreteerd kunnen worden als
"mestvondsten" (zie par. 2.2.2.3).

4.2.3 Gebied III: Het oude akkercomplex bij Cromvoirt
Het totale oppervlak van dit gebied bedraagt ca. 420 ha, waarvan 48% grasland
(aanhangsel 1). De systematische veldkartering heeft acht vindplaatsen opgeleverd
(objectnummers LO0300t/m LO0307, respectievelijk cat. nr. 2 1 ,22,23,16, 24,25,
26 en 27; kaart 2), waarvan slechts één vuursteenvindplaats (LO0303, cat. nr. 16)
in aanmerking kwam voor booronderzoek (zie Catalogus, afb. 25); hierbij is geen
vuursteen meer aangetroffen en zijn er geen resten van een oud bodemprofiel
aangetroffen.

4.2.4 Gebied IV: Het oude akkercomplex ten westen van Helvoirt
Het totale oppervlak van dit gebied bedraagt ca. 340 ha, waarvan 72% grasland
(aanhangsel 1). De systematische veldkartering heeft 15 vindplaatsen opgeleverd
(objectnummers LO400 t/m L0414), waarvan er 12 in aanmerking kwamen voor
booronderzoek (afb. 10).Een aantal vindplaatsen iswederom opgenomen ineen grid.
De eerste vindplaats (obj.nr. LO0406;cat.nr. 11, afb. 26) betreft een aardewerkconcentratie op het hoogste punt van de akker. De tweede locatie iets ten zuidoosten
van cat. nr. 11 (obj.nr. LO0407, LO0408, LO0414; cat. nr. 8, afb. 11) laat een esdek
zien dat grenst aan een laagte (oud beekdal?). Hier is goed te zien dat de vondstconcentraties zich bevinden op de plaatsen waar het oorspronkelijk reliëf opduikt (afb.
lic).
De derde locatie ligt langs dezelfde laagte iets ten zuiden van cat. nr. 8 (obj. nrs.
LO0410, LO0411 en LO0412; cat. nr. 9). De vondsten liggen in drie vondstconcentraties rond een depressie,die zich met name in het oorspronkelijk reliëf goed
laatherkennen (afb. 27).Het vuursteenmateriaal zweeft vermoedelijk inde bouwvoor.
Het aardewerk ishoogstwaarschijnlijk afkomstig van nederzettingen uitresp. Vroege
Ijzertijd en Late IJzertijd/Romeinse tijd, dienaarhet zich laat aanzien nog grotendeels
ongestoord is.
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locatie van het 3D-onderzoek
locatie waar boringen verspreid over het perceel zijn verricht
locatie boorraai

Afb. 10 Locaties van het kwaliteitsbepalend onderzoek bij Laar
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Afb.11 3D-booronderzoek nabij Klein Laar
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5 PREHISTORISCHE ACHTERGRONDEN VAN HET LANDSCHAP

5.1 Inleiding
Andersdandehistorische wetenschappen, dieeenbelangrijk deelvanhungegevens
aan geschreven bronnen ontlenen, is de archeologie en zeker de prehistorie
aangewezen opbronnen vangeheelandereaard.Dezezijnnietzomaarteraadplegen,
aangezien zij zich in de grond bevinden en men niet altijd weet waar ze precies
verborgen liggen. Informatie uit het bodemarchief komt op verschillende manieren
vrij:
a. via opgravingen;
b. via toevalsvondsten bij grondwerkzaamheden;
c. d.m.v. een veldkartering.
Het zal duidelijk zijn dat er desondanks nog vele lacunes blijven; daarom kan hier
slechts sprake zijn van een voorlopige reconstructie vande bewoningsgeschiedenis.
Nadatelkeperiodealgemeenisbesprokenwordendevindplaatsenbinnen "DeLeijenOost" besproken. De beperkte gebiedsgerichte kartering geeft een vertekend beeld
van de verspreiding van de bewoningslocaties binnen het gebied.

5.2 Paleolithicum (Oude Steentijd)
HetPaleolithicum iseenzeerlangecultuurperiode welkegrotendeelssamenvalt met
het geologische tijdvak van het Pleistoceen. Deze periode wordt gekenmerkt door
een opeenvolging van een aantal koude en warme fasen. In de koudste fasen (de
Ijstijden) zulleninNederland geen mensenhebbengeleefd. Indewarmere perioden
was menselijke bewoning mogelijk, zoals op tal van plaatsen door archeologisch
onderzoek iskomen vast testaan.Dezejagers-vissers-verzamelaars trokken rond in
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen (basiskamp). Voor
het uitvoeren van specifieke activiteiten kon gebruik worden gemaakt van kleine
extractiekampen.Tijdens hetLaatPaleolithicumkondenverschillende rondtrekkende
groepen zich in de herfst tijdelijk aaneensluiten om samen te jagen op de
langstrekkende kuddes rendieren (aggregatie-nederzetting).
Insamenhangmetdeveranderende klimaatomstandigheden traden veranderingen op
in de aanwezige flora en fauna. Hetjachtwild tijdens de koudere periodes bestond
onder andere uitdieren alsmammoet, wolharige neushoorn enlaterookhet rendier.
Tijdens de warmere periodes werden hun plaatsen ingenomen door onder andere
bosolifant, nijlpaard en later het edelhert.
Elke periode wordt gekenmerkt door werktuigtypes die aangepast zijn aan de
specifieke milieu-omstandigheden.Onder meeropbasis vantechnologische criteria
-het vervaardigen van vuurstenen werktuigen volgens bepaalde technieken- wordt
het Paleolithicum ingedeeld inVroeg (tot ca.250 000v.Chr.),Midden (ca.250 000
tot 35 000 v.Chr.) en Laat Paleolithicum (ca. 35 000-8000 v.Chr.).
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5.3 Mesolithicum (Midden Steentijd)
Aan het eind van het Pleistoceen (rond 8000 v.Chr.) zette een definitieve
klimaatsverbetering in.Degemiddeldetemperatuursteeg,waardooreen bosvegetatie
geleidelijk tot ontwikkelingkwamendevariatieinfloraenfauna toenam.Inreactie
hierop verbreedde de mens zijn voedselspectrum: het verzamelen van vruchten en
andere eetbare gewassen ging een groter aandeel van hetdagelijks menu uitmaken.
Het onder invloed van de temperatuurstijging naar het noorden wegtrekkend groot
wild (rendieren) maakteplaats voormeerterritoriumgebonden klein wild,vogelsen
vissen. De jachttechniek moest aan de veranderende situatie worden aangepast.
Parallel aan deze ontwikkeling vond een verandering van vuursteentechniek plaats.
Men ging nu bij de jacht zeer kleine spitsjes (microlieten) gebruiken die tezamen
op een pijl werden gezet. Ook als gevolg van de hogere temperaturen begon het
landijs overal te smelten en vond een stijging van de zeespiegel plaats. Deze
zeespiegelstijging hadtotgevolg dathetdrogeNoordzee-bekken onderwaterkwam
te staan. Dit betekende dat de aanwezige populatie op een kleiner wordend areaal
moest leven. De groepen jagers-vissers-verzamelaars werden minder mobiel, maar
verbleven, afhankelijk vanhetseizoen,steedsopanderelokaties.Inhetvoorjaar werd
inderivieren gevist.Zomerkampen bevonden zichveelallangsdekust,waargejaagd
kon worden op onder andere zeehonden. In de herfst werden noten en vruchten
verzameld, terwijl de winter benut werd om te jagen op pelsdieren en waterwild.
Tijdens het Mesolithicum werden de territoria van de groepen jagers-vissersverzamelaars kleiner, en kwamen vaker (gewelddadige) conflicten voor als gevolg
van een toenemende competitie.
Omstreeks 12000v.Chr.werd"DeLeijen-Oost" voorheteerstdoormensen bezocht.
Afval van vuursteenbewerking, verzameld bij het Laar en Cromvoirt, wijst op de
kortstondige aanwezigheid van een groepje jagers dat door het gebied zal zijn
getrokken (o.a.LO0408,LO0303enLO0027).Afslagen vanWommersomkwartsiet,
die wijzen opmenselijke aanwezigheid tijdens het Mesolithicum, zijn aangetroffen
bij de Agter Straatsche Tiend (LO0402) en het Laar (LO040407). De meeste
vuursteenvindplaatsen binnenhetgebied zijn niettedateren;hetbetreft hier afslagen
van vuursteen gevonden op esdekken. Opvallend is wel dat het vuursteen vaak in
de buurt van een laagte wordt gevonden.

5.4 Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Het begin van deze periode wordt gekenmerkt door een overschakeling van een
voedselverzamelende naareenvoedselproducerende economie.Hetjagen,vissenen
verzamelen v/ashiermee nietteneinde,maargingeensteeds minderbelangrijke rol
spelen indevoedselvoorziening tengunstevanhettelenvancultuurgewassen enhet
houden van gedomesticeerde dieren. Enerzijds gaat het hier omkolonisten met een
volledig agrarische levenswijze, anderzijds omdeautochtonemesolithische bevolking
met een half-agrarische levenswijze.
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Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technologische en sociale
vernieuwingen zoals: sedentarisatie (het wonen op een vaste plek, in een huis),de
introductie van geslepen stenen dissels en bijlen èn het gebruik van vaatwerk van
(gebakken)klei.Doordeproduktievanoverschottenkondebevolkinggaangroeien.
Dezebevolkingsgroeihadtotgevolgdatdesamenleving steedsingewikkelder werd,
hetgeen onderandere totuitingkomt ineentoenemende sociale stratificatie. Uithet
Neolithicumzijnverschillendegrafmonumenten bekendzoals:grafkelders, hunebedden en grafheuvels.
Op basis van verschillen in de samenstelling van vuursteen-assemblages en met
behulpvanaardewerktypologie worden diverseneolithische culturen onderscheiden,
die geplaatst kunnen worden in het Vroeg (vanaf ca. 4500 v.Chr.), Midden (vanaf
ca. 3500 v.Chr.) of Laat Neolithicum (vanaf ca. 2400 v.Chr.).
Deenigeaanwijzing voor"bewoning"inhetNeoliticumisvooralsnog objectnurnmer
LO0400 (afb. 12); het betreft hier een complete vuurstenen bijl gevonden tijdens
diepploegen van een weiland in het beekdal van de Oude Leij. Tijdens de
veldkartering zijn daar geen vondsten meer gedaan. Bij de interpretatie van deze
bijlen moetrekeningwordengehoudenmetverschillendemogelijkheden. Onderscheid
moetwordengemaakttussencompleteengebrokenofbeschadigdeexemplaren.Bijlen
kunnen kapot zijn gegaan bij de aanleg van nieuwe akkerarealen of tijdens een
expeditievoorhetverzamelen vanbouw-ofbrandhout.Nabeschadigingwerdendeze
exemplaren vermoedelijk weggegooid. Verreweg de meeste bijlen zijn echter nog
compleet. Gave voorwerpen kunnen moeilijk als afval worden geïnterpreteerd. Zij
kunnen verloren zijn of behoord hebben tot niet opgemerkte of vergraven
begraafplaatsen of rituele depots.

5.5 Bronstijd
Het begin van dit tijdvak (rond 1800v.Chr.) valt samen met het eerste gebruik van
bronzen voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen is hiermee nog niet
direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te
onderscheiden vandatuit andereperioden. Hetaardewerk isbeterherkenbaar, maar
over het algemeen tamelijk schaars. Het bezit van bronzen bijlen was voornamelijk
aan de elite voorbehouden en gaf de eigenaar aanzien. Om de bijlen te verkrijgen
ontstonden handelscontacten over lange afstanden. Een en ander heeft tot gevolg
gehad dat er binnen de bevolking grotere verschillen gingen ontstaan op basis van
bezit.
De grafheuveltraditie die tijdens het Neolithicum ontstond werd in eerste instantie
voortgezet. In de late fase ontstonden uitgebreide urnenvelden. Het gaat hier om
ingegraven urnen met crematieresten waaroverheen kleine heuveltjes liggen die
omgeven zijn door een greppel.
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Aß. 12 Yuurstenen bijl uit het Neolithicum
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DeBronstijd wordtverdeeldineenvroege(ca. 1800-1500v.Chr.),midden (ca.15001100 v.Chr.) en late (ca. 1100-700 v.Chr.) fase. Een Kopertijd voorafgaand aan de
Bronstijd, zoals bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied, komt in NoordwestEuropa niet voor. Wel zijn uit het Laat Neolithicum koperen voorwerpen bekend.
In"DeLeijen-Oost" zijn slechts 3vindplaatsen bekend,waarmogelijk sprakeisvan
Bronstijdbewoning; objectnummer LO0400 en LO0002. Het betreft hier een
vuurstenen bijl en een bijlafslag. De kringgreppel, gevonden tijdens een
noodopgraving tenNoorden van Esch (LO0030=cat.nr.63),zoumogelijk behoord
kunnenhebben bijeengrafheuvel uitdeLateBronstijd; zekerheidhieromtrent isniet
te geven, daar het centrum van de "heuvel" aangetast was door subrecente sporen
(mond. med. Beex).

5.6 Ijzertijd en Romeinse tijd
5.6.1 Ijzertijd
In deze periode (vanaf ca. 700 v.Chr.) worden voor het eerst ijzeren voorwerpen
vervaardigd. Ook nu duurt het gebruik van vuursteen voor werktuigen nog voort,
zij het in beperkte mate.IJzer ging brons al spoedig vervangen. In tegenstelling tot
de bronshandel over lange afstanden, ontstond er een inheemse ijzerproductie.
Evenals inhet Neolithicum endeBronstijd wonendemensen inverspreid liggende
hoeven ("Einzelhöfe") ofinuitenkelehuizen bestaandenederzettingen;dezewerden
binnen een beperkt gebied nogal eens verplaatst. Opvallend zijn de verschillen in
materiëlewelstand (bezitvanmetalenvoorwerpen),diemogelijk opsociale ongelijkheidduiden.Leiderschapenprestigewerdenvermoedelijk ontleendaanmilitairsucces
tegen rivaliserende groepen of aan het bezit van luxe-goederen. De zogenaamde
vorstengraven uit Zuid Nederland, waarin rijke geïmporteerde bijgaven, lijken van
lokale of regionale autoriteiten te zijn. Urnenvelden kwamen op grote schaal voor,
terwijl opdehogere zandgronden uitgebreide omwalde akkercomplexen ontstonden
("celtic fields"). Tijdens de Ijzertijd werd het Friese kustgebied gekoloniseerd, en
ontstaan de eerste terpen.
De Ijzertijd wordt in het vondstmateriaal het best vertegenwoordigd door het
aardewerk. Onderscheid wordt gemaakt tussen de Vroege (ca. 700-500 v.Chr.),
Midden (ca. 500-250 v.Chr.) en Late (ca. 250-0 v.Chr.) Ijzertijd.

5.6.2 Romeinse tijd
Met de komst van de Romeinen (rond 50 v.Chr. in Zuid-Nederland, in MiddenNederland vanaf ca. 12 v.Chr.) laten we de prehistorie eindigen en begint de
geschreven geschiedenis. Omdat deschriftelijke bronnen slechts een zeer fragmen-
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tarisch beeld schetsen en men nog in belangrijke mate op de archeologie is
aangewezen als bron van informatie, wordt wel van protohistorie gesproken.
De inheemse leefwijze handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de
opstand van de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69/70 n.Chr., de
Romeinseinvloed steedsduidelijker. Zowasindeinheems-Romeinse nederzettingen
-naastheteigenaardewerk-Romeinsimportaardewerkingebruik.Erwerdenpretentieuzevilla'sgebouwd,hetzijnieuwgesticht,hetzij ontwikkeldvanuiteenbestaande
inheemse nederzetting. Door infrastructurele voorzieningen werd het gebied steeds
beter ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden stedelijke centra en langs de
Rijn, degrens vanhet Romeinse Rijk, zijn opregelmatige afstand forten aangelegd.
Deinheemsebevolkingtennoordenvanderijksgrens werdnietzichtbaar beïnvloed.
Wel was er sprake van zekere handelscontacten enhet uitwisselen van geschenken.
Aan het eind van de derde eeuw ontstaat, onder meer ten gevolge van invallen van
andere bevolkingsgroepen, een instabiele situatiedieuiteindelijk totde ineenstorting
van de grensverdediging langs de Rijn leidde.
De Romeinse tijd kan op basis van historische bronnen, zoals Caesar, Tacitus en
Ammianus Marcellinus, indrie perioden worden verdeeld: Vroeg (ca. 12v.Chr.-70
n.Chr.), Midden (ca. 70-270 n.Chr.) en Laat (ca. 270-400 n.Chr.).

5.6.3 Ijzertijd en Romeinse tijd in "De Leijen-Oost"
Na een algemene beschrijving van deze twee perioden volgt nu de
bewoningsgeschiedenis in de Ijzertijd en de Romeinse tijd van "De Leijen-Oost".
De vindplaatsen uit de Ijzertijd en Romeinse tijd zijn geconcentreerd op de hoge
zandgronden.Dereedsbekendevindplaatsen uitIjzertijd enRomeinsetijd betreffen
enkele nederzettingsterreinen, een urnenveld (LO0017 =cat. nr. 64,net buiten het
onderzoeksgebied) entweegrafvelden uitdeRomeinsetijd (zieaanhangsel4).Voor
de volledigheid zullen we deze vindplaatsen kort beschrijven. Alle nederzettingslocaties zijn aan het licht gekomen bij ontgrondingen.
Slechts één nederzetting uit de Midden tot Late Ijzertijd is opgegraven in 1975 en
wordt binnenkort gepubliceerd (mond. med. Beex). Het gaat hier om zeker 3huisplattegronden en 1 bijgebouw.
Nabij Zwanenburg (Esch) is een nederzetting met oven voor Romeinse dakpannen
aangetroffen (LO0007=cat.nr.40;Beex 1973;Knippenberg 1970)endeaanwezigheid vantufsteen ietstenzuid-westen vandezevindplaats zoumogelijk opsteenbouw
kunnen wijzen. Een nog niet afgegraven deel van het nederzettingscomplex is tot
meldingsgebied gemaakt(ziepar.9.2).Kwaliteitsbepalend onderzoekis noodzakelijk
om de aard, omvang en gaafheid van het resterende deel van de nederzetting te
kunnen bepalen. Nabij Uilenbroek en Luissel bevinden zich ook nederzettingsterreinenuitdeIJzertijd/Romeinsetijd (respectievelijk LO0022=cat.nr.48,LO0023=
cat. nr. 56 en LO0025= cat. nr. 58).
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Hetgrafgebruik kendeindeRomeinse tijd een vrij grotevariatie.Opde Kollenberg
eninHoogkeiteren zijnrijkecrematiegravenuitde2een3eeeuwn.Chr. onderzocht;
deze zijn resp. tijdens opgravingscampagnes in 1952 (LO0011) en 1959-1960
(LO0010) aan het licht gekomen en zijn bekend om hun rijkdom aan bijgaven. De
doden in deze rijke graven behoorden tot een welgestelde bovenlaag van de
bevolking. Onder de vondsten bevond zich zeer veel gekleurd glaswerk, luxe
vaatwerk, sieraden en een barnstenen beeldje van de god Bacchus. De vier graven,
die in Hoogkeiteren zijn aangetroffen hadden allen een randstructuur en zijn
vermoedelijk overdekt geweest met een uit heideplaggen opgebouwde heuvel.
Zoals gebruikelijk in de Romeinse tijd bevonden de begraafplaatsen zich buiten de
nederzettingen langs de weg. De grafvelden liggen aan weerszijden van de Essche
stroom(afb. 13)enhebben vermoedelijk langsdeweggelegen diedeEsschestroom
bij de Esschervoort snijdt. Van den Hurk (1984) stelt dat er tenminste twee villae
gelegen moetenhebben nabij Esch.Deplaats vandevillabehorende bijhet grafveld
op de Kollenberg is niet bekend, terwijl de villa behorende bij het grafveld
Hoogkeiteren gelegen moet hebben ten oosten van het grafveld, nabij Zwanenburg
(LO007en LO0024).Opmerkelijk isdat degrafvelden rond 270n.Chr. eindigen en
in deze periode is de muntschat van Vught (LO0018= cat. nr. 51) ook in de grond
gestopt.

U* r\
grafveld

Schaal 1: 10000

Afb.13 Ligging van degrafvelden bijEsch
Nadezekorte opsommingvan albekendeterreinen buitendevierdeelgebieden heeft
develdkarteringtenminstedrienederzettingsterreinen uitdeIjzertijd en/of Romeinse
tijd opgeleverd. Ten westen van Helvoirt, tegen de Brokkenbroek aan is sprake van
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eennederzettingsterrein.DerandscherfvaneenzogenaamdeLappenschaal (LO0408=
cat. nr. 8, afb. 14)wijst mogelijk naareen nederzetting uit de Vroege Ijzertijd. Het
booronderzoek viel positief uit, d.w.z. de vindplaats is grotendeels nog intact. Het
overige IJzertijd-aardewerk van deze vindplaats isniet nader te specificeren; deels
zal het hier ook om handgemaakt inheems-Romeins aardewerk gaan behorende bij
eeninheems-Romeinsenederzetting.Degaafheid vandevindplaatsengeeft aanleiding
het gebied voor te dragen als meldingsgebied.

10cm
I

Afb. 14 Model van een Lappenschaal

Opdedekzandrugtennoord-oosten vanHaaren,opdeBelversche Akkers,zijn twee
nederzettingsterreinen aangetroffen (cat.nr. 1 en4).Zijbevindenzich respectievelijk
aannoordoostzijde en zuidwestzijde vaneen laagte (ziepar.4.2enkaart 1).Sporen
van bewoning zijn voorts nog aangetroffen bij Kerkeind (LO0001) en Tongeren
(LO0004). Aannemelijk is dat de bewoning in Ijzertijd en Romeinse tijd zich
uitstrekte over de hoge dekzandruggen.
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6 HISTORISCHE ACHTERGRONDEN VAN HET LANDSCHAP

Indithoofdstuk beschrijven wedeontginningendieinverschillende periodenhebben
plaatsgevonden. We bespreken eerst de vroeg middeleeuwse ontginningen. Daarna
gaan we uitvoerig in op de ontwikkelingen in de Late Middeleeuwen. Tot slot
bespreken wenogenigemarkantelandschappelijke verschijnselen dieuitdeperiode
na de Middeleeuwen dateren. Aan het eind van het hoofdstuk gaan we in op de
mogelijke betekenis van de toponiemen in het herinrichtingsgebied.

6.1 Vroege Middeleeuwen
Destructuren van deoudstedelen vanhethuidige landschap zijn vastgelegd tijdens
ontginningenwaarvandebasisindeVroegeMiddeleeuwenisgelegd.We beschrijven
eerst de ontginningen indezeperiode.Daarnagaan weinopmogelijke lokaties van
devroeg middeleeuwse nederzettingen. Tot slot bespreken weeenthans verdwenen
deel van Belveren als voorbeeld van een nederzetting uit die periode.

6.1.1 Ontginning en bewoning
Nadeineenstorting vanhetRomeinserijkheeft inNoordBrabant (evenals inandere
delen van ons land) een zeer sterke inkrimping van de bewoning plaatsgevonden.
Doordat grote delen van het cultuurland werden verlaten kon zich weer bos
ontwikkelen. Paleobotanisch onderzoek bij St. Oedenrode leverde gegevens op die
duidelijke aanwijzingen geven vooreenherstel vandebosvegetatie nade Romeinse
tijd (Theuws 1988).VolgensTheuws(1988)wasBrabantindeVroegeMiddeleeuwen
een dicht beboste streek. Bos (silvae) is namelijk in oorkonden over schenkingen
uit de 8e eeuw het meest terugkerend element. Ook de vele bos-toponiemen in
Brabant (zoals -lo en -laar namen) wijzen op ontginningen uit bos (zie par. 6.4).
Hoewel vroeger werd aangenomen dat het zandgebied na de Romeinse tijd vrijwel
geheel ontvolkt raakte wordt er tegenwoordig vanuit gegaan dat er plaatselijk wel
enige bewoning bleef bestaan. Dit beeld wordt bevestigd door het paleobotanische
onderzoek bijSt.Oedenrode.Hierwerdennamelijk aanwijzingen gevonden vooreen
beperkte voortzetting van akkerbouw activiteiten na de Romeinse tijd. In het
herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" zijn echter (nog) geen aanwijzingen voor
bewoningscontinuïteitaangetroffen. DeenigevondstenuitdeMerovingischetijd zijn
gedaan in de vorige eeuw nabij Esch (cat. nr. 51).
Theuws (1988)geeft aandatdevroegmiddeleeuwse ontginners vanuit deMaaskant
viadebeekdalen hetnoord-oostelijke deelvanBrabantkoloniseerden.Dekolonisten
vestigden zich op de hogere dekzandruggen in het gebied omdat alleen op deze
plaatsen kon worden gewoond (zie par. 3.5).
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Uit opgravingen van nederzettingen uit de vroeg middeleeuwse periode in het
Brabantsezandgebied blijkt datzeoverhetalgemeen 3tot5boerderijen grootwaren.
De nederzettingen lagen als kleine cultuur-eilandjes in het nog niet ontgonnen
landschap. De bevolkingsdichtheid was dan ook nog zeer gering. In Overijssel
bijvoorbeeld woonden omstreeks de9een 10eeeuwslechts2,6tot3,6personen per
km . Per boerderij werd over het algemeen niet meer dan 1,5 tot 4 ha. akkerland
bewerkt.Eengedeelte vanhet akkerland laginhuiskampendichtbij de boerderijen.
Buitendenederzetting lagendeakkerkampen.Dekampenhaddeneen onregelmatige
vorm omdat men bij de aanleg rekening hield met de in het veld aanwezige
natuurlijke grenzen. De oude afgeronde huiskamppercelen worden "Woerden"
genoemd (Vervloet 1988).
De veestapel van de vroeg middeleeuwse nederzettingen op het zand bestond
hoofdzakelijk uitrunderenenvarkens.Daarnaastwerdenschapenengeitengehouden.
Het vee werd in de bossen geweid (het zogenaamde "Waldviehbauerntum"), vaak
ookopdebraakliggende akkers.Inverschillendeoorkonden uitdezeperiodeworden
rechten vermeld om varkens inhet bos te weiden (Vervloet 1988).Het vee werd 's
avonds verzameld opbrinken.Deze lagen aan derand vandenederzetting. Eenvan
de betekenissen van het woord Brink is "rand" (Van Veen 1989). Op brinken
bevonden zich vaak drinkpoelen. In Brabant worden brinken als "dries", "plein" of
"heuvel"aangeduid.Voorbeelden vanveldnamen dieopdemogelijke aanwezigheid
van een brink duiden zijn: "Gielens Driesken" bij Heesakker en "Het Groen Plein"
bij Haaren. Het is niet goed bekend of deze brinken dateren uit de Vroege
Middeleeuwen. Het vee werd via veedriften van de weidegronden naar debrink en
vice versa gedreven. Deze veedriften zijn op de kadasterkaarten in de percelering
herkenbaar als "tuitvormige" uitwaaierende stroken land. Pas vanaf de Late
Middeleeuwen zijn op sommige plaatsen nederzettingen rond de brinken ontstaan.
ErvindenindeVroegeMiddeleeuwen verschillende schenkingenplaatsvan"villa's"
(gehuchten en dorpen) en goederen (bijbehorende landerijen). Lokale Frankische
edelen schenken bezittingen aan Willibrord die via hem in bezit kwamen van het
kloosterEchternach (zieDeBont 1989).Deoudstevroegmiddeleeuwse vermelding
in het herinrichtingsgebied gaat over Esch. In 773 of 774 worden namelijk aan de
abdijEchternach vierhoeven mettoebehorenindevilla"Hese"geschonken .Luissel
wordt in verband gebracht met "Levetlaus", dat in 712 wordt genoemd in een
schenking van goederen aan Willibrord. Het isechter niet zeker of dit weljuist is .
Daarnaast leverdedearcheologische veldkartering aanwijzingen voormogelijke vroegmiddeleeuwsenederzettingen opdeBelverscheAkkers,bijdeOudeTorenvanHaaren
en bij Tongeren. Denederzettingen waarvan hier sprake is lagen, evenals Esch, op
dehogeredekzandruggen inhet landschap.Erzijn tevens moderpodzolen onderhet
esdek aangetroffen.
Opdehogeredekzandruggen vinden wenogeen aantalnederzettingen die mogelijk
uit de Vroege Middeleeuwen stammen. Vught en Boxtel worden reeds zeer vroeg
indebronnengenoemd,respectievelijk in 1028enin 1100(Künzele.a. 1988).Zowel
bijVughtalsbij Boxtelzijn bezittingen zijn vanhetkloosterEchternach bekend (zie
DeBont 1989).Helvoirt wordt ook reeds vroeg vermeld, namelijk in 1192(Künzel
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e.a. 1988).Erishiergeen Echternachs goed bekendenoverdeouderdomheerstnog
onduidelijkheid. DenaamHelvoirtgaatmogelijk terugtotdeperiodevóórdeVroege
Middeleeuwen (zie par. 6.4), maar Helvoirt kan ook jonger zijn .
Vaneenreeksnederzettingen diepasna1200genoemd wordenkanopnaamkundige
grondeneenaantalindeVroegeMiddeleeuwen ontstaan zijn.Erkomenverschillende
nederzettingen met-lonamenvoor.Voorbeeldenzijn Thonghele(Tongeren),Ghesele
(Gijzel) en Ghevel (Gever) 5 . Dit naamtype kan een hoge ouderdom hebben maar
biedt weinig zekerheid omdat lo-namen nog tot in de Late Middeleeuwen werden
vergeven (ziepar.6.4).Alleengedetailleerd onderzoekkanduidelijkheid gevenover
de ouderdom.
Een aanwijzing voor vroege bewoning wordt gevormd door de aanwezigheid van
moderpodzolgronden in het lemige oude dekzand onder deesdekken (zie par. 3.3).
Het is aannemelijk dat op deze plaatsen de oudste bewoning gezocht moet worden
(zie Theuws 1988, De Bont 1989). De aanwezigheid van moderpodzolbodems in
leemarm en zwaklemig zand onder het esdek bij Distelberg en Bergenshuizen kan
ook duiden op vroeg middeleeuwse occupatie. Maar misschien moeten we de
moderpodzolgronden op deze plekken wel anders interpreteren dan de
moderpodzolgronden in het lemige materiaal (zie par. 3.5).
De vroeg middeleeuwse nederzettingen liggen in enkele gevallen in de directe
nabijheid van Romeinse lokaties. Dit is het geval op de Belversche Akkers waar
materiaal uit de Vroege Middeleeuwen dicht bij een lokatie met sporen uit de
Romeinse tijd werd aangetroffen (zie par. 5.5). Bij het Vroeg Middeleeuwse Esch
is een aantal Romeinse grafvelden gevonden eneen Romeinse villa (Van den Hurk
1984). Hieruit mag echter niet zondermeer afgeleid worden dat er sprake is van
bewoningscontinuïteitvanafdeRomeinsetijd. Hetisnamelijk zeergoed verklaarbaar
dat de vroeg middeleeuwse ontginners dezelfde lokaties kozen als hun Romeinse
voorgangers. Deze vormden immers ook in deVroege Middeleeuwen nog gunstige
vestigingsplaatsen. De ontginners in de Vroege Middeleeuwen konden wellicht in
het geregenereerde bosnogdesporen vanhunvoorgangers herkennen (Iven enVan
Gerwen 1974). Misschien was het relatief jonge bos op de voormalige akkers
eenvoudiger te ontginnen dan het omringende zware opgaande bos.
Esch, Haaren, denederzetting opde Belversche Akkers enHelvoirt liggen alle vier
op ruggen in het lemige oudere dekzand. De vruchtbaarheid van deze gronden is
hogerdandievanhetleemarmeenmatiglemigedekzand.Vught,TongerenenBoxtel
liggen opruggen inhet wat minder vruchtbare,matig lemigejonge dekzand. Nader
onderzoek isnodig omnategaan ofdenederzettingen ophetlemigedekzand ouder
zijn dan die op het matig lemige dekzand.

6.1.2 Opmerkingen over de genese van Belveren
In de Belversche Akkers werden tijdens de veldkartering o.a. sporen aangetroffen
van een vroeg middeleeuwse nederzetting (par. 4.2.1). Dit is vermoedelijk de
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voorloper vanhet later naar derand van het beekdal verschoven Belveren (zie par.
6.2.2.1).Devroegmiddeleeuwse nederzetting lagopeenhogeredekzandkop in"De
Belversche Akkers". De dekzandkoppen zijn na de jaren vijftig door egalisatie
verdwenen.Wekunnenzenogreconstrueren omdatdehoogtepuntenkaarten dievóór
deze werkzaamheden zijn opgemeten bewaard gebleven zijn (LD-kaartenarchief nrs.
432 en 192). Het booronderzoek (par. 4.2.1.) laat zien dat de vondstconcentraties
zich bevinden opde plaats waar de C-horizont opduikt en de oude cultuurlaag niet
meer intact is.Het esdek is daarhet dunst als gevolg van deegalisatie.Grote delen
van het oude akkercomplex zijn echter nog intact. Ze vormen zo in principe een
beschermende laag over mogelijke nederzettingssporen.
Belveren wordtin 1285vermeld als"Belueren"(Camps 1979,nr.411).DitBelveren
moet niet verward worden met Balsvoort onder Oisterwijk (De Bont 1989). Voor
een mogelijke verklaring van de naam Belveren verwijzen we naar par. 6.4.

Kaart: Hendrik Verhees
Schaal 1:50000

Afb. 15 Locatie van de St. Maartenskapel

OpdekaartvanVerhees,wordtmiddenindeakkerseenkapelaangegeven (afb. 15).
Deze is gewijd aan de Heilige St. Martinus. Dewijding aan deze heilige kan tot de
vroege middeleeuwen teruggaan. In 1364is er sprake van een "Capelacker" (O.T.:
1153). Er was toen kennelijk een kapel aanwezig. De kapel kunnen we, gebruik
makend van de aanduiding opdekaart van Verhees globaal lokaliseren.We vinden
hier een concentratie van grondbezit van de Armen van Haaren (een religieuze
instelling die zich ten doel stelt de armen te verzorgen). Dit grondbezit ligt in de
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nabijheid van de Poelakkers, die volgens 15e eeuwse aanduidingen bij de
St. Maartenskapel liggen (Smulders 1954).Hetcollatierecht (rechtomeenkapelaan
te benoemen) was in handen van de leenman van de Nemelaer (Smulders 1957).

6.2 Late Middeleeuwen
DelateMiddeleeuwen (ca. 1000tot 1500)kenmerken zichdoorgrote veranderingen
in het cultuurland. In deze periode vond een grote uitbreiding van de akkers en
ontginning van de beekdalen plaats. We zien in deze periode bovendien een
verschuiving van de nederzettingen in de richting van de beekdalen. Aangezien de
archeologische veldkartering plaatsvond ingebieden die bedekt zijn meteen esdek,
verschaffen archeologische vondsten uitdeLateMiddeleeuwen enNieuwetijd geen
extra informatie voor het historisch-geografische onderzoek (zie par. 2.2.2.3).

6.2.1 Ontginning
6.2.1.1 Uitbreiding van het akkerareaal
Na omstreeks 1000moetereengeleidelijke uitbreiding vanhet akkerareaal hebben
plaatsgevonden (Vervloet 1988).Hetvroeg-middeleeuwseagrarische bedrijfssysteem
waarbijhetveeinhetboswerdgeweidverdween langzaammaarzeker.Kenmerkend
voordeontwikkelingen na 1000isdesterkeuitbreidingvanhetakkerareaal.Dithing
samenmeteen forse toename vandebevolking.Hetjaar 1000vormt uiteraard geen
harde grens. Plaatselijk kan de uitbreiding van het akkerareaal ook eerder zijn
begonnen.
Doordevergrotingvanhetakkerareaalontstondendegrotebouwlandcomplexen zoals
de Belversche Akkers en de akkers bij Haaren. Dat gebeurde op verschillende
manieren wat zich veelal uit in de percelering van de akkercomplexen (Vervloet
1988).Indebouwlandcomplexen inhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" vinden
we akkers met eenpercelering in blokken. Deze ismogelijk ontstaan doordat naast
de huiskampen nieuwe kampen ontgonnen werden. Deze kampen groeiden later
aaneen en vormden de blokvormig geperceleerde bouwlanden.
Naastdeblokvormiggeperceleerdeakkersvindenweinhetherinrichtingsgebied veel
akkers met in stroken verdeelde blokken, "Gewannen" genoemd. Deze kunnen
ontstaanzijndoorgezamenlijke ontginningvandeblokkendiewerdenverdeeldonder
deontginners.Maarhetisookmogelijk datdeblokkenpasineenlaterstadiumdoor
vererving in stroken werden verdeeld.
In eerste instantie waren de akkers niet permanent in gebruik. Steeds werden
gedeelten braakgelegd omdebodemdekanstegevenenigszinsteherstellen. Hierbij
werden de akkers dicht bij huis intensiever gebruikt en bemest dan de akkers die
verder weglagen.Deaanwezigheid vanveelruderaleplantesoorten,diemet behulp
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van paleobotanisch onderzoek bij Dommelen werd aangetoond, wijst er op dat er
aanvankelijk nog vrij veel braakliggend land voorkwam.
Aanditextensievegrondgebruikkwamindeloopvandetwaalfde endertiendeeeuw
een einde door de invoering van de plaggenbemesting. Het principe daarvan is dat
de mest vermengd wordt met heideplaggen, grasplaggen, bosstrooisel of zand.
Hierdoor kon de dierlijke mest effectiever opgevangen worden. De met mest
doordrenkteplaggen werdenopdeakkersgebrachtenvormden doorderegelmatige
bemesting dikke dekken van humeus materiaal. Als zo'n dek dikker is dan 50 cm.
worden zeopdebodemkaartalsenkeerdgrond aangeduid.Inhet herinrichtingsgebied
"De Leijen-Oost" komen ze over grote oppervlakten voor (zie Leenders i.V.). Dat
deplaggenbemestinginBrabantwaarschijnlijk pasnadetwaalfde endertiendeeeuw
sterkisuitgebreid blijktuitdesporen vannederzettingen uitdezeperiodedie onder
de esdekken werden aangetroffen (Theuws 1989).
De dikte van het esdek geeft, in tegenstelling tot wat men vroeger dacht, weinig
informatie over de ouderdom. Intensief gebruikte akkers werden vaker bemest dan
minderintensief gebruikte akkers.Opakkersmeteenhogebodemvruchtbaarheid was
minder vaak bemesting nodig dan op minder vruchtbare akkers. Bovendien is ook
deaardvanhetmateriaaldatmetdemestvermengdwerd(heideplaggen,bosstrooisel)
van invloed op de mate van ophoging.
Dereden vooreenintensiveringindelandbouwkan ruimtegebrek zijn:doormiddel
vanplaggenbemesting kon menjaar injaaruit opdezelfde akkerrogge verbouwen.
Geen enkele akker hoefde braak teliggen omde vruchtbaarheid te laten herstellen.
Of hier sprake is van ruimtegebrek in absolute zin valt te betwijfelen, maar het is
mogelijk dat er sprake is geweest van relatief ruimtegebrek, veroorzaakt door de
opkomst van de markteconomie en groeiende textielindustrie in de Zuid-Brabantse
steden .
Ook het verdwijnen van het hofstelsel heeft een prikkel gegeven voor de
produktieverhoging in de landbouw. Pas toen het hofstelsel verdween kwam
produktiegroei ten goede aan de boeren en niet langer uitsluitend aan de
grootgrondbezitters (Theuws 1989).

6.2.1.2 Ontginning van de beekdalen
In het algemeen wordt aangenomen dat vanaf de elfde en twaalfde eeuw de eerste
grootschalige ontginningen van de beekdalen op gang komen. Deze ontginningen
wordenbeemdgenoemd.Deeerstevermeldingenvan"beemden"inonsonderzoeksgebied dateren uit de veertiende eeuw. Zo is in 1387 sprake van "Beemd in den
Honys"(BR 1178/353),deze lagten noorden vanhet Setersheike.Erisinhet begin
vandeveertiende eeuw ooknogsprakevanontginningsactiviteiten indebeekdalen.
Zo isin 1301sprake van ontginningen bij het Kraaienbroek onder Vught (De Bont
1989).Denatstedelenvandebeekdalen zijnpasnadenegentiendeeeuw ontgonnen
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zoals het Uilenbroek en het Setersheike in het dal van de Esschestroom en het
Helvoirtse Broek (par. 6.3.6).
Debeekdalen warenhoofdzakelijk ingebruikalshooi-enweiland.Ineersteinstantie
waren ze in gemeenschappelijk gebruik. Pas nade 15e eeuw worden de gronden in
debeekdalenverdeeld.Alsoorzaakhiervoorwordtgewezen opdestijgende behoefte
aan mest en de verschraling van de heide (Vervloet 1988). In het beekdal van de
Ruybossche waterloop,ten zuiden van Haaren,isin 1452sprake van "Drie stucken
beemtsaaneenliggende..."(Nijm.:OR 160).Ditduidtermogelijk opdatdebeemden
hier niet meer in gemeenschappelijk gebruik waren.
Op verschillende plaatsen zijn de akkers in de richting van het beekdal uitgebreid.
Hiertoe werden delen vandeesdekken het beekdalingeschoven (Weterings enTaat
1987). Op veel lokaties in het herinrichtingsgebied werden direct onder het esdek
veenlaagjes of horizonten met duidelijke gley-verschijnselen aangetroffen. De lage
enkeerdgronden (EZg) en de nattere Zwarte enkeerdgronden (Gt VI) opde bodemkaart 1 : 25 000 (Leenders i.v.) geven duidelijk aan waar de akkers in het beekdal
zijn uitgebreid.

6.2.2 Bewoning
6.2.2.1 Verplaatsing van nederzettingen
Op veel plaatsen in het Brabantse dekzandgebied kon worden aangetoond dat de
huidige nederzetting niet op de zelfde plaats ligt als de vroeg middeleeuwse
nederzetting (De Bont 1989,Theuws 1989).De verplaatsingen vonden plaats in de
loopvandeMiddeleeuwen. Steedsisersprakevandatdenederzettingen vandehoge
gronden, midden op de akkers, naar de randen werden verplaatst.
Op veel plaatsen bleef de oude kerk of het kerkhof achter in de akkers. De typisch
Brabantse "alleenstaande" kerken, kerktorens en kerkhoven in de oude akkers
markeren wellicht de oudste nederzettingen (De Bont 1989). De "Oude Toren" in
Haaren (afb. 16) is hiervan een sprekend voorbeeld. De "Oude Toren" (cat. nr. 47)
staat midden op de zandrug. Rond deze plaats werd naast Karolingisch aardewerk
(cat. nr. 36) ook tiende tot dertiende eeuws aardewerk gevonden (determinatie drs.
A. Verhoeven, I.P.P.). Hetzelfde beeld komt naar voren op de Belversche Akkers.
De oude kapel lag, zoals we in par. 6.1.2 reeds beschreven tot het eind van de 18e
eeuw midden inde akkers.Bij Helvoirt kunnen wemet behulp vande kadasterkaart
van ca. 1830 een kerkhof lokaliseren dat op enige afstand van de kerk ligt. Of we
hier ooktedoen hebben meteen oudere locatievandenederzetting isniet duidelijk.
In Helvoirt is namelijk in 1192 nog geen sprake van een kapel. Die is pas in de
dertiende eeuw gesticht (De Bont 1989).
Mogelijk isrond de oude locaties bij Belveren enHaaren sprake van nederzettingsterreinen die vanaf deKarolingische tijd totindedertiende eeuw bewoond werden.
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Aß. 16 De"Oude Toren" bijHaaren
Ook in andere delen van Brabant treffen weeen dergelijke ontwikkeling aan, zoals
bijDommelen,Bladel,Hulsel(Theuws 1989),Klein-Zundert(Datema1988),Geldrop
(Bazelmans enTheuws 1990),Goirle en Veghel (mond. med.Verwers) en Beek en
Donk (opgraving 1991,mond. med. Huibers, student IPP).
Dekern vanHaaren verschoof vande "OudeToren"naardeRuybossche waterloop.
De bewoning (die vermoedelijk later weer ontstond) rond de "Oude Toren" werd
aangeduid met"Kerkeind".Denederzetting Belverenverschoof naarderandvanhet
beekdal van de Esschestroom. De randligging van de verplaatste nederzettingen
bepaaldeinhogematedevormvandenederzetting;namelijk eenlanggerekt lintaan
de rand van de akkers. Het huidige Belvert, dat als een lang lint op derand van de
Belversche Akkers ligt is daar een fraai voorbeeld van.
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De redenen voor verplaatsing zijn niet helemaal duidelijk. Er wordt gesuggereerd
dat de tiende eeuw relatief droog was. Er bestaat echter enige twijfel over deze
klimaatsverandering (DeBont 1989).Er zijn ook sociaal-economische redenen aan
tegeven.Indeelfde eeuwkomennieuwelokalemachthebbers op.Zijvestigen zich
op door water omringde versterkingen in de beekdalen (zie par. 6.2.2.2). Hun
woonplaatsenhebben wellichteenaantrekkende werkinggehad opdenederzettingen,
die in de richting van het beekdal verschoven.

6.2.2.2 Versterkingen in beekdalen

Top. kaart: blad4 4 0 en 51W
Schaal 1:75 000
Omgrachte huisplaats

E

Beekdal

Afb.17 Omgrachte huisplaatsen inde beekdalen

Zoals we in de voorgaande paragraaf reeds meldden blijken de nieuwe lokale
machthebbers die na de elfde eeuw opkomen zich te vestigen zich in de nattere
gronden vandebeekdalen.Hierdoorontstond indeHogeMiddeleeuwen (1000-1300)
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eenaantalversterkingenindebeekdalen.Inhetherinrichtingsgebied "De Leijen-Oost"
kunnen we er enkele aanwijzen (afb. 17).
Eenfraai voorbeeld ishetkasteelNemelaertenzuidenvanHaaren.Ditkasteelwordt
in 1304 vermeld als Amerlaer (Camps 1979, nr. 660). Het was een allodiaal (niet
leenroerig)goedvanGerlachvandenBossche(Smulders 1957).Denaamis afgeleid
van de Amer,het waterloopje dat nu Achterste stroom heet. Deuitgang -laar duidt
opeen bosachtig moerassig terrein.Nemelaer wordtinde 15eeeuw beschreven als
het "Hoghe huys" met grachten en valbruggen (Smulders 1950).
Bij Helvoirt in het Brokkenbroek ligt het kasteel Zwijnsbergen. De naam komt als
persoonsnaam voor in een oorkonde uit 1304. Michiel van Zwijnsbergen
("Zweensbergh") koopt dan met zijn zoon Jan een jaarlijkse erfcijns van een stuk
grond bij Wiltshuizen bij Nuland (Camps 1979, nr. 678).

6.2.2.3 "Waldhufen"
Waldhufen (boshoeven) ontstonden doordat lange stroken in het bos werden
ontgonnen. Eén strook vormdeéénWaldhufe. Eenreeks stroken naast elkaar aldan
niet verbonden door een straat of beek vormt een Waldhufennederzetting. De
boerderijen liggen aan het kopeinde van de percelen. De oudste Waldhufennederzettingendaterenuitdetweedehelft vande9eeeuw(Vervloet 1986)enkomen
voorinhetDuitseMiddelgebergte.Inhetgebied "DeLeijen-Oost" zullen zeevenwel
uit een latere periode (Late Middeleeuwen) dateren (De Bont 1989).
Ten zuiden van 't Laartroffen weeenpercelering aandie duidelijk kenmerken van
Waldhufen vertoond. De lange strookvormige percelen in dit nattere leemgebied
zouden de overblijfselen van eenWaldhufen nederzetting kunnen zijn (afb. 18).De
Bont (1989) vond soortgelijke sporen in het aansluitende gebied bij Winkel. Een
bekende Waldhufennederzetting ligt ten zuiden van Udenhout, ten westen van het
herinrichtingsgbeied "De Leijen-Oost". Hier liggen de nederzettingen Achthoeven
en Zeshoeven. De Achthoeven worden in 1299 voor het eerst genoemd.

6.2.2.4 Boerderijen
De Meierijse landbouw bestond in dit tijdvak uit drie soorten landbouw bedrijven:
- grote hoeven in eigendom van abdijen, adel e.d., het waren grote bedrijven die
eeuwenlang een geheel vormden omdat ze niet door vererving verdeeld werden,
de hoeven werden verpacht;
- keuters, deze hadden de grond in eigendom, het waren kleine bedrijfjes;
- tot slot dezeer kleine bedrijfjes dienaasthet bewerken vaneenklein stukje grond
hun inkomsten voornamelijk verwierven door nevenwerkzaamheden.
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TMK-kaart; blad 45
Schaal 1:25 000

Afb. 18 Mogelijke "Waldhufen"ontginningen bij Laar

Een voorbeeld van zo'n grote hoeve was Giersbergen, een uithof van de abdij Ter
Kameren(eencisterciënzerklooster bijBrussel).Giersbergen wordtin 1312voorhet
eerstgenoemd (Camps 1979,nr.878).Wekunnendestichtingvandehoevewellicht
dateren in 1244.Ineen oorkondeuitdatjaarwordtnamelijk opgezagvandeHertog
van Brabant 150 bunder "nieuwland" onder Drunen overgedragen aan de abdij Ter
Kameren (Camps 1979,nr. 207).
Kappelhof (1984) beschrijft uitgebreid het hoevenbezit van het Bossche Geefhuis
(een kerkelijke instelling in Den Bosch).Dit geeft onsenig inzicht in de agrarische
bedrijfsvoering vandegroterehoevenindemiddeleeuwse periode.Het hoevenbezit
van het Bossche Geefhuis isgrotendeels voorhet einde van de Late Middeleeuwen
gevormd. Er lagen verschillende hoeven van het Bossche Geefhuis in het
herinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" (afb. 19).BijVughtvinden wedehoeven "De
Braak" en "Duifhuis" en bij Helvoirt de hoeven " 't Laar" en "Cranenbraak". De
groottevandedoorKappelhof onderzochte hoevenliepuiteenvan7tot37ha.Grote
hoeven werden soms gesplitst in twee helften. Mogelijk verklaart dit het ontstaan
van Groot- en Klein Laar.
Dehoeven warengemengde bedrijven. Hetcentrum voordeexploitatie vormden de
hoevegebouwen met de aangrenzende kavels. Verder waren er verspreide percelen
akkerland,wei-enhooiland enheidevelden.Depercelencultuurland warenbegrensd
met sloten ofuitplaggen opgebouwdehoutwallen. Opdeakkers werdvooralrogge,
haver en gerst verbouwd. De hoeven tussen Udenhout en Helvoirt leverden ook
rijshout dat op de zeer natte leemgronden van o.a. het Brokkenbroek werd gekapt.
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Mest was een schaars produkt en de eigenaren wilden voorkomen dat de pachters
roofbouw opdegrondpleegden.Indepachtovereenkomst werddanookopgenomen
dat de mest van de pachthoeven niet verkocht mocht worden.

6.2.3 Ontstaan en gebruik van heidevelden
De produktieverhoging in de late middeleeuwen veroorzaakte een grotere behoefte
aanmest. Hiervoorwaseengrote veestapelnodig.Omdatsteedsmeerveeinhetbos
werd geweid en er ook op grote schaal plaggen en bosstrooisel gewonnen werd
degradeerde het nog aanwezige bos zo sterk dat het geleidelijk verdween. Er bleef
een open vegetatie over met heide en wat verspreide berken.
De intensiteit van het grondgebruik nam zo sterk toe dat het noodzakelijk werd het
gebruik te reglementeren. In Brabant leidde dat tot de vorming van "Gemeynten".
De gebruiksrechten op de gemeynten behoorden aan alle ingezetenen van een
buurschap. De gemeynte werd niet alleen gebruikt om er vee te laten grazen en
plaggen te steken. Er werd ook geriefhout gehakt en er werden bijen gehouden. In
denattebroekgebieden werdturfgestokenenhooigewonnen.Deheidevelden waren
vanouds bezit van de grondheren. De Hertog van Brabant gaf, door geldgebrek
gedwongen, vanaf ca. 1300 gebruiksrechten op de heide uit. Hierdoor werden de
begrenzing enhetgebruik opgetekend envastgelegd (DeBont 1989).Degebruikers
mochten niet zonder toestemming van de Hertog overgaan tot ontginning. Dit was
van belang omdat de heidevelden ook een belangrijke rol speelden voor de
wolproduktiewaarvandeBrabantsestedeninsterkemateafhankelijk waren(Theuws
1989).
Inhetherinrichtingsgebied lagenvoorheendeGemeyntenvanHelvoirt,Haaren,Esch,
Boxtel,VughtenCromvoirt.DeGemeyntvanHelvoirtliepdoortotinVlijmen. Een
gedeelte van de Hoge Hei hoorde aan Giersbergen, een cijnsgoed van de Abdij ter
Kameren. Esch bezateen zeeruitgestrekte gemeynt. IndeEsschegemeynt lagende
Esschehei,hetKraaienbroek,AschbroekendeSpankelberg.DezeSpankelbergwordt
in 1301 genoemd als "Ene wilderisse Spankelberghe" (Camps 1979, nr. 613).
BewonersvanVught,HaarenenHelvoirtkregentegenbetalingvaneen zogenaamde
gebuurcijns gebruiksrechten op de Essche hei (Smulders 1957).
De Essche hei sloot aan bij de gemeynt van Vught. Vught probeerde hier claims te
leggen omdat "menzelf over onvoldoende gemene gronden zou beschikken. Grote
delen vandeVughtseheidestondenlangdurigonderwaterdoorhetoverstromenvan
de Beerse overlaat (zie par. 6.3.5). In de gemeynt van Haaren waren aan het eind
vande 18eeeuwdeinwonersvan HaarenenBelveren voorruimdehelft gerechtigd.
Andere gerechtigden waren de inwoners van Udenhout en van Berkel. In 1660 is
sprake van de Reenpalen, die de grens aangaven van de Essche gemeynt (Nijm.:R
62). Ook bij de Lei op de grens tussen de gemeyntes van Vught en Helvoirt stond
een grenspaal (Smulders 1957).
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Door de te grote druk op de heidegronden werd plaatselijk de vegetatie vernield.
Hierdoorkon,vooralopdedrogedekzandgronden, dewind vatkrijgen ophet zand
entradwinderosie op.Hierdoorontstonden uitgestrekte stuifzandgebieden, zoalsde
Loonsche-enDrunenscheduinen.Vanstuifzand isdaarvoorheteerstin 1368sprake
(Verschuren 1986).Omakkerstegenhetstuivendezandtebeschermenwerdenwallen
met een dichte begroeiing rond de akkers aangelegd. Zulke wallen vinden we nog
rond Giersbergen. In 1616 is rond Giersbergen sprake van een verdeling van de
hoeven. De nieuwe eigenaren moesten hun "beesten uyt de duyn houden om tsant
nyet vliegende temaken"(Smulders 1949).Dewallen diedeakkerstegenhet stuifzand beschermden (zie par. 7.2.4) worden in een koopakte uit 1614 genoemd .

6.3 Nieuwe en Nieuwste Tijd
6.3.1 Heideontginningen
Dewoeste gronden werden zoals wereeds beschreven beheerd door de gemeynten
die daar de gebruiksrechten op hadden. De gemeynt gronden waren tot 1648 het
eigendom vandeHertogvanBrabant.Na 1648kwamen zeinhetbezitvandeStaten
Generaal.
Vanaf heteindevandeLateMiddeleeuwen komenerberichten overdeverkoopvan
stukkengemeynt.Dedorpsbesturen verkochtenpercelenheidewaarbij toestemming
vandeHertog nodig was (DeBont 1989).Niet altijd werd deheide ook ontgonnen.
Er bestonden verschillende "heikampen" die privé-bezit waren.
Vooral vanaf het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werden er stukken heide voor
ontginning verkocht. Het land werd omwald, omgespit en van bomen en struiken
ontdaan (Kappelhof 1984).HierdoorvondnadeMiddeleeuwen eensterkeuitbreiding
vanhetcultuurlandplaats.Indeperiode 1655-1792namhetcultuurland indeMeierij
met ongeveer 55%toe (Kappelhof 1985). De percelen heide werden omwald, van
bomen en struiken ontdaan en omgespit. De ontginningen werden aantrekkelijk
gemaakt doordat de ontgonnen percelen heide gedurende 10jaar vrijgesteld waren
van grondbelastingen en tienden.
Werd de heide als weidegrond gebruikt dan werd dit niet als ontgonnen grond
beschouwd. Demeestezeventiende eeuwseweidenopdehogeregronden bestonden
uit dit soort grazige heide terreinen, ze werden aangeduid als eeuwsels, driesen of
groezen. Driesen werden af en toe gescheurd en gedurende 1tot 2jaar ingezaaid
(Kappelhof 1985).
De nogal protectionistische gemeynten maakten in de middeleeuwen nieuwe
heideontginningen nietgemakkelijk. Armeliedenvestigdenzichechtervaakillegaal
in deuithoeken van de gemeynte. Dit verschijnsel werd na 1648door de landelijke
overheidgelegaliseerd,wellicht omdatdezemensenandersgeheelinarmoedezouden
vervallen.
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Nade invoering van dekunstmest in denegentiende eeuw werden nogeen groot
aantalheideterreinenontgonnen.Vaakwerdenzeeerstmetbosbeplantomdebodem
te verbeteren. Later werden een aantal van deze bospercelen weer omgezet in
landbouwgrond (DeBont 1989).Opkaart3isaangegevenwelkegrondenna1840
zijn ontgonnen. Deze ontginningen liggen bij Boxtel en tussen Giersbergen en
Cromvoirt.

6.3.2 Buitenplaatsen
In het herinrichtingsgebied komen verschillende buitenplaatsen voor. De
MiddeleeuwsekastelenNemelaerenZwijnsbergenzijnindeloopdertijdomgevormd
totfraaie buitenplaatsen.Detuinenwerdenaangelegdindegeometrischvormenvan
de Franse stijl. Vanaf de 19e eeuw werden de tuinen aangepast aan de Engelse
landschapsstijl. "Natuurlijke" vormen kregen de overhand. Toch zijn in detuinen
enbossennogplaatselijk degeometrischevormenherkenbaar.Nemelaerheeft nog
altijd een bijzonder fraaie zichtas (afb. 20).
Debuurschap 't Eind(ookwelwordtaangeduid als"Park")isontstaan opheteind
vandezichtasvanNemelaer,enopgebouwdlangsdealdaaraangelegdeparkachtige
wegenstructuur. Tussen debuurschap enhetkasteel lag,zoblijkt uitdekaartvan
Verhees, aan het eind van de vorige eeuw nog een sterrenbos. De veldnaam
"Starbosch" komt nogvoor ophet kadastrale minuutplan van 1830.

Afbf20 DezichtasbijNemelaer
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Vanaf ca. 1800 zijn verschillende landgoederen ontgonnen in de heide bij Vught.
Vught vormde vanouds de Lustwarande van Den Bosch. De stichting van de landgoederen onder Vught vanaf ca. 1800 wordt uitvoerig beschreven door
Van de Eerenbeemt (1958).
Hetlandgoed Sparrendaalwerdrond 1800ontgonnen.DeBosschekoopman Thomas
vanRijckevorsel kocht20Bosschemorgensheidegrond (ongeveer20ha,zie Verhoeff
1982) die hij in 1800 liet beplanten met dennen. Voor beplanting met andere
boomsoorten wasdeheidegrond nietvruchtbaargenoeg.Degrondwerdtweespaden
diep gespit. Er werden in de begin jaren van de ontginning van het landgoed ca.
400 000dennetjes geplant.Intienjaartijd werdopdezewijzeruim40haheidegrond
in cultuur gebracht.
Ten zuiden van Sparrendaal werd een landgoed gesticht door een zekere jonkheer
Martini.DezebouwdeeenbuitenhuisdathijPiacenzanoemde.Denaam,die verwijst
naar het Italiaanse vorstendom Piacenza, kan worden verklaart uit zijn Italiaanse
afkomst. In 1801 werden de eerste ontginningen uitgevoerd, waaruit in 10jaar tijd
een fors landgoed (ca.50ha)was ontstaan.Hethuis Piacenzaraakte later in verval.
Degrond werdaanboerenverkochtwaardoorhetbezitversnipperdraakte.Deboeren
hebbenhetbosgerooid eninlandbouwgrond omgezet.Opdeplaatsvanhet vroegere
landhuisstaatnueenboerderijdieuitderestantenvanhetbuitenhuisis opgetrokken.
BijBergenshuizen werdenheideterreinen ontgonnen doordeBosschekoopman Van
Lanschot. Vanuit zijn huis "Bergenshuysen" waren al vóór 1800 ontginningen
uitgevoerd. Op een gedeelte van het landgoed werden aardappelen en boekweit
verbouwd. Het merendeel was echter bebost. Het bos bestond uit verschillende
boomsoorten. Inrekeningen worden beuk,eik,den,berk,elsenpopulier genoemd.
De heideontginningen in het begin van de 19e eeuw werden sterk bevorderd door
de Rijksoverheid. In 1797 werden verschillende gunstige belastingfaciliteiten voor
pasontgonnen landerijen ingesteld.Dehogegraanenzuivelprijzen maakten eveneens
deontginningen zeeraantrekkelijk. Eenprobleembijdeontginningen vormdeechter
de beschikbaarheid van mest. Mest was schaars en bovendien, door de slechte
kwaliteit van de wegen, moeilijk te vervoeren. Er werd dan ook in 1805 sterk
aangedrongen opde aanleg van een bestrate weg tussen Vught en Helvoirt die zou
aansluiten op de steenweg van Den Bosch naar Boxtel die reeds in 1745 was
aangelegd (zie par. 6.3.4).
Deschaarste aan mest maaktedat bij veelheideontginningen in eerste instantie bos
werd aangelegd. Meestal werden er opde arme heidegrond dennen aangeplant. De
naalden van de den zouden zorgen voor een verbetering van de bodem. Over het
algemeen waren degrootgrondbezitters, zoalsdeontginnersrond Vught,instaatom
experimentenuittevoeren.VanRijckevorsel, diehetlandgoedSparrendaal bijVught
aanlegde,schreef verschillende verhandelingen overdeontginningsmethoden diehij
gebruikte.Indiezinwarendegrotereontginnerseenvoorbeeldvoordekleineboeren
die stukken hei ontgonnen.
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6.3.4 Infrastructuur
Vanaf de 18e eeuw werden enkele doorgaande wegen aangelegd die een rechte
verbindingvormdentussenbelangrijke plaatsen.ZewordeninBrabantmeestal"baan"
genoemd. Deze wegen werden vaak over de heide aangelegd (Beex, 1990). In de
achttiende eeuw werd op voorstellen van de Prins Bisschop van Luik een aanvang
gemaaktmetdeaanlegvaneenwegvanDenBoschnaarLuik(deLuiksestraatweg).
In 1745werd hetgedeeltetussen DenBoschenEindhoven aangelegd. Een gedeelte
vandezewegvormtdeoostgrensvanhetherinrichtingsgebied (VanVelthoven 1935).
Verdervormden "banen"deverbindingtussenVughtviaHelvoirtenOisterwijk naar
Tilburg,en van Vught viaDistelberg naar Breda. De"banen" werden rond 1800als
postroute gebruikt (De Bont 1989).
Degenoemde banen werdeninde 19eeeuw aangewezen alsRijksweg. Volgenswet
van 1805moesten deRijkswegen beplant worden met opgaande bomen (Strootman
1990). De eigenaren van de percelen die aan de weg grensden werden verplicht de
bomenaanteplanten.Hierdoorontstonden dekarakteristieke laanbeplantingen langs
deRijkswegen. Verderwashetvrijwel kaarsrechtetracékenmerkend voorde"banen".
Hettracé was vaak "gericht" opdekerktorens van dedorpen waarlangs dewegwas
aangelegd. Zo was de baan van Tilburg naar Vucht achtereenvolgens gericht opde
toren van Tilburg, Helvoirt en Vucht. Het tracé van de weg naar Eindhoven was,
ten zuiden van Vucht, gericht op de toren van Boxtel.
Aan het eind van de vorige eeuw werden de spoorlijnen van Eindhoven naar Den
Bosch en naar Tilburg aangelegd. Dit gebeurde in de periode 1855-1870. De
spoorlijnen werden geëxploiteerd door de Maatschappij tot exploitatie van
Staatsspoorwegen (Thurkow e.a. 1984).

6.3.5 Waterbeheersing
Dewaterbeheersinginhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" werdsterkbeïnvloed
door de problematiek rond de Beerse Maas. Bij hoge waterstanden in de Maas
stroomde het water, vanaf het onbedijkte Maastracé bij Beers, tussen de Maasdijk
en de hogere gronden ten zuiden daarvan. Bij de Dieze werd het water weer op de
Maasgeloosd.Maarbijextreemhogewaterafvoer werdhetwaterookwelten zuiden
van 's-Hertogenbosch naarhet westen afgevoerd (DeBont 1989).Deafvoer van de
beken in het herinrichtingsgebied werd hier sterk door belemmerd.
Inhetnoorden bedreigdehetwatervandeBeerseMaasdelanderijen rondCromvoirt.
OmhetwatervandeBeerseMaastekerenwerddeCromvoirtsedijk aangelegd.Over
dejuiste datering van deze dijk tasten we volledig in het duister. De problematiek
rond wateroverlast van de Maas speelde reeds in 1481.De stad Den Bosch kreeg
indatjaarhetrecht omdeHeerenwaardensche overlaten tedichten (Van Velthoven
1935).Pasin 1942,nadeverbetering vandeafwatering vandeMaasdoorde aanleg
van de Bergse Maas,kon de Beerse overlaat worden gesloten (De Bont 1989).Het
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afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelendathetnoordenvanhetherinrichtingsgebied begrensd werd in het begin van deze eeuw gegraven.
Ondanks de betere afvoer na het sluiten van de Beerse Overlaat gaf de afwatering
vandeEsschestroomnogsteedsproblemen.Indeperiodetussen 1962en 1964werd
daarom deze sterk meanderende beek genormaliseerd.

6.3.6 Het Helvoirtse Broek
HetHelvoirtse Broek,inhetdalvandeOudeLeij, ispasna 1900ontgonnen,envalt
daarom enigszins buiten het bestek van ons onderzoek. Omdat dit Broek echtereen
opvallend onderdeel van het landschap van "De Leijen-Oost" vormt gaan we hier
kort in op de ontginning.
De late ontginning van het Helvoirtse Broek heeft alles te maken met de slechte
ontwateringvanditgebied.De"Cromvoirtsedekzandrug"inhetnoorden belemmerde
de afwatering in sterke mate. Dat het gebied weinig waarde had blijkt uit een
beschrijving vande"ArmeteHelvoirt"diehiereen"zeekerperceelmoerveld"hadden
dat niets opleverde en ongeschikt was omuit te moeren zonder vooraf grote kosten
te maken (Van Iersel 1960). Veel menselijke activiteiten waren er dan ook niet in
het broek, watblijkt uithet voorkomen vandeuitermate schuweroerdomp (Hattum
1957).Inhetbroekwerd alleen strooiselgewonnen omdezetemengen metdemest
t.b.v. de plaggenbemesting.
Het Helvoirtse Broek vormde omstreeks het midden van de vorige eeuw geen
gemeenschappelijk eigendom. Het eigendom was verdeeld onder een groot aantal
eigenaren. Op de kadasterkaarten van ca. 1830 is te zien dat het broek in stroken
was verdeeld. De percelen worden omschreven als moeras. Omdat de
eigendomsgrenzen niet in het landschap zichtbaar waren zijn ze niet op de
topografische kaart aangegeven.
Hattum(1957)beschrijft deontginningvanhetHelvoirtseBroek.Deontginningvond
plaats in de periode 1910-1920. Hiervoor moest eerst het eigendom van het sterk
versnipperde(425eigenaren)grondbezitverworvenworden.Omdeontwateringvan
het gebied te regelen werd rond 1914een afwateringssloot gegraven, die (naar één
van de ontginners) de Dr. Hoek-sloot werd genoemd. Deze sloot waterde af op het
Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen tennoorden vanCromvoirt.Omte
voorkomendathetwatervandeZandleijinhetHelvoirtseBroekstroomdewerddeze
waterloop bijde Loverense brug afgedamd. Inhet Broek werd vervolgens een dicht
netwerkvanslotenengreppelsgegraven.Eenstoomgemaalbijhet afwateringskanaal
maalde daarna in een jaar tijd het Broek droog.
Metzwaremachineswerdendegrondenvoordelandbouw geschiktgemaakt. Hierbij
werden in het Molenbroek twee zand opduikingen met opgaand bos gespaard; de
Eikenheuvel en de Berkenheuvel, deze zijn nog in het landschap te herkennen. In
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het Helvoirtse Broek werd een grote ontginningshoeve gesticht. In 1921 werden er
aardappels, bieten, koolplanten, erwten en bonen verbouwd.

6.4 Plaats- en veldnamen
We zijn al op enkele plaatsen in het voorgaande ingegaan op nederzettings- en
veldnamen inhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost". Wezullenindezeparagraaf
wat nader ingaan op de namen in het gebied. In afb. 21 zijn de namen, in
verschillende categorieën ingedeeld, weergegeven.
-hel namen
Helvoirtheeft eennaamdieduidtopdeliggingopeendekzandrug.Het bestanddeel
"hel"inHelvoirtwordtinverband gebrachtmethetGermaanse "hallu"dat afhellend
betekent (Gysseling 1960).Helkanechter ookduiden ophoogte ofdiepte (DeBont
1989).
-haar en -eren namen
Deeerste vermelding vanHaaren isHares,waarin "har"hetoud-nederlandsewoord
is voor heuvelrug of hoogte (Künzel e.a. 1988). -haar namen kunnen een vroeg
middeleeuwse ouderdom hebben. Naast de duidelijke -haar namen kunnen we een
categorie"-eren"namenonderscheiden.Ditzijnwaarschijnlijk eveneens-haarnamen.
Blok (1970) beschrijft eengroot aantalvoorbeelden van -erennamen inDrenthedie
oorspronkelijk -haarnamenwaren.Hetismogelijk datnamenalsBelveren, Loveren
e.d. oorspronkelijk "haren"namen waren. Indat geval kunnen deze namen ookeen
vroeg middeleeuwse ouderdom hebben. Dat de -eren namen zogenaamde "voorde"
namenzijnistwijfelachtig. In 1383isbijvoorbeeld sprakevan"datBelvervoert"(BR
1177/263).Tongeren bij Boxtelhoortniet tot de-erennamen,eenoude vermelding
luidt "Thongele" (BR 1175/175). Een -lo naam lijkt hier meer op z'n plaats.
-donk namen
Donken zijn zandige opduikingen in een nat terrein. Donk is afkomstig van het
Germaanse "dunga"watzandige opduikinginmoerassigterrein betekend (Gysseling
1960).InNoord-Brabant komen donknamen vanaf de 10eeeuwvoor.Inhetgebied
"De Leijen-Oost" komen enkele donknamen voor in de beekdalen. Ten westen van
EschlageenomgrachtehuisplaatsdeRudonck (thansRuitinggeheten)enbijHaaren
de Havicsdonck (Avendonk). De Rudonck wordt in 1382 voor het eerst genoemd
(BR 1177/218), de Havicsdonck in 1349 (O.T.: 937).
-berg namen
Namen met het bestanddeel berg duiden vanzelfsprekend ook op een hoge ligging.
In het herinrichtingsgebied komen verscheidene -berg namen voor: Distelberg,
Giersbergen, Kollenberg.
-lo namen
Deze namen duiden opeen ontginning uit bos.Theuws (1988) wijst er opdat veel
-lo namen in Brabant van hoge ouderdom (Vroeg Middeleeuws) kunnen zijn.
79

' '•,.

Nieuwküijk

<" %

Sr/A,

.

\,<.";*.vl"< - ,','-àjL' ,'.'i;

Drunen

'A '» ' i

iff

Y> ... ; v

hout

^sst. „^ -

/

" »Berkel-Enschot

• <<••/
>

•*;.
? .;••

,r

' ;••

•.

' * , ' ! . „ . ^

•

/*.

^"7/
T^>.kaêtf: b|a444a 4&W, 3ÛOen 51W
Sçhwl!;750PO , - v
*""""'

veri»*ld*aór1200 .
# <«df naaten.

LeemgeWed
.>>•

'f.

'

ï"X*'.' "\ "' ""''i

'.,/

* ''

V—l"

D*> ioyt

V.«'.

«

"-a

*•"/•

'

Moetgégtel

'T

y

i

.

-'

*'
-,

. , c * - f

^

^VtnkHnbPfq

" * > . ' '

*

1,^

-, * . ' v

,1v . i - -

•.

r
*-w

H

T/?'-

rt

"

;

>»

j

' « ;

,H"^"•' ^ '

;;

.

•;

-f
t** v Potïd,qr>K

^- Tregela

Lo-namen waren echter nog tot in de Late Middeleeuwen produktief. Bovendien
kunnen ze een hoge ouderdom hebben als namen van bossen, die pas later zijn
overgegaan opLaatMiddeleeuwsenederzettingen (Theuws 1988).Loverenkanzowel
een -lo naam zijn als een -haar naam. Tongeren's oude vorm "Thongele" wijst
duidelijk op een -lo naam.
-rode namen
Ookrodenamen duiden opontginninguitbos(rooien).DeRoond bijBoxtelhebben
we als -rode naam geïnterpreteerd. De veldnaam De Rotten, ten noorden van
Oisterwijk, vormt mogelijk ook een rode naam.
-laar namen
Laarisafkomstig vanhetgermaanse"hlaeri"watbosachtigmoerassigterrein betekent
(Gysseling 1959). Laar kan ook duiden op een open plek in het bos. Laar namen
kunnen vanaf de Vroege Middeleeuwen ontstaan zijn. In het herinrichtingsgebied
komen -laar namen in de nattere delen voor. Voorbeelden zijn 't Laar, Nemelaer,
Bruggelaren e.d.
-beemd namen
Beemden lagenindebeekdalen.Veldnamen metbeemdduidenopdevroegere functie
als weide- of hooiland. Beemden zijn in de elfde tot twaalfde eeuw ontstaan.
-broek namen
Broeknamen komen uitsluitend als veldnaam voor. De naam duidt op een natte,
moerassige ligging.Debroeken zijn vaakpasineenvrij laat stadiumontgonnen (dit
geldt bijvoorbeeld voor het Uilenbroek en het Helvoirtse Broek).
-voorde namen
Inhetherinrichtingsgebied komenveelnamenvoormethetbestanddeel-voorde.Een
voorde was een doorwaadbare plaats door een beek. Helvoirt en Cromvoirt zijn
duidelijk voorbeelden van voorde namen. Verder bestaan er in het herinrichtingsgebied veelveldnamendieduiden opeenvoorde:Eschervoort,Scheivoort,Schorvoort
en Ossenvoort zijn slechts enkele voorbeelden.
namen op -heide
Dezenamenwijzen, alshetomcultuurland gaat,opjongereontginningen (nadeLate
Middeleeuwen).
bijzondere namen
Esch is een bijzondere naam. De naam Esch is afkomstig van het Westgermaanse
AskidatEssenbosbetekent(Künzele.a. 1988).Westgermaansenamenkunnenworden
gedateerd indeperiodevanhetbegin vandejaartellingtotca.850(Van Veen 1989).
Verder vinden we bij Esch de veldnaam "Keiteren". In 1397 is hier sprake van het
"Essche lant dat Couterken" (BR 1180/698). Kouters zijn akkers. De naam is
afkomstig van het latijnse cultura, de gezamenlijke akkers bij een nederzetting
(Gysseling 1960).
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7 TOELICHTING BIJKAART3: OPBOUWVANHET CULTUURLANDSCHAP

Opkaart3wordtdeopbouw vanhetcultuurlandschap omstreeks 1840weergegeven.
Belangrijke veranderingen (aanleg spoorwegen, heideontginningen) vanaf 1840tot
het begin vandezeeeuw zijn metafzonderlijke symbolen opdezekaart aangegeven.
Aan kaart 3 liggen de minuutplans van het kadaster van omstreeks 1830 en de
Nettekeningen vandeTopografisch MilitaireKaarttengrondslag.Daarnaast isvoor
deveranderingen tussen 1840en 1900gebruik gemaakt vandezogenaamde Bonnekaartjes van ca. 1900.
Dekaart bestaat uit vlak-,lijn- enpuntelementen.Devlakelementen geven globale
informatie overgrondgebruikenpercelering.Delijn-enpuntelementen gevenexacte
informatie overdespecifieke elementeninhetlandschap.Hetgeheelvanvlak-, lijn-,
enpunt informatie geeft inzicht indeopbouw vanhet cultuurlandschap inde vorige
eeuw.

7.1 Vlakelementen: grondgebruik en percelering
Devlakelementen gevenhetgrondgebruik insamenhangmetdeperceleringaan.We
zijn uitgegaan van de situatie omstreeks 1840. De heideontginningen tussen 1840
en 1900 zijn met een toevoeging aangegeven.
Open akkers
De open akkercomplexen zijn onderverdeeld naar hun percelering in:
- open akkers met strookvormig verdeelde blokken;
- open akkers met een blokvormige percelering.
Depercelering van de open akkercomplexen isniet van topografische kaarten af te
lezen omdat er geen duidelijke perceelsgrenzen waren. Perceelsgrenzen werden
aangegeven door een wat diepere ploegvoor of een grenssteen. Alleen op kadasterkaarten is de vorm van de percelen van de verschillende eigenaren af te lezen.
Akkers met een percelering in blokken zijn mogelijk ontstaan doordat naast de
huiskampennieuwekampen werdenontgonnen (ziepar.6.2.1.1).Dekampengroeiden
aaneenenerontstonden blokvormiggeperceleerde bouwlanden.Instroken verdeelde
blokken kunnen op twee verschillende manieren zijn ontstaan. We kunnen ze zien
als een primaire verkavelingsvorm en als een secundaire verkavelingsvorm. In het
eerste gevalzijn deblokken het resultaat vaneen gezamenlijke ontginning dooreen
groep boeren. Nadat een blok was ontgonnen werd het onder de samenwerkende
ontginnersverdeeld. Inhettweedegevalissprakevaneenlatereverkavelingdiedoor
vererving is ontstaan.
Op de Belversche Akkers liggen de strookvormig verdeelde blokken voornamelijk
in de directe omgeving van de vroeg middeleeuwse nederzetting en op de hoogste
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gedeelten van de akkers. Mogelijk hebben we hier te doen met zogenaamde
"kernfluren" met "langrepelakkers"; met een primaire verkavelingsvorm dus.
Met houtrandenontgrensdepercelen akkerland
Demethoutranden omgrensdepercelenakkerland wijken inlandschappelijk opzicht
duidelijk af van de open akkercomplexen. Bij deze eenheid isduidelijk sprake van
een meer gesloten landschap, waarbij de percelen een duidelijke met opgaande
begroeiinggemarkeerdebegrenzinghebben.Wevindendezebouwlandpercelenvaak
aan de randen van de open bouwland complexen. Het zijn mogelijk latere
uitbreidingen vandeopen akkercomplexen.Dezelegenda-eenheidhangtnauwsamen
met de aangrenzende zone die zich eveneens kenmerkt door houtranden maar waar
ookpercelen grasland zijn. Deafscheiding doormiddel vanhoutranden kan samen
hangen met het weiden van vee in de omgeving. Afscheiding wasnoodzakelijk om
vraat aan het gewas op de akkers te vermijden.
Met houtranden omgrensdepercelen akkerland engrasland
Dezelegenda-eenheid metgemengd grondgebruikkwamvooralvoorindeovergangs
gebieden tussen de hogere gronden met akkerbouw en de lagere gronden met
grasland. Waarschijnlijk betreft het latere uitbreidingen van het cultuurland.
Grasland in beekdalen; strookvormigepercelen loodrecht op de beek
In de beekdalen vinden we grasland met een, over het algemeen, strookvormige
percelering.Destrokenzijn loodrecht opdebeekgeoriënteerd.Zo'nperceleringwas
noodzakelijk omeengoedeafwatering naardebeek mogelijk temaken.Onder deze
legenda-eenheid vallen zowel de beemden die vaak al in de middeleeuwen waren
ontgonnen als de broekgebieden die in latere perioden werden ontgonnen.
Overig grasland;stroken en blokken zonder eenduidige strekkingsrichting
Het grasland op de hogere gronden behoort meestal tot deze legenda-eenheid. Het
wasdoordehogereendrogere liggingnietnoodzakelijk omstrookvormige percelen
aanteleggen.Hetgraslandvormdeeensoortnatuurweide.Zeontstondenuitpercelen
heide die niet werden ontgonnen maar direct werden gebruikt als graasgrond. Dit
waren zogenaamde eeuwsels en groezen (zie par. 6.3.1).
Bossen
Bosgebieden lagen in het Brokkenbroek, ten zuiden van Vught en plaatselijk in de
beekdalen. Waarschijnlijk bestonden ze zoweluit percelen methakhoutcultures als
percelen met opgaand bos. In het Brokkenbroek werd bijvoorbeeld rijshout gekapt
(ziepar.6.2.2.3). Indebossen ten zuiden van Vught groeiden voornamelijk dennen
op de voormalige heide grond (zie par. 6.3.2).
Natte en droge heide
Delegenda-eenheid natteendrogeheidegeeft desituatieweervanca. 1900.Demet
de toevoeging "uitbreiding van het cultuurland tussen 1840 en 1900" aangegeven
gebiedenbestondenrondhetmidden vandevorigeeeuwookuitnatteendrogeheide.
Heidegebieden lagen vooralaanderanden vanhetherinrichtingsgebied "De LeijenOost". In het noordwesten kwam heide voor op de uitlopers van de Loonsche en
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Drunensche duinen. In het noordoosten lag de Vughtse heide en in het zuiden de
Kampina en de Tongersche heide.
Moeras
Moerassenkwamen voorinhetHelvoirtscheBroekinhetbeekdalvandeOude Leij,
eninhet Uilenbroek inhetbeekdal vandeEsscheStroom.Dezebroekgebieden zijn
pas na 1900 ontgonnen.
Uitbreiding van het cultuurland tussen 1840 en 1900
Deze toevoeging geeft aan welke gebieden in de periode tussen 1840en 1900nog
aan het areaal cultuurland zijn toegevoegd. Ze bestonden rond het midden van de
vorige eeuw uit natte en droge heide.

7.2 Lijnelementen
Op deze kaart zijn de lijnelementen aangegeven die gezamenlijk de patronen en
structuren inhet historische landschap weergeven. Deelementen zijn naar functie,
ligging en vorm gerangschikt. De lijnelementen zijn onderverdeeld in wegen,
waterlopen, en een categorie overige lijnelementen. De wegen zijn onderverdeeld
inrelief-afhankelijke wegenenrelief-onafhankelijke wegen.Relief-afhankelijke wegen
hebben overhetalgemeen eenhogereouderdomdanderelief-onafhankelijke wegen.
Een exactere onderverdeling vandewegen opbasis van ouderdom wasinhet kader
van dit onderzoek niet mogelijk.

7.2.1 Relief-afhankelijke wegen
Wegen die in de Middeleeuwen ontstonden volgden een tracé over de drogere
gedeelten vanhetlandschap.Sommige wegenvolgden derand vaneenbeekdal.De
oversteek van bekengeschiedde opdoorwaadbare plaatsen,dezogenaamde voorden.
Op de hogere delen slingerden de wegen zich van zandkop naar zandkop. De
Poelsteeg bij Esch vormt zo'n relief-afhankelijke wegdiereeds vóór 1500genoemd
wordt (BR 1176/180). Andersom mogen we echter niet stellen dat alle wegen die
een relief-afhankelijk karakter lijken tevertonen vanmiddeleeuwse ouderdom zijn.
Hettracévandewegen lagnietvast.Hetwasinhetzandgebied geenenkelprobleem
om, als de weg te rul of te modderig werd, wat naar links of rechts uit te wijken.
Binnen de groep van relief-afhankelijke wegen hebben we de volgende typen
onderscheiden:
Wegen met randligging
Deze wegen volgen derand van de beekdalen. Een bijzonder fraai voorbeeld vormt
de Belversche Straat die zich langs de rand van het beekdal slingert. In een enkel
geval ligtdewegopkleineafstand vanhet beekdal.Bijdittype wegen isbovendien
onderscheiden ofdewegalofnietvoorzienisvanbredebermen.Opde minuutplans
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van het kadaster van omstreeks 1830zijn opverschillende locaties smalle percelen
langs het tracé van de weg aangegeven. Deze percelen zijn pas in latere tijd als
landbouwgrond in gebruik genomen, voordien behoorden ze tot het wegtracé. Het
brede karakter van de weg duidt er mogelijk op dat de weg als veedrift in gebruik
was (zie ook par. 7.3.3 veedrift).
Wegen over de akkers
Deze wegen volgen een bochtigtracé overde akkers.Mogelijk werden deze wegen
vroeger gebruikt om vanuit de nederzetting (op de akkers) het vee naar de weide
gronden te drijven. OpdeBelversche Akkers lopen de wegen vanuit de locatie van
de Vroeg Middeleeuwse nederzetting (zie par. 6.2.2.1) in verschillende richtingen
naardebeek(afb.22).OokbijdeOudeTorenvanHaarenvindenwedit verschijnsel
terug (zij het inmindere mate).Ookhier vinden we soms wegen met brede bermen
wat er mogelijk op duidt dat de weg als veedrift in gebruik was (zie ook par. 7.3.3
veedrift).

TMK-kaart; blad 45
Schaal 1:25000

Afb.22 Wegenstructuur rondvroegere St. Maartenskapel

Wegen naar voorden
Devoorden vormdenbelangrijkepunteninhetwegenpatroon (ziepar.7.3.1voorde).
Opdezeplaatsen washetmogelijk debeekovertesteken.Dewegennaardevoorden
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liggen in veel gevallen inhet verlengde van dehierboven beschreven wegen. Vaak
komen in denabijheid van een voorde een aantal wegen samen. Via één tracé door
de nattere gronden in het beekdal werd vervolgens de route naar een voorde
voortgezet.
Overige relief-afhankelijke wegen
Dezewegenzijn nietineenvandevorigecategorieënondertebrengen.Zevertonen
een duidelijk relief-afhankelijk karakter, maar lopen niet over de oude akkers en
hebbeneveneensgeenrandligging.Enkelevandezewegenzijngelegenopdeheide.
Enkele andere liggen in beekdalen of in gebieden met kleinere percelen bouwland
of met gemengd grondgebruik.

7.2.2 Relief-onafhankelijke wegen
Relief-onafhankelijke wegen volgen een veel minder bochtigpatroon dandereliefafhankelijke wegen. Ze vertonen door hun rechte verloop een minder spontaan
karakter dan de reliëf afhankelijke wegen. Relief-onafhankelijke wegen lijken
doelbewust tezijn aangelegd. Zezijn hoofdzakelijk nademiddeleeuwen aangelegd.
We zullen de verschillende soorten Relief-onafhankelijke wegen afzonderlijk
bespreken.
Banen
Banenvormeneenrechteverbindingtussenbelangrijkeplaatsen (ziepar.6.3.4).Een
goed voorbeeld zijndewegen vanDenBoschnaarEindhovenennaarTilburg.Deze
doorgaande wegen werden vanaf de 18e eeuw aangelegd. Rond 1745 werd het
gedeeltetussenDen BoschenEindhoven aangelegd (VanVelthoven 1935).Deweg
vanTilburgnaarDen Bosch werdtussen 1805en 1808aangelegd (Wuisman 1984).
Wegen die depercelering doorsnijden
Dezewegenzijnkennelijk aangelegdineenreedsingerichtlandschap.Datwilzeggen
dat de weg een jonger element is in het omringende cultuurlandschap.
Wegen die depercelering niet doorsnijden
Deze wegen makendeeluit vanhetverkavelingspatroon. Zezijn meestal aangelegd
tijdens deontginning vaneengebied enhebbendanook overhetalgemeen dezelfde
leeftijd als de percelering in het omringende landschap.
Lanen behorend bij eenlandgoed
Ditvormteenenigszins afwijkend typewegen.Zezijn afzonderlijk aangegeven omdat
ze deel uit maken van een landschap waarvan de inrichting in sterke mate bepaald
is door de aanwezigheid van het landgoed (zie ook par. 6.3.2).
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7.2.3 Waterlopen
De waterlopen zijn onderverdeeld naar hun vorm en functie. Er is onderscheid
gemaakttussenmeanderende waterlopenenge-ofvergraven waterlopen.Daarnaast
zijn enkele vermoedelijke molenbeken onderscheiden.
Meanderende beken
DeEsscheStroomvormdeindevorigeeeuwnogeenmeanderendebeek.DeEssche
Stroom was de belangrijkste waterloop in het herinrichtingsgebied. De beek
meanderde in een vrij breed beekdal. Het meanderende karakter veronderstelt een
natuurlijke beekloop. Het is echter mogelijk dat enkele trajecten van de beek
vergraven zijn.
Ge- of vergraven waterlopen
Dekleinerebeekjes inhetgebiedvertoneneenge-ofvergravenkarakter.Demeeste
waterloopjes waren vannature alaanwezig.Inhet beekdal stroomden verschillende
nietige stroompjes. Pas toen er behoefte was aan een duidelijke grens werd er een
scheisloot gegraven (zie par. 3.2).
Vermoedelijke molenbeken
LangsdeEsscheStroomlagenverschillendewatermolens (ziekaart 3enpar.7.3.3).
Plaatselijk werd het water van de beek opgeleid via een molenbeek, om een groter
verval bijdemolen teverkrijgen. Opbasisvandeminuutplans vanhetkadaster van
omstreeks 1820 konden we op twee locaties een mogelijke molenbeek aangeven.
Namelijk langs de Essche Stroom bij Nemelaer en ten oosten van Belvert. Uit de
bronnen konden we opmaken dat ten oosten van Belveren ook werkelijk een
watermolen heeft gestaan (Smulders 1954).

7.2.4 Overige lijnelementen
In deze categorie zijn hoofdstructuurlijnen, waterkerende dijken, bewoningslinten,
stuifdijken en spoorwegen onderscheiden.
Hoofdstructuurlijnen
Enkele perceelsscheidingen vormen lange doorlopende grenzen. Ze zijn als
hoofdstructuurlijn op de kaart aangegeven. Ze geven, naast het wegenpatroon, een
beeldvandeinrichting vanhet landschap.Inhetgebiedtenzuidenvandebuurschap
Laar treffen weenkele lange doorlopende structuurlijnen aan. Zezijn vermoedelijk
ontstaan door een ontginning van Waldhufen (zie par. 6.2.2.1).
Waterkerende dijken
DeCromvoirtsedijk iseenwaterkerendedijk.Dedijkhadinhetverledeneen functie
inhet keren vanhet wateruitdeBeerseMaas (ziepar. 6.3.5).Ondanks devrij hoge
ligging vandegronden rond Cromvoirt wasdebescherming van eendijk nodig.De
wielenbijdedijk tonen aandatdedijk nietaltijd hetwatervandeBeerseMaaskon
keren. Ten noorden van het overstromingsgebied van de Beerse Maas bij Vlijmen
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treffen weeen soortgelijke dijk aan,de zogenaamde Heidijk. Hetis mogelijk datde
ouderdom vandedijk bijCromvoirttotdemiddeleeuwen teruggaat.Deproblematiek
ronddewateroverlast vandeBeerseMaasspeeldeimmersreedsin 1481(par.6.3.5).
Bewoningslinten
Bewoningslinten ontstonden veelal in de loop van de Middeleeuwen toen de
nederzettingen naar de rand van de beekdalen verschoven (zie par. 6.2.2.1). We
treffen bewoningslinten aanaanderandvandeBelversche Akkers,bijHaaren,Esch,
Helvoirt en Cromvoirt.
Stuifzandwallen
Stuifzandwallen hadden een functie in het tegenhouden van het stuifzand. Door de
begroeiing werd het stuifzand opgevangen zodathet nietde akkers ende bewoning
kon bereiken. De dijken werden door het inwaaiende stuifzand steeds hoger en
bereikten hoogten tot 2 meter. Rond Giersbergen dat dicht bij de grote
stuifzandgebieden vandeLoonsche-enDrunensche duinenligtlagen verschillende
stuifzandwallen. OokdebuurschapDistelbergmoestmenmetstuifzandwallen tegen
het stuifzand beschermen.
Spoorlijnen
De spoorlijnen door het herinrichtingsgebied werden in de periode 1855-1870
aangelegd (zie par. 6.3.4). Er liepen spoorlijnen van Eindhoven in de richting van
Tilburg en Den Bosch. De spoorlijnen werden geëxploiteerd door de Maatschappij
tot exploitatie van Staatsspoorwegen (Thurkow e.a. 1984).

7.3 Puntelementen
Depuntelementen zijn onderverdeeld ineencategoriewater,bewoningen agrarisch
en nijverheid.

7.3.1 Water
Wielen
Wielen ontstaan tijdens dijkdoorbraken. Doordekracht van het water konden zeer
diep uitspoelingsgaten ontstaan. Door de diepte van het gat kon het oude dijktracé
niet worden hersteld. De dijk werd ofwel buitenom of binnenlangs het wiel om
gelegd. De wielen in de dijk bij Cromvoirt liggen binnen de dijk. Dit worden ook
wel binnengedijkte wielen genoemd.
Voorden
Voorden lagen opdeplaats waarzicheendoorwaadbareplaatsineen beek bevond.
Voorden lagen in:
- de Oude Leij bij Heesakker (de "Vughtervoort);
- de Essche Stroom bij Esch (de "Esschervoort");
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- de Ruijbossche Waterloop bij de Molenstraat bij Helvoirt ("De Voort");
- de Ruijbossche Waterloop bij Haaren ("Ossenvoort");
- de Zandleij bij Kasteel Zwijnsbergen.
Verdermoetereenvoorde ("de Amervoort")tenoorden vanLuisselgelegenhebben.
Deze konden we echter niet lokaliseren.

7.3.2 Bewoning
Huisplaatsen (al dan niet vermeld vóór 1500)
Dezehuisplaatsen vormenoverhetalgemeenlosliggendehoeven.Overdeouderdom
is geen nadere indicatie tegeven. Meteen afzonderlijke signatuur is aangegeven of
dehuisplaats reeds vóór 1500vermeld is.Van die huisplaatsen kunnen we dus wel
iets over de ouderdom zeggen. Het is mogelijk dat na 1500dehuisplaats verplaatst
is, maar wel de zelfde naam heeft gehouden.
Omgrachte huisplaatsen
Omgrachte huisplaatsen liggen vooral in de beekdalen. Daar was voldoende water
aanwezig omdegrachttevullen.Dehuisplaatsen indebeekdalenwerdenindeloop
vande Late Middeleeuwen gesticht. Overhet algemeen hadden degrachtenniet zo
zeer een defensieve functie, als wel een status verhogende functie.
Solitaire kerken, torens of kerkhoven
Dezepuntenmarkerenmogelijk delocatievanVroegMiddeleeuwse nederzettingen.
Nadat de nederzettingen in de loop van de late Middeleeuwen naar derand van de
beekdalen waren verschoven bleven dekerken of resten daarvan opde oude locatie
achter (zie par. 6.2.2.1).
Overige kerken
DezekerkenontstondenvanafdeLateMiddeleeuwen.Zeliggenvaakindekernvan
nederzettingen die in de loop van de late middeleeuwen naar de rand van de
beekdalen zijn verschoven. Een voorbeeld hiervan bevindt zich in de huidige kern
van Haaren.

7.3.3 Agrarisch en nijverheid
Vermoedelijke eendenkooien
Ten zuiden vanhetkasteelZwijnsbergen, inhetBrokkenbroek ligteen vermoedelijke
eendenkooi. Er kan op die locatie op het minuutplans een vangpijp onderscheiden
worden.IndeOorspronkelijke AanwijzendeTafel vanhetkadasterisdeze waterpartij
weliswaar alsvijver geclassificeerd, maareenvoormaligefunctie alseendenkooimag
nietwordenuitgesloten.DemeesteeendenkooieninNederlanddaterenopzijn vroegst
uit de Late Middeleeuwen. Ze werden in gebruik genomen in natte gebieden waar
geen ofweinig andere aktiviteiten plaatsvonden.Ronddeeendenkooimoestimmers
rust heersen.
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Veedriften
Veedriften lagen opde plaats waar het vee deheide of beemden in gedreven werd.
Opverschillendeplaatsen isindeperceleringzoalsdieopdekadasterkaart van 1830
isweergegeven eenmogelijke veedrift herkenbaar.Wehebbendezelocaties opkaart
3 aangegeven omdat ze enige informatie geven over de vroegere grens van het
cultuurland.
Windmolens
Oude windmolens werden opverhogingen, molenbeken, geplaatst alsdevrije wind
door bebouwing of opgaande begroeiing werd belemmerd. Indebelten bevond zich
een toegangspoort voor de met graan beladen wagens. De enige windmolen in het
herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" bevond zich ten zuiden van Helvoirt bij het
gehucht De Voort. Verder lagen er windmolens bij Boxtel, Vught en Oisterwijk.
Watermolens
Langs de Essche Stroom lagen verschillende watermolens. Het water in de kleinere
beken had onvoldoendekracht omeen molen aantedrijven. Watermolens lagenten
noorden van Oisterwijk en ten noorden van Luissel. Bij deze laatste molen troffen
we ook een molenbeek aan (zie par. 7.2.3). Bij Nemelaer vonden we ook een
molenbeek, maar wehebben nog geen aanwijzingen voor een molen gevonden. De
molen ten noorden van Oisterwijk werd reeds in 1545 genoemd in een ordonantie
vanKeizerKarelVoverdepeilen waarbovenhetwaterdoordemolenaarsnietmocht
worden opgestuwd (Roeffen 1963).
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8 TOELICHTING BU KAART 4: HISTORISCHE ELEMENTEN IN HET
LANDSCHAP

Kaart 4 geeft de historische elementen in het huidige landschap weer. We hebben
nagegaan welke vandeelementen dieopkaart 3zijn aangegeven nogaanwezig zijn
inhethuidigelandschap.Alleen deelementen dienogzichtbaarzijn inhetlandschap
zijn aangegeven.Dithebben wegecontroleerd metbehulpvandetopografische kaart
1 : 25 000 blad 44H,45C en 5IA. Om de meest recente ontwikkelingen te kunnen
verwerken voerden we een veldcontrole uit. De opzet van kaart 4 is in grote lijnen
hetzelfde als die van kaart 3.

8.1 Vlakelementen
Open akkercomplexen
Op enkele plaatsen is het landschappelijke beeld van de open akkercomplexen
bewaard gebleven. Deze vlakken vertonen nog altijd een grote mate van openheid,
terwijl de bebouwing en begroeiing aan de randen van de akkercomplexen, deze
openheid accentueert.Hetonderscheid datweopkaart3maaktennaarperceelsvorm
isnietzinnigomdatindeperceleringsterkeveranderingen zijn opgetreden.Eenzeer
fraai openakkercomplex isdatvandeBelverscheAkkers.OpdeakkersrondHaaren
bieden nog enkele gedeelten het beeld van een open akkercomplex.
Bossen sinds 1840
Sommige boscomplexen in het herinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" stammen uit
de vorige eeuw. Dit geldt voorenkele bospercelen in het Brokkenbroek, ten zuiden
van Vught en bij Nemelaer.

8.2 Lijnelementen
Delijnelementen opkaart 4bestaan uit wegen,waterlopen eneen categorie overige
lijnelementen. De wegen zijn onderverdeeld in relief-afhankelijke wegen en reliefonafhankelijke wegen.

8.2.1 Reliëf-afhankelijke wegen
Wegen met randligging
Wegen met randligging vinden we nog op enkele plaatsen aan de rand van de
beekdalen. Een fraai voorbeeld vormt deBelversche straat. Ookbij Haaren ligtnog
een voormalige weg met randligging.

93

Wegen over de akkers
Wegen die een bochtig tracé over de akkers volgden vinden we nog bij Haaren,
Helvoirt,TongerenenLuissel.DemeestewegenoverdeBelverscheAkkerszijnrecht
getrokken.
Wegen naar voorden
Er zijn nog enkele wegen naar een voormalige voorde aanwezig:
- de weg naar de "Vughtervoort: door de Oude Leij bij Heesakker;
- de weg naar de "Esschervoort" door de Essche Stroom bij Esch;
- de weg naar "De Voort" door de Ruijbossche Waterloop bij de Molenstraat bij
Helvoirt;
- de weg naar de "Ossenvoort" door de Ruijbossche Waterloop bij Haaren;
- de weg naar de voorde bij kasteel Zwijnsbergen door de Zandleij.
De voorden zijn inmiddels vervangen door een brug of duiker.
Overige relief-afhankelijke wegen
Een aantal wegen uit deze categorie kunnen wenog aanwijzen inhet landschap.Ze
liggen in voormalige heidegebieden, in beekdalen of in gebieden waar kleinere
percelen met bouwland of met gemengd grondgebruik lagen.

8.2.2 Relief-onafhankelijke wegen
Banen
De"banen"vanTilburgnaarDenBoschenvanDenBoschinderichtingvanBoxtel
zijn in de loop dertijd uitgegroeid tot forse verkeerswegen. De Antwerpsebaan ten
zuiden van Helvoirt is een eenvoudige landweg gebleven.
Andere relief-onafhankelijke wegen
Opkaart4isgeenonderscheid meergemaakttussenrelief-onafhankelijke wegendie
deaangrenzendeperceleringwelofnietdoorsnijden. Ditonderscheidisinhethuidige
landschap weinigzinvol.Wevondenenkelerelief-onafhankelijke wegen indereeds
vóór 1840 ontgonnen heidegebieden ten zuiden van Vught en ten noorden van
Heesakker.
Lanen behorend bij eenlandgoed
BijNemelaer, Sparrendael,Haarendael enPiacenzavinden wenogrestanten vande
lanenstructuur rond deze landgoederen.

8.2.3 Waterlopen
Beekmeanders
Desterk meanderende Essche Stroom is indeperiode 1962-1964 gekanaliseerd. Er
zijn nog enkele voormalige beekmeanders bewaard gebleven.
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Ge- of vergraven waterlopen
Dekleinerebeekjes inhetgebieddiedoorhunrechtlijnige verloopindevorigeeeuw
aleenge-ofvergravenkarakterhaddenzijn overhetalgemeen noginhet landschap
aanwezig.

8.2.4 Overige lijnelementen
Hoofdstructuurlijnen
Openkeleplaatsen zijn dehoofdstructuurlijnen vanhet landschapindevorigeeeuw
nog duidelijk herkenbaar. In het gebied ten zuiden van de buurschap Laar treffen
we nog altijd de lange doorlopende structuurlijnen die vermoedelijk ontstaan zijn
door een ontginning van Waldhufen (zie par. 6.2.2.1).
Waterkerende dijken
De Cromvoirtse dijk die in het verleden het water uit de Beerse Maas moest keren
is nog duidelijk in het landschap herkenbaar.
Bewoningslinten
Hoewelsterk veranderd zijn nogenkele bewoningslinten aanwezig.De bewoningslinten zijn alleen als zodanig op de kaart aangegeven als ze nog als lint in het
landschapliggen.Zezijn nietopdekaartopgenomen alszeomringd zijndoorlatere
dorpsuitbreidingen zoals in Helvoirt. We treffen bewoningslinten aan bij Belvert;
bij Holeneind bij Haaren; bij de Molenstraat bij Helvoirt en in Cromvoirt.
Steilranden langs oude akkers
Steilranden opdegrens vanoudeakkercomplexen zijn alsextralegendaeenheid op
kaart 4 aangegeven. Ze staan niet op kaart 3. Op enkele plaatsen in het landschap
markeren deze steilranden de grens van de oude akkercomplexen.
Stuifzandwallen
Stuifzandwallen liggenronddebuurschapGiersbergendatmiddeninde stuifzanden
vandeLoonsche-enDrunenscheduinen ligt.Verdervondenwetwee stuifzandwallen
ten westen van Distelberg.

8.3 Puntelementen
8.3.1 Water
Wielen
Het wiel bijdeCromvoirtse dijk iszogenaamd binnen gedijkt wiel(dedijk isnade
doorbraak buitenom het wiel gelegd).
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Brug bij voormalige voorden
Op de plaats van vroegere voorden zijn naderhand op veel plaatsen bruggen
aangelegd.

8.3.2 Bewoning
Huisplaatsen vóór 1500
Opeenaantalhuisplaatsen diereedsvóór 1500vermeldworden,isthansnog sprake
van bebouwing. De huidige bebouwing is overigens van jongere datum.
Omgrachte huisplaatsenenvoormalige omgrachte huisplaatsen(grachtenaldanniet
herkenbaar)
Indebeekdalen liggen nogenkelehuisplaatsen dieinhetverleden omgracht waren.
Bijenkeleisdegrachtnogaanwezig.Dezezijn alsomgrachtehuisplaats aangegeven,
Zwijnsbergen ishiervan eenfraai voorbeeld. Inenkeleandere gevallen isde gracht
verdwenen, maarnogwelinhetterreinherkenbaar. Opandereplaatsenisdegracht
niet meer in het veld herkenbaar.
Solitaire kerken, torens of kerkhoven
Deze punten markeren mogelijk de locatie van de Vroeg Middeleeuwse
nederzettingen. Nadat de nederzettingen in de loop van de late Middeleeuwen naar
deranden vandebeekdalen waren verschoven bleven dekerken opde oude locatie
achter (zie par. 6.2.2.1).

8.3.3 Overige puntelementen
Veedriften
Openkeleplaatsen zijnindeperceleringvoormaligeveedriften herkenbaar.Zelagen
opdeplaats waarhet veedeheide of beemden ingedreven werd.Veedriften geven
enige informatie over een vroegere grens van het cultuurland. Een fraai voorbeeld
isdeveedrift bij Heesakker opdegrensvandeBelversche Akkersendenatteheide,
beemden en broeken.
Forten
Bij Boxtel liggen de resten van een voormalig fort. Deze versterking is in de 17e
eeuw aangelegd. Het is een met een wal en gracht omringde redoute.
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9 TYPOLOGIE EN WAARDERING (toelichting bij kaart 5)

Indithoofdstuk gaan weeerst inopdelandschapstypen diewein "De Leijen-Oost"
kunnen onderscheiden.Daarnagaanweopgrondvandeconclusiesenaanbevelingen
van het archeologisch onderzoek in opde archeologische waarden inhet gebied.In
delaatsteparagraaf waarderenwedehistorischeelementeninhetlandschapopbasis
van hun landschappelijke ligging en gaafheid. De archeologische waarden en de
waarderingvandehistorischeelementen inhetlandschap zijn weergegeven opkaart
5: Cultuurhistorische waarden.

9.1 Typologie van het landschap
In het herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" worden door de Werkgroep
Landschapstypologie (Barends e.a. 1988) twee landschapstypen onderscheiden:
- Kampontginningen met plaatselijk essen;
- Heideontginningen en bossen (sedert 1850).
In de Kampontginningen met plaatselijk essen vinden we een afwisselend patroon
van graslanden en bouwlanden. Plaatselijk zijn de bouwlanden samengevoegd tot
essen. Vaak wordt een onregelmatige verkavelingspatroon aangetroffen. De heideontginningen zijn relatiefjonge ontginningen vangronden dierond 1850nogwoest
lagen.Naast de bouw-enweilanden treffen weindeze ontginningen boscomplexen
aan, die in het huidige landschap meestal nog aanwezig zijn. De percelen zijn vrij
regelmatig en blokvormig. De bebouwing is vaak verspreid.
In de "Leijen-Oost" hebben wedeze twee typen nog verder onderverdeeld. Op afb.
23 zijn de landschapstypen aangegeven die wehebben onderscheiden. De indeling
berust op de historische ontwikkeling van de verschillende landschapstypen. De
natuurlijke gesteldheid heeft daarineenbelangrijke rolgespeeld.Dekenmerkenvan
de onderscheiden landschapstypen beschrijven we hierna.
A Kampontginningen met plaatselijk essen
1 Dekzandrug bij Cromvoirt
De dekzandrug bij Cromvoirt bestaat vooral uit droge, zwaklemige en leemarme
gronden. Eriseen landschap ontstaan metenkele verspreide nederzettingen. Er zijn
geen grote open akkercomplexen aanwezig.Beekdalen ontbreken. Opdewalligtde
vrijgrotenederzetting vanCromvoirtmeteenuitgestrekt akkercomplex.Depercelen
opdat akkercomplex waren in de vorige eeuw omgeven door opgaande begroeiing.
Verderliggenhierdeverspreidekleinerenederzettingen vanDistelbergenLoveren.
Kenmerkende landschapselementen zijn de stuifzandwallen bij Distelberg.
2 Leemgebied
In het leemgebied liggen overwegend lage en natte gronden. Ten zuiden van de
buurschapLaarliggenenkelelanggerektestrookvormigepercelen,mogelijk desporen
van Waldhufen ontginningen. Kenmerkend voor het de laagste leemgronden in het
Brokkenbroek is de regelmatige blokvormige percelering.
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3 Dekzandruggen doorsneden door beekdalen
Inditlandschapstype zijndedekzandruggen gevormdinhetlemigeouderedekzand.
Op de dekzandruggen zijn uitgestrekte open akkercomplexen ontstaan. Deze open
akkers zijnkenmerkend voorditlandschapstype.Derandenvande akkercomplexen
zijn veelal gemarkeerd door wegen en lintbebouwing. Dehoogteverschillen tussen
deakkersendebeekdalen zijn sterk(1tot 1,5 meter)enwordenplaatselijk versterkt
door steilranden.
4 Dekzandkopjes in beekdalen
In dit landschapstype liggen overwegend natte en vochtige gronden waarin enkele
kleinere dekzandkopjes in zwaklemig dekzand voorkomen. Opdedekzandkopjes is
een enkel open akkercomplex ontstaan, dat echter aanmerkelijk kleiner is dan de
akkercomplexen in landschapstype 3. Verder lagen hier vooral kleinere percelen
akkerland.Opveelplaatsenwordtderandvandeakkersgemarkeerddoorsteilranden.
B Heideontginningen en bossen
5 Landgoederen
Inditlandschapbevindenzichoverwegendvochtigegrondeninhetzwaklemigejonge
dekzand. Het landschap is hier vooral gevormd door de aanleg van landgoederen.
Dezewerdenreeds vóór 1850aangelegd,namelijk aanhet beginvandenegentiende
eeuw. Kenmerkend is de regelmatige rechthoekige percelering en de aanwezigheid
van lanen en bossen.
6 Jonge heideontginningen
In dit landschapstype liggen vochtige, leemarme en zwaklemige dekzand gronden
en veengronden die na 1850 zijn ontgonnen. Kenmerkend is de grote mate van
regelmaat inhet verkavelingspatroon. Enkelekleinere delen van dit landschapstype
waren reeds eerder ontgonnen (bijv. Giersbergen). Deze delen zijn in het huidige
landschap echter niet afzonderlijk te onderscheiden.
7 Moerasontginning
Het Helvoirtse Broek bestond tot in het begin van deze eeuw uit zeer natte veen
gronden. Het wordt gekenmerkt door een opvallend lage ligging ten opzichte van
het omringende landschap. De percelen zijn smal en strookvormig verdeeld.

9.2 Archeologische waarden
Kaart 4: Vondstverspreiding, geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Met
nameopdeoverigehogedekzandruggen langsdebeekdalenzullennogvindplaatsen
te ontdekken zijn. Aan de hand van de natuurlijk substraatkaart kunnen we deze
gebieden met een hoge archeologische verwachting aangeven. Bij eventuele grondwerkzaamheden zouhetwenselijk zijn omdaararcheologischewaarnemingentedoen.
Op grond van de resultaten van de archeologische veldkartering van de vier deelgebieden binnen het herinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" komt geenenkele vindplaats in aanmerking voor bescherming ingevolge de Monumentenwet.
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Enkele vindplaatsen bezitten nog een tamelijk hoge gaafheid: een esdek variërend
van 50tot 100cm dikteheeft de aldaar zeer waarschijnlijk aanwezige grondsporen
(ten dele) beschermd tegen vernietiging. Het betreft hier nederzettingsterreinen uit
deIjzertijd, RomeinsetijdenVroegeMiddeleeuwen.Voorgesteld wordtdaaromdeze
terreinen tot meldingsgebied te bestemmen. Onder meldingsgebieden worden
terreinen verstaan, waarvan inprincipegestreefd wordtnaarhet ongestoord behoud
van de archeologische sporen. Eventueel noodzakelijke werkzaamheden worden er
niet uitgevoerd dan na overleg met de provinciaal archeoloog van de R.O.B.
De betreffende terreinen (zie kaart ) zijn:
- cat.nrs.1,2(gedeeltelijk), 3,4,5, 6,54(BelverscheAkkers):terreinwaarin sporen
van bewoning uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd en de Vroeg Middeleeuwen;
- cat.nrs.8,9en 10(nabijBrokkenbroek,gemeenteHelvoirt):terreinwaarin sporen
van bewoning uit de Vroege Ijzertijd en Late IJzertijd/Romeinse tijd;
- cat.nrs.11(nabijZandleij,gemeenteHelvoirt):terreinwaarinsporenvan bewoning
uit de Ijzertijd.
Beheersadvies:vooragrarischebestemmingenlandinrichting:geenontgronding,geen
egalisatie,geenagrarische bodembewerkingdieperdan40cm.Degeschiktheid voor
boomkwekerijen vormt een bedreiging; de grond wordt meestal dieper dan 40 cm
omgezet, er worden besproeiingsleidingen in de grond aangebracht en de bomen
worden metkluiten alverkocht. Vooraldit laatste vormtnu aleengrote bedreiging
voor het nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd op de Belversche
Akkers (cat.nr.3en4).Hetesdekisnunogdikgenoegomdeonderliggende sporen
te beschermen, maar de vraag is hoelang dit nog het geval is.
Daarnaast zijn er in het landinrichtingsgebied nog twee meldingsgebieden bekend
bij het C.M.A.:
- 45C-1: Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse tijd (EschZwanenburg)
Waardebepaling: Het terrein komt in aanmerking voor oudheidkundig
bodemonderzoek of oudheidkundige waarnemingen.
Beheersadvies: Het gebruik als grasland kan worden gecontinueerd. Scheuren,
frezen, egalisaties ofanderewerkzaamheden kandoormiddelvan proefonderzoek
de aard, omvang en kwaliteit van de aanwezige archeologische sporen worden
vastgesteld.
Aanvullendebescherming: Inbeheers-,bestemmings-enlandinrichtingsplannen kan
het terrein worden aangeduid als respectievelijk "terrein van oudheidkundige
betekenis", "archeologisch waardevol" en "archeologisch meldingsgebied". In de
voorschriften van het bestemmingsplan is het wenselijk dat voor dit terrein een
aanlegvergunning wordt geëist voor grond- en andere werkzaamheden die dieper
rijken dan 30 cm.
- 45C-2:Terrein waarinderestenvaneenzogenaamdeknuppelweg (Esch-Heesakker)
Waardebepaling: Zie 45C-1
Beheersadvies: Het bestaande gebruik als bouwland kan worden gecontinueerd.
Werkzaamheden diedieperreiken dande bestaande bouwvoor, zoalsdraineren of
woelen, of die grondverzet inhouden, niet uitvoeren dan na overleg met de
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provinciaal archeoloog. Voorafgaande aan deze werkzaamheden kan door middel
vanproefonderzoek deaard,omvangenkwaliteitvandeaanwezige archeologische
sporen worden vastgesteld.
Aanvullende bescherming: Zie 45C-1.
Als Attentiegebieden kunnen de onderstaande terreinen worden betiteld:
- 45C-A: 17e-eeuwseredoutemetverhoogd binnenterrein omgevendooreenwalen
gracht (Boxtel-Leunisdijk);
- 45C-B: terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd (HaarenBelversche Akkers);
- 45C-C: terrein waarin mogelijk sporen van begravingen (Esch-Helweg).
Attentiegebied 45C-B is deels opgenomen in het nieuwe meldingsgebied op de
BelverscheAkkers;deandere albekende attentie-enook meldingsgebieden zijn in
hetkadervanditonderzoeknietverdergewaardeerd,daardezebuitendeonderzochte
vier deelgebieden liggen.

9.3 Historisch-geografische waarden
Om verantwoorde keuzes te kunnen maken bij herinrichting van een landschap is
waarderingnodigvanhistorischeelementenindatlandschap.Zo'n waarderingmoet
uitgaan van de informatie die de historische landschapselementen geven over de
ontstaansgeschiedenis van het landschap. Elk element heeft door vorm, vroegere
functie of ouderdom een eigen specifieke waarde, die niet met een objectieve
beoordeling is uit te drukken. Daarom hebben we de elementen die bijzonder
kenmerkend zijn voor het gebied "De Leijen-Oost" in tabel 7 nader omschreven.
Tabel 7Kenmerkende elementen inhetgebied "De Leijen-Oost" methun samenhang
Nr. Element

Kenmerken

Samenhang met
element nr.

1

open akkers

2 +3

2

bewoningslint

3

weg met
randligging
weg over de
akkers
Cromvoirtse dijk

openheid,
gesloten randen
markering rand akker
en rand hoog - laag
markering rand akker
en rand hoog - laag
waaiert van voorm. kern
uit over akkers
dichte beplanting
markering traverse Beerse
Maas
dichte beplanting
markering voorm. buitenplaats

4
5

6
7
8

stuifzandwallen
r
lanen bij een
landgoed
baan/
oude Rijksweg

1 +3
1 +2
1

recht tracé
laanbeplanting
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Aspecten als ouderdom of zeldzaamheid zijn niet in de waardering gewogen. Het
is niet juist om te stellen dat een ouder element waardevoller is dan een jonger
element. Zeldzaamheid is wel een eigenschap die tot een hogere waardering zou
kunnen leiden. Er bestaat echter geen volledig overzicht van de verspreiding van
individuele landschapselementen inhetlandschap enhun zeldzaamheid. Alleenvan
perceelsvormen enperceelsrandbegroeiinginNederlandiseenoverzicht voorhanden
(Barends 1989). Van andere landschappelijke kenmerken is het moeilijk hun
zeldzaamheid te bepalen, omdat een gedetailleerd overzicht ontbreekt.
In globale zin kan alleen worden gerefereerd aan Achtergrondstudie 3 van het
Natuurbeleidsplan: Levend Verleden(Haartsene.a. 1989).Indezestudieisgepoogd
inzicht te geven in de zeldzaamheid van landschapstypen in nationaal en internationaal verband.
Dekampontginningenmetplaatselijkessenzijninnationaalverbandweinigzeldzaam.
In internationaal verband heeft het landschapstype wel degelijk betekenis.
Deheideontginningenenbossen(sedert1850)vormen,zoblijktuitdezestudie,noch
innationaal,nochininternationaal verband eenzeldzaamverschijnsel. Datbetekent
echter niet dat op andere gronden geen betekenis mag worden toegekend aan
historische elementen die van deze landschapstypen deel uitmaken.
Dehistorischeelementendieopkaart4zijn aangegeven zijnopdevolgende aspecten
gewaardeerd:
- samenhang met het omringende landschap;
- samenhang met andere elementen;
- gaafheid.
Samenhang met het omringende landschap
Dehistorische elementen inhet landschap die opkaart 3zijn weergegeven staan in
de meeste gevallen niet opzichzelf. Ze maken deeluit van een landschap dat in de
vorige eeuwen vorm heeft gekregen. Een grote samenhang tussen elementen en het
omringende landschap geeft zeeenhogere waarde omdat zedeeluitmaken van een
gegroeid complex. Genetisch horen ze bij elkaar. Voorbeelden zijn:
- Bewoningslinten opderandvaneenakkercomplex.Dezebewoningslinten zijn vaak
ontstaan toen in de Middeleeuwen de bewoning naar de rand van de akkers
verschoof (zie par. 6.2.2). De randen van de akkers zijn door de weg duidelijk
gemarkeerd.
- Omgrachte huisplaatsen in beekdalen. Deze huisplaatsen ontstonden tijdens de
Middeleeuwen indebeekdalen.Daarwasvoldoende wateraanwezigomdegracht
te vullen (zie par. 6.2.2.2). De beekdalen zijn herkenbaar door hun lage ligging
in het landschap (zie par. 9.1).
Samenhang met andere elementen
Deelementen kunnen ookonderling samenhangvertonen.Zevormen een onderdeel
van een grotere samenhangende structuur, los van het omringende landschap.
Elementen diedeel uitmaken van een grotere structuur hebben een meerwaarde ten
opzichte van elementen die een geïsoleerde ligging vertonen. Een stelsel van lanen
behorend bijeenlandgoedheeft bijvoorbeeld eengroterewaardedaneenenkelelaan.
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Gaafheid
Het begrip gaafheid sluit sterk aanbijdeherkenbaarheid vaneenelement. Eensmalle
bochtige weg over de akkers is herkenbaar als oude wegen wordt daarom als gaaf
gekarakteriseerd. Een voormalige omgrachte huisplaats, dieals zodanig nauwelijks
meer herkenbaar is, is weinig gaaf.
Waardering
Elk afzonderlijk historisch element inhetlandschap isgewaardeerd aandehand van
dehierboven omschreven criteria. Deverschillende combinaties dievoorkomen zijn
in tabel 8 opgenomen.
Tabel8 Waardering vandehistorische elementeninhet landschap
Aspect

Waardering

Samenhang
omringend
landschap
Samenhang
onderling
Gaafheid

+

+

-

+

+
+

+

+
+

+
-

Eindwaarde

3

2

2

+
-

-

1

-

+
+

2

-

1

1

0

De eindwaardering van tabel 8 werd samengevoegd in 3 klassen:
- zeer hoge waarde: eindwaarde 3 en 2
- hoge waarde:
eindwaarde 1
- matige waarde:
eindwaarde 0
Opkaart 5isdewaardering indrieklassen aangegeven vandeopkaart 4 gekarteerde
elementen. Kaart 4 en 5 vormen in dit opzicht één geheel en moeten naast elkaar
gebruikt worden. Opkaart 5 zijn vlak-, lijn- en puntelementen aangegeven meteen
zeer hoge, hoge en matige waardering.
Elementen met een zeer hoge waarde
Een zeer hoge waarde hebben elementen dieop2of3aspecten scoren. Op3 aspecten
scoren de hoofdstructuurlijnen bij de buurschap Laar. Ze hebben een duidelijke
samenhang met het omringende landschap, een onderlinge samenhang en het zijn
gave elementen. Enkele wegen naar een voorde, waar de voorde vervangen is door
een brug zijn ookhoog gewaardeerd. Zezijn gaaf,hebben eenduidelijke samenhang
met debrug diedefunctie vandevoormalige voorde heeft overgenomen en vertonen
samenhang met omringende landschap door hun ligging in een beekdal.
De meeste wegen met randligging scoren op 2 aspecten:
het zijn gave elementen enzehebben eenduidelijke samenhang methet omringende
landschap. De lanen bij Nemelaer en bij Sparrendaal scoren eveneens op twee
aspecten: ze zijn gaaf en vertonen een onderlinge samenhang. De samenhang met
het omringende landschap is gering. De Cromvoirtse dijk is een gaaf element en
vertoont samenhang methet nabij liggende lage landschap waar vroeger de Beerse
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Maas stroomde. Dehuisplaatsen Zwijnsbergen enNemelaer hebben eenzeer hoge
waarde gekregen omdat ze als omgrachte huisplaats zeer gaaf zijn en samenhang
vertonen methetomringende landschap.Nemelaer vertoont bovendien samenhang
metdehetaangrenzende lanenstelsel.Deopen akkers zijnhooggewaardeerd omdat
ze gaaf zijn eneen duidelijke samenhang hebben methet omringende landschap.
Elementen meteenhogewaarde
Deelementen meteenhogewaardescoren opéénaspect.Demeestege-ofvergraven
waterlopenvertonen welsamenhangmethetomringendelandschap,zeliggenineen
beekdal,maarzezijnnietgaafenhebbenookgeensamenhangmetandereelementen.
Relief-afhankelijke wegen vertonen eveneens samenhang met het omringende
landschap omdat zehet reliëf volgen.
De voormalige omgrachte huisplaatsen DeRuiting en Zwanenburg zijn niet gaaf,
maarzevertonendoorhunliggingineenbeekdalwelsamenhangmethet omringende
landschap. De beekmeanders in het dal van Essche Stroom zijn op grond vande
zelfde criteria hoog gewaardeerd. Zezijn nietgaaf,hebben geen enkele samenhang
metandereelementenmaarvertonenwelsamenhangmethetomringendelandschap.
Voormaligeveedriften zijn metmoeiteindeperceleringteherkennen.Zezijn daarom
niet gaaf.Zevertonen evenmin samenhang methethuidige landschap. Voormalige
veedriften hebbenweleenduidelijke samenhangmetdeaangrenzende oudewegen.
Elementen meteenmatige waarde
Elementen dieopgeenenkelaspectscorenhebbeneenmatigewaarde.Ditgeldtvoor
de banen vanDenBosch richting Tilburg en richting Boxtel. Deze autowegen zijn
niet als 18eeeuwse baan te herkennen en daarom weinig gaaf. Ze vertonen geen
samenhangmethetomringende landschapofmetandereelementen.Hetzelfde geldt
voor de spoorwegen inhet gebied. De Broekleij bij Cromvoirt is eveneens matig
gewaardeerd.Ditwaterloopje isweiniggaaf,ligtnietineenbeekdalenvertoontgeen
samenhang met andere elementen.

104

NOTEN

1. Decultuurlaag heeft zichvaakindemoder-Bhorizont ontwikkeld; omdat beiden
in de Edelmanboor moeilijk te onderscheiden zijn wordt in dit hoofdstuk alleen
het begrip cultuurlaag gebruikt. Deze laag hoeft niet bewerkt te zijn; het
voorkomen vandeze laag wijst alleen ophet intact zijn vanhetgrootste deel van
het oorspronkelijke bodemprofiel. Het vlak direct onder de cultuurlaag is het
eventuele opgravingsvlak.
2. Zie de Bont 1990. De bezittingen van Echternach bij Esch lijken verband te
hebben met vindplaatsen uit de Romeinse tijd. In Esch zijn Romeinse graven
gevonden bij de Kollenberg, juist ten westen van de dorpskom en bij Hoog
Keiteren, aan de overkant van de Essche stroom. Het is volgens Van den Hurk
(1984) mogelijk dat in de nabijheid hiervan Romeinse villa's aanwezig waren,
bij Hoog Keiteren nabij het huis Zwanenburg zijn grote hoeveelheden Romeinse
dakpannen aangetroffen en de rijke graven op de Kollenberg zouden ook op de
aanwezigheid van een villa kunnen duiden.
De Echternachtse rechten blijken eveneens op de Kollenberg en bij Keiteren te
liggen(Smulders 1950).Verderheeft EchternachrechtenophetKasteelBaarschot.
HiermoestmeneenmaalperzevenjaarderentmeestervanEchternach eenetmaal
kost en onderdak bieden (Fasel 1968).
Hetisverleidelijk omtedenken aancontinuïteit vandebewoningnadeRomeinse
tijd. Hiervoor zijn echter (nog)geen concrete bewijzen aantevoeren (zie ookDe
Bont 1989).
3. De schenking aan Willibrord rechtvaardigt de verwachting dat er Echtenachse
goederen aanwezig zouden zijn in Luissei.Erzijn daarechter geen Echternachse
goederen bekend (De Bont 1989).
4. De Bont (1989) wijst op de afwezigheid van een kapel in 1192. Dit kan er op
duiden dat de nederzetting toen nog jong was.
5. Tongeren wordt in de veertiende eeuw als "Thongele" vermeld (BR. 1175,195;
BR. 1177,17).Gijzel wordtin 1285genoemd als"Ghesele"(Tongnr.780).Gever
wordt in 1364 genoemd als "Ghevel" (Tong nr. 1153).
6. Theuws(1990)steltvastdatdeKempenseboerenwerdengeconfronteerd meteen
economisch dilemma: graan veibouwen of schapen houden. De graanprijzen en
de prijzen voor wol blijken dikwijls eikaars tegenpolen te zijn, in periodes met
lage graanprijzen wasdievoorwol zeergunstig.In de Kempen lijkt men vrijwel
overal voor schapen te hebben gekozen. Het permanent graan verbouwen op
dezelfde akkerverkleint het akkerareaal,zodatermeerruimtevoorschapen over
bleef. Of dit dilemma van de Kempense boer ook in de Kleine Meijerij, waarin
"DeLeijen-Oost" ligt, speeldeisniet duidelijk. Wevinden indeKleine Meijerij
minderuitgestrekteheidevelden danindeKempen.Bovendien lagentennoorden
van het gebied de uitgestrekte hooilanden in het stroomgebied van de Beersche
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Maas. De boeren in dit gebied hebben zich inhet verleden misschien minder op
de schapenhouderij en meer op de rundveehouderij gericht.
7. Bij de aankoop in 1614 is sprake van 2 pachthoeven met binnenplaats. De
landerijen bestaan uit "de binnenste omgraft" en 30 bunder land gelegen binnen
de "buitenste walle of omgraft" (Smulders 1949).
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Dijk /Snelweg

Akker

CanpIng
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AANHANGSEL 2 CATALOGUS

Toelichting op de catalogus
Hetdoelvan decatalogus iseenmeergedetailleerd inzicht tegeven inde resultaten
vandeveldkartering.Daarnaastisoudereinformatie overvindplaatsen inhetgebied
opgenomen. Overigens moet worden opgemerkt dat de waardevandeoude vondstmeldingen zichveelalbeperkttoteenattenderendefunctie.Veel vondstbeschrijvingen
voldoen niet aan de normen die aan modern wetenschappelijk onderzoek worden
gesteld. Niet alleen zijn sommige oude dateringscriteria geheel op losse schroeven
komen te staan, en zijn typologische indelingen veranderd, maar ook blijkt dat de
gegeven interpretatiesvanhettypevindplaatssomsopvolstrektonvoldoendegronden
is geschied. De oudere gegevens dienen daarom met de nodige omzichtigheid te
worden gehanteerd. Een hernieuwde bestudering van het betreffende materiaal valt
buiten het bestek van dit onderzoek.
Wanneerkanwordenverondersteld datvindplaatsen vanverschillende objectnummers
in de prehistorie samen één geheel hebben gevormd (één site), of wanneer
vindplaatsen uitverschillendearcheologischeperiodenopdezelfdeplekzijn gelegen,
zijn zij in de catalogus onder één nummer samengebracht.
Eenconcordantielijst vanobject-encatalogusnummersisbijgevoegd alsAanhangsel
3. In de catalogus zijn de volgende rubrieken opgenomen:
1. R.A.A.P.-code: hetR.A.A.P.-objectnummer waaronderhetobject isgeregistreerd
bij de Stichting R.A.A.P.; R.O.B.-code: zoals vermeld in het C.A.A. bij de
R.O.B.
2. Coördinaten: zoals vermeld in het C.A.A. bij de R.O.B., of opnieuw bepaald
in geval van nieuwe vondsten; wanneer een catalogusnummer verscheidene
objectnummers bevat, verwijzen de coördinaten - tenzij anders
aangegeven - naarheteerstgenoemdeobjectnummer. Kaartblad:nummervan
het topografisch kaartblad 1 : 25 000 waarop het object voorkomt.
3. Gemeente: waarin het terrein is gelegen; Toponiem: de veldnaam van het
terrein, indien bekend, of anders de plaatsnaam indien deze een andere is dan
de gemeentenaam.
4. Type vindplaats: hierbij wordt, indien bekend, onderscheid gemaakt tussen
nederzetting, grafveld, urnenveld, kerk-kapel, aardewerkvindplaats en
vuursteenvindplaats. Deomschrijving "vuursteenvindplaats" wordt alleen voor
die gevallen gebruikt waarin behalve het type vindplaats ook de datering
onbekend is.
5. Vondstmateriaal: overzicht van het op de betreffende lokatie aangetroffen
materiaal. De gegevens betreffende oude vondstmeldingen uit het C.A.A. zijn
samengebracht onder "R.O.B."; de gegevens uit veldkartering en collecties zijn
opgesplitst in aardewerk-, vuursteen- en overige vondsten.
6. Datering(en): archeologische periode,deels ontleend aanhetC.A.A. (voor een
overzicht van de perioden, zie tabel 2)
7. Geomorfologische ligging: bijvoorbeeld dekzandrug, beekdal
8. Bodemtype en grondwatertrap:
9. Gaafheid: laag, matig of hoog
10. Zeldzaamheid: matig of hoog (zie tabel 5, par. 2.2.2.6)
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11. Mogelijke relatie met catalogusnummer:
12. Archeologische waarde: waardevol (meldingsgebied), minder waardevol
(attentiegebied), weinig waardevol
13. Beheersadvies:
14. Literatuur:
15. Aanvullendeopmerkingen:bijkomende informatie,mondelingemededelingen,
opmerkelijke terreinkenmerken enz.
Catalogusnummer: 1
1. R.A.A.P.-code:LO0100,LO0101,LO0102,LO0103,LO0104,LO0106,LO0107,
LO0108, LO0109, LOOI13, LOOI14
2. Coördinaten: 145.520/401.920; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Belversche Akkers, het Hoog, Tolheuvels
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
LOOI00
Aardewerk 1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
1 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B
LO0101
Aardewerk 3 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
LO0102
Aardewerk 3 Kogelpot; Late Middeleeuwen A
5 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
2 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
4 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
3 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
5 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
Overig
1 spinklosje; Late Middeleeuwen B, Nieuwe Tijd A
LO0103
Aardewerk 6 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
4 Kogelpot; Late Middeleeuwen
4 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
3 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
11 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen A
LOOI04
Aardewerk 2 Badorf; Vroege Middeleeuwen B, Vroege Middeleeuwen C
1 Mayen; Vroege Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B
LO0106
Aardewerk 1 Elmpt; Late Middeleeuwen B
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2 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
2 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B
LO0107
Aardewerk

3
2
1
3
3
2

Elmpt; Late Middeleeuwen B
Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
Ondetermineerbaar; niet gedateerd
Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B

2
1
1
1
1
3
2
1
2

Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
Ondetermineerbaar; Romeinse tijd, waarschijnlijk
Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
Kogelpot; Late Middeleeuwen
Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
Ondetermineerbaar; Vroege Middeleeuwen, waarschijnlijk
Afval; niet gedateerd

1
2
1
2

Ondetermineerbaar; Ijzertijd
Ondetermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse tijd
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B

LOOI08
Aardewerk

Vuursteen
LO0109
Aardewerk

LOOI13
Vuursteen
LOOI14
Aardewerk

3 Afval; niet gedateerd

6 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
15 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
4 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
4 Kogelpot; Late Middeleeuwen A
3 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd, waarschijnlijk
8 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
2 Andenne; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
4 Laat Witbakken; Nieuwe Tijd
1 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
3 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen A
1 glas; Romeinse tijd, waarschijnlijk
Overig
1 basaltlava; niet gedateerd
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late
Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIII d
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9. Gaafheid vandevindplaats:hoog;dezogenaamdeoudeakkerlaagisovergrote
delen nog onder de es aanwezig (afb. 6); Het esdek heeft een beschermende
funktie
10. Zeldzaamheid: hoog (Vroege Middeleeuwen)
11. Archeologische waarde: waardevol (meldingsgebied); op grond van gaafheid
en zeldzaamheid
12. Mogelijke relatie met: St. Maartenskapel
13. Beheersadvies: Handhaven huidig gebruik; toewijzing geschiktheid voor
boomkwekerij vormt een bedreiging
Catalogusnummer: 2
1. R.A.A.P.-code: LO0127, LO0128, LO0129
2. Coördinaten: 144.740/401.460; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Achter het Eind
4. Type vindplaats: vuursteenvindplaats, aardewerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0127
Vuursteen 1 Werktuig op afslag; niet gedateerd
2 Afval; niet gedateerd
LOOI28
Aardewerk 1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
5 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
LOOI29
Aardewerk 1 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Steentijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen A/B
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a..t, VId
9. Gaafheid vandevindplaats:vuursteenvindplaats,matig;geenpodsolrestenmeer
aangetroffen onder bouwvoor aardewerkvindplaats, hoog; oude akkerlaag aan
NO-zijde nog intact.
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologischewaarde:waardevol(eendeelgrenzendaanMeldingsgebied kan
bij dit meldingsgebied gerekend worden)
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 3, 4 en 54
Catalogusnummer: 3
1. R.A.A.P.-code: LOOI30
2. Coördinaten: 144.860/401.520; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Achter het Eind
4. Type vindplaats: aardewerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0130
Aardewerk 4 Ondetermineerbaar; Ijzertijd. Romeinse tijd
1 Ondetermineerbaar; Vroege Middeleeuwen C
1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
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6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen C.
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VM d
9. Gaafheid van de vindplaats: oude akkerlaag grotendeels intact (afb. 8)
11. Archeologische waarde:waardevol(Meldingsgebied); opgrond van gaafheid.
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 2, 4, 5 en 54
13. Beheersadvies: Handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 4
1. R.A.A.P.-code: LO0122, LO0123
2. Coördinaten: 144.970/401.680; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Achter het Eind
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
LOOI22
Aardewerk 5 Ondêtermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse tijd
1 Ondêtermineerbaar;VroegeMiddeleeuwenC,LateMiddeleeuwen
LOOI23
Aardewerk 3 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Wrijfschaal; Romeinse tijd
1 Geverfd; Romeinse tijd
1 Kogelpot; Late Middeleeuwen
9 Ondêtermineerbaar; Romeinse tijd
3 Ondêtermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse tijd
1 Andenne; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
Overig
2 dakpan; niet gedateerd
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen C, Late
Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIIId
9. Gaafheid van de vindplaats: voor zoverte controleren was de oude akkerlaag
nog aanwezig; controle werd bemoeilijkt door plastic afdeklaag
11. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied); opgrond van gaafheid
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 2, 3, 5 en 54
13. Beheersadvies: Boomkwekerij vormt een bedreiging voor de nog aanwezige
resten onder de es
Catalogusnummer: 5
1. R.A.A.P.-code: LOOI10, LOOI11, LOOI12
2. Coördinaten: 145.300/401.380; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Achter het eind
4. Type vindplaats: aardewerkvindplaats
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Vondstmateriaal:
LOOI10
Aardewerk 1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
11 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Laat Witbakken; Nieuwe Tijd
2 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Kogelpot; Late Middeleeuwen A
9 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
Vuursteen
ISchrabber; niet gedateerd
Overig
1 natuursteen; niet gedateerd
LOOI11
Aardewerk 3 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
1 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
Vuursteen
1 Maalsteen; niet gedateerd
LOOI12
Aardewerk 3 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
6. Datering(en): Ijzertijd, Vroege Middeleeuwen C, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIIId
9. Gaafheid van de vindplaats: Ophoge delen isde oude akkerlaag verdwenen,
diepere grondsporen zullen nog aanwezig zijn (afb. 24)
11. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied); opgrond van gaafheid
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 1,3 en 54
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 6
1. R.A.A.P.-code: LOOI15
2. Coördinaten: 145.170/401.580; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Achter het eind
4. Type vindplaats: aardewerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI15
Aardewerk 1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
1 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIIId
11. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied); ligt waarschijnlijk in
periferie van zowel cat. nr. 1 als cat. nr. 4
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 5
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
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Catalogusnummer: 7
1. R.A.A.P.-code: LO0124
2. Coördinaten: 145.070/401.280; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Belvert
4. Type vindplaats: aardewerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI24
Aardewerk 11 Ondetermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse tijd
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VId
9. Gaafheidvandevindplaats:matig;verspreidevondsten.Oudeakkerlaagisniet
meer intact
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 3 en 4
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 8
1. R.A.A.P.-code: LO0407, LO0408, LO0414
2. Coördinaten: 142.400/404.900; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: Klein Laar
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
LO0407
Aardewerk 6 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
10 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
LO0408
Aardewerk 1 Ondetermineerbaar; Vroege Ijzertijd
32 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
LO0414
Aardewerk 2 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
11 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
6. Datering(en):VroegeIjzertijd, LateJJzertijd/Romeinsetijd,LateMiddeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: cZn35.1c..t, VII d
9. Gaafheid vandevindplaats:hoog;oudeakkerlaagovergrotedelennogintact,
diepere grondsporen zullen nog aanwezig zijn (afb. 11)
10. Zeldzaamheid: hoog (Vroege Ijzertijd)
11. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied)
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 9, wat betreft IJz/Rom
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 8a
1. R.A.A.P.-code: LO0407, LO0408
2. Coördinaten: 142.400/404.900; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: Klein Laar
4. Type vindplaats: vuursteenvindplaats
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5. Vondstmateriaal:
LO0407
Vuursteen 3 Afval; niet gedateerd
1 Afval; Midden Mesolithicum, Laat Mesolithicum
LO0408
Vuursteen 1 Steker; Laat Paleolithicum, Mesolithicum
11 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en): Laat-Paleolithicum, Mesolithicum
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: cZn35.1c..t, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: vuursteen zweeft in de bouwvoor (afb. 11)
10. Zeldzaamheid:hoog;Paleolitisch/Mesolithischevindplaats langsbrokkenbroek
11. Archeologische waarde: zie cat. nr. 8
12. Mogelijke relatie met:
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 9
1. R.A.A.P.-code: LO0410, LO0411, LO0412
2. Coördinaten: 142.330/404.540; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: de kleine Laar
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0410
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
12 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
11 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
LO0411
Aardewerk 2 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
LO0412
Aardewerk 8 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
1 Kogelpot; Late Middeleeuwen
1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ37.2c..t, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: akkerlaag nog ten dele intact (afb. 27)
10. Zeldzaamheid: hoog
11. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied); een zouitgestrekt naar
het zich laat zien, ongestoord gebied
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 8 en 10
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 9a
1. R.A.A.P.-code: LO0410, LO0411, LO0412
2. Coördinaten: 142.330/404.540; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: de kleine Laar
4. Type vindplaats: vuursteen vindplaats
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5. Vondstmateriaal:
LO0410
Vuursteen 2 Afval; niet gedateerd
LO0411
Vuursteen 2 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en): Steentijd
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ37.2c..t, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: vuursteen zweeft vermoedelijk in bouwvoor
(afb. 27)
10. Zeldzaamheid: hoog
11. Archeologische waarde: zie cat. nr. 9
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 8 en 10
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 10
1. R.A.A.P.-code: LO0409
2. Coördinaten: 142.520/404.700; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: de kleine Laar
4. Type vindplaats: vuursteenvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0409
Aardewerk 1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B Vuursteen
1 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ37.2c..t, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: matig; geen podsolresten onder de bouwvoor.
11. Archeologische waarde: minder waardevol (Attentiegebied)
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 8
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 11
1. R.A.A.P.-code: LO0406
2. Coördinaten: 142.150/405.280; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem:
4. Type vindplaats: aarderwerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0406
Aardewerk 9 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
3 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
2 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Ijzertijd, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2c, VId
9. Gaafheid van de vindplaats: oude akkerlaag nog deels intact (afb. 26)
11. Archeologische waarde: hoog (Meldingsgebied)
12. Mogelijke relatie met: beek
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
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Catalogusnummer: 12
1. R.A.A.P.-code: LO0404, LO0405
2. Coördinaten: 142.600/405.150; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem:
4. Type vindplaats: aardewerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0404
Aardewerk 3 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
LO0405
Aardewerk 1 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
6. Datering(en): Ijzertijd
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2c..t, VId
9. Gaafheid van devindplaats: matig;dec-horizont bevindt zichdirect onderde
bouwvoor
11. Archeologische waarde: laag; vondsten zijn waarschijnlijk losse vondsten
afkomstig van L00407/LO0408
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 8
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 13
1. R.A.A.P.-code: LO0401
2. Coördinaten: 142.110/405.700; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: agster straatsche Tiend
4. Type vindplaats: vuursteen vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0401
Vuursteen 2 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en): Steentijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VII d
9. Gaafheid van devindplaats:matig;dec-horizont bevindt zichdirect onderde
50 cm dikke bouwvoor
11. Archeologische waarde: laag; op grond van gaafheid 13
Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 14
1. R.A.A.P.-code: LO0402
2. Coördinaten: 141.900/405.490; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: agster straatsche Tiend
4. Type vindplaats: vuursteen vindplaats, aardewerkvindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0402
Aardewerk 1 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen 1 Afval; Midden Mesolithicum, Laat Mesolithicum
6. Datering(en): Mesolithicum, Ijzertijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug, rand beekdal
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VIId
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9. Gaafheid vandevindplaats:matig;esdekvarieertvan45tot90cmdikte,geen
oude akkerlaag
11. Archeologische waarde: minder waardevol(attentiegebied)
12. Mogelijke relatie met: beek
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 15
1. R.A.A.P.-code: LO0400
2. Coördinaten: 142.710/405.630; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: agster straatsche Tiend
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0400
Vuursteen 1 Buren bijl ofVlaardingenbijl; lengte 16,2cm,dikte(max) 3,7
cm, breedte top 5,2 cm, breedte snede 7,4 cm; geslepen
vuurstenen bijlmetfacetten enovaledoorsnede. Debijl isniet
geheel glad geslepen; negatieven nog zichtbaar. De top is
beschadigd,waarschijnlijk doorgebruik,desnedeisscherpmet
een recente beschadiging. Vuursteen: vlekkerig, resten cortex
in de diepere delen, roodbruine patina (water, roest); de
oorspronkelijke kleur is licht grijs (type:Belgisch licht grijs?)
6. Datering(en): Laat Neolithicum
7. Geomorfologische ligging: vlakten van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: cZn35.1c, VI o
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.
11. Archeologische waarde: laag; losse vondst
12. Mogelijke relatie met: beek
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 16
1. R.A.A.P.-code: LO0303
2. Coördinaten: 145.230/407.790; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Cromvoirt; toponiem: bij de Cromvoirtse dijk
4. Type vindplaats: vuursteen vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0303
Vuursteen 1 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: losse vondst; de C-horizont is vlak
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
13. Beheersadvies: geen
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Afb. 25 Locatie van catalogusnummer 16

Catalogusnummer: 17
1. R.A.A.P.-code: LO0403
2. Coördinaten: 141.970/405.470; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: agster straatsche Tiend
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0403
Aardewerk 3 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug, rand beekdal
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VII d
9. Gaafheid van de vindplaats: het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
12. Mogelijke relatie met: LO402
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 18
1. R.A.A.P.-code: LO0200
2. Coördinaten: 145.590/405.030; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Vught; toponiem: de Vuchtse hoeve
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0200
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Late Middeleeuwen B
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn53.2b VIId
9. Gaafheid vandevindplaats:het betreft hierlossevondsten (mestaardewerk?)
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
13. Beheersadvies: geen
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Catalogusnummer: 19
1. R.A.A.P.-code: LO0201
2. Coördinaten: 145.600/405.370; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Vught; toponiem: de Vuchtse hoeve
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0201
Aardewerk 1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn33.2a, VI d
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: laag
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 20
1. R.A.A.P.-code: LO0202
2. Coördinaten: 145.710/405.920; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Vught; toponiem: de Vugtse hoeve
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LQ0202
Aardewerk 1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn53.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 21
1. R.A.A.P.-code: LO0300
2. Coördinaten: 142.540/408.650; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: agterste Distelberg
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0300
Aardewerk 1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn51.2a, VII o
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
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Catalogusnummer: 22
1. R.A.A.P.-code: LO0301
2. Coördinaten: 142.380/408.060; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem: agterste Distelberg
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0301
Aardewerk 1 Kogelpot; Late Middeleeuwen
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: niet bekend
8. Bodemtype en grondwatertrap:
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 23
1. R.A.A.P.-code: LO0302
2. Coördinaten: 143.200/408.210; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Cromvoirt; toponiem: Agterste Distelberg
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0302
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VII o
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: matig
11. Archeologische waarde: weinig waardevol
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 24
I. R.A.A.P.-code: LO0304
2: Coördinaten: 145.440/407.880; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Cromvoirt; toponiem: bij de Cromvoirtse dijk
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0304
Aardewerk 1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, Vlld
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: matig
II. Archeologische waarde: weinig waardevol
12. Mogelijke relatie met: LO303
13. Beheersadvies: geen
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Catalogusnummer: 25
1. R.A.A.P.-code: LO0305
2. Coördinaten: 144.510/407.660; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Cromvoirt; toponiem: Loveren
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Yondstmateriaal:
LO0305
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Late Middeleeuwen B
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, Vlld
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: gering
11. Archeologische waarde: gering
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 26
1. R.A.A.P.-code: LO0306
2. Coördinaten: 144.040/407.910; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Cromvoirt; toponiem: de Hooge akkers
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0306
Aardewerk 4 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, Vlld
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: gering
11. Archeologische waarde: gering
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 27
1. R.A.A.P.-code: LO0307
2. Coördinaten: 144.910/407.760; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Cromvoirt; toponiem: Peper eind
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0307
Aardewerk 8 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
3 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
Overig
1 spinklosje; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VIIo
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
10. Zeldzaamheid: gering
11. Archeologische waarde: gering
13. Beheersadvies: geen
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Catalogusnummer: 28
1. R.A.A.P.-code: LOOI05
2. Coördinaten: 145.710/402.050; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Heesakkers
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0105
Aardewerk 1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIIId
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 1
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 29
1. R.A.A.P.-code: LOOI16
2. Coördinaten: 145.100/401.740; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: achter het Eind
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI16
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
6. Datering(en): Ijzertijd, Late Middeleeuwen A/B.
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIIId
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 4
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 30
1. R.A.A.P.-code: LOOI17
2. Coördinaten: 145.790/402.310; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Heesakkers
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LOOI17
Aardewerk 2 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
1 Kogelpot; Late Middeleeuwen
6. Datering(en): Late Middeleeuwen A/B.
7. Geomorfologische ligging: niet bekend
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VIII d
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 1
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
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Catalogusnummer: 31
1. R.A.A.P.-code: LOOI18
2. Coördinaten: 145.620/402.320; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Heesakkers
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI18
Aardewerk 1 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Late Middeleeuwen B
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, Vul d
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
12. Mogelijke relatie met:
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 32
1. R.A.A.P.-code: LOOI19
2. Coördinaten: 145.930/402.050; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Heesakkers
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI19
Aardewerk 1 Kogelpot; Late Middeleeuwen A
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, Vul d
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 1
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 33
1. R.A.A.P.-code: LO0121
2. Coördinaten: 145.730/401.770; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Heesakkers
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0121
Aardewerk 1 Elmpt; Late Middeleeuwen B
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: niet bekend
8. Bodemtype en grondwatertrap:
9. Gaafheid vandevindplaats:lossevondsten (echterwelin buurt vanplaats St.
Maartenskapel)
10. Zeldzaamheid: hoog
11. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied)
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 1
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
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Catalogusnummer: 34
1. R.A.A.P.-code: LOOI25
2. Coördinaten: 144.690/401.030; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Het Eind
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LOOI25
Aardewerk 3 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
Overig
1 natuursteen; niet gedateerd
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn35.2c..t, VId
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier losse vondsten
11. Archeologische waarde: laag
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 35
1. R.A.A.P.-code: LOOI26
2. Coördinaten: 144.850/401.130; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: achter het Eind
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI26
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Kogelpot; Late Middeleeuwen
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn35.2c..t, VId
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; het betreft hier lcsse vondsten
11. Archeologische waarde: laag
13. Beheersadvies: geen
Catalogusnummer: 36
1. R.A.A.P.-code: LO0001, LO0002
2. Coördinaten: 143.010/400.800; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Kerkeind
4. Type vindplaats: waarschijnlijk nederzetting
5. Vondstmateriaal:
LO0001
Aardewerk 1 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
7 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
6 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
1 Vroeg Roodbakken; Late Middeleeuwen B
2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
2 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
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LO0002
Aardewerk 3 Vroeg Steengoed; Late Middeleeuwen B
12 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
16 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
3 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
9 Kogelpot; Late Middeleeuwen A
11 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B
2 Andenne; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
1 Ondetermineerbaar; Vroege Middeleeuwen C
Vuursteen 1 Bijl-,hamer- of disselrest; Neolithicum, Bronstijd
1 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en): Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: niet bekend
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2c..t VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: hetzelfde beeld als de Belversche Akkers
10. Zeldzaamheid: hoog
11. Archeologische waarde:hoog (mogelijk Karolingische nederzetting nabij ME
kapel)
13. Beheersadvies: Meldingsgebied; handhaven huidig gebruik
15. Aanvullende gegevens: een kwaliteitsbepalend onderzoek zou moeten
plaatsvinden
Catalogusnummer: 37
1. R.A.A.P.-code: LO0003
2. Coördinaten: 143.720/402.580; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Haarendaal
4. Type vindplaats: vuursteen vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LO0003
Vuursteen 1 Afval; niet gedateerd
6. Datering(en):
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug, rand beekdal
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2c..t, VII d
9. Gaafheid van de vindplaats: losse vondsten
11. Archeologische waarde: op grond van deze vondsten nog geen uitspraak
mogelijk
12. Mogelijke relatie met: de beek
13. Beheersadvies:Ditgebiedisnietgekarteerd!Kwaliteitsbepalend onderzoekzal
derhalve nog plaats moeten vinden
Catalogusnummer: 38
1. R.A.A.P.-code: LO0004, LO0005
2. Coördinaten: 148.750/399.810; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem: Tongeren, veldakkers
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
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5. Vondstmateriaal:
LO0004
Aardewerk 6 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
1 Elmpt; Late Middeleeuwen B
3 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B
1 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
Overig
1 hutteleem; niet gedateerd
LO0005
Aardewerk 1 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Kogelpot; Late Middeleeuwen A
5 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
2 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
4 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen A,
Late Middeleeuwen B
2 Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
6. Datering(en): Ijzertijd, Vroeg Middeleeuwen, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b VII d
9. Gaafheid van de vindplaats: oude akkerlaag nog ten dele intact
10. Zeldzaamheid: op grond van huidige informatie geen uitspraak mogelijk
11. Archeologische waarde: idem
13. Beheersadvies:handhavenhuidiggrondgebruik; kwaliteitsbepalend onderzoek
zal nog plaats moeten vinden
Catalogusnummer: 39
1. R.A.A.P.-code: LO0006
2. Coördinaten: 148.550/399.650; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem: Tongeren, de donders
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0006
Aardewerk 1 Paffrath; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
1 Zuid Limburgs; Late Middeleeuwen A/B
1 Mayen; Vroege Middeleeuwen B
1 Andenne; Late Middeleeuwen A, Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug, rand beekdal
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: losse vondst
11. Archeologische waarde: niet bekend, nog geen waardering
12. Mogelijke relatie met: beek
13. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 40
1. R.A.A.P.-code: LO0007; R.O.B.-code: 45c-21z
2. Coördinaten: 147.710/402.630; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem: Zwanenburg
4. Type vindplaats: niet bekend
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5. Vondstmateriaal:
LO0007
Aardewerk 1 Blauwgrijs; Romeinse tijd
2 Ondetermineerbaar; Romeinse tijd
2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
1 Ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen B
Overig
5 dakpan; Romeinse tijd
R.Q.B.
750 dakpanfragmenten Terra Sigilata, Terra Nigra Tufsteen
6. Datering(en): Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VII d
9. Gaafheid van de vindplaats: gevonden tijdens afgraving, nog deels intact
11. Archeologische waarde: hoog
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 44 en 57
13. Beheersadvies: meldingsgebied
14. Literatuur: Knippenberg, W.H.Th., Brabants Heem 1970, 125-135
Catalogusnummer: 41
1. R.A.A.P.-code: LOOI20
2. Coördinaten: 146.020/401.930; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: De Poelakkers
4. Type vindplaats: aardewerk vindplaats
5. Vondstmateriaal:
LOOI20
Aardewerk 2 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
4 Vroeg Steengoed: Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandvlakte
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2a, VId
9. Gaafheid van de vindplaats: losse vondsten verspreid over akker
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 1
13. Beheersadvies: bij handhaven huidig gebruik geen probleem
Catalogusnummer: 42
1. R.A.A.P.-code: LO0413
2. Coördinaten: 142.900/403.850; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem:
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
LO0413
Aardewerk 2 Blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
6. Datering(en): Late Middeleeuwen B
7. Geomorfologische ligging: vlakte van dekzanden en loss
8. Bodemtype en grondwatertrap: cZg37.1c, V b o
9. Gaafheid van de vindplaats: losse vondsten
13. Beheersadvies: geen
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Catalogusnummer: 43
1. R.A.A.P.-code: LO0009; R.O.B.-code: 45c-lz
2. Coördinaten: 146.750/402.700; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren ;toponiem:
4. Type vindplaats: knuppelweg
5. Vondstmateriaal:
6. Datering(en): Romeinse tijd waarschijnlijk
7. Geomorfologische ligging:
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VII d
13. Beheersadvies: Gebied is reeds meldingsgebied
14. Literatuur: Brand, J.J. v.d., BH, 1953,93
Catalogusnummer: 44
1. R.A.A.P.-code: LO0010; R.O.B.-code: 45c-4z
2. Coördinaten: 147.270/402.780; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem: Hoogkeiteren
4. Type vindplaats: grafveld
5. Vondstmateriaal: zie publikaties
6. Datering(en): Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: vindplaats is totaal verdwenen na onderzoek in
1959-1960
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 40 en 57
14. Literatuur:Hurk,LJ.A.M. vanden,B.R.O.B.25(1975),27(1977),30(1980)
en 34 (1984)
Catalogusnummer: 45
1. R.A.A.P.-code: LO0011; R.O.B.-code: 45c-5z
2. Coördinaten: 147.940/402.170; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem: Kollenberg
4. Type vindplaats: grafveld
5. Vondstmateriaal: zie publicaties
6. Datering(en): Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VII d
9. Gaafheid van de vindplaats: vindplaats is totaal verdwenen na onderzoek in
1952
14. Literatuur: Braak, A. v.d., Romeinse vondsten te Esch, 1952;Hurk, LJ.A.M.
van den, B.R.O.B. 23 (1973) en 34 (1984)
Catalogusnummer: 46
1. R.A.A.P.-code: LO0012; R.O.B.-code: 45c-6z
2. Coördinaten: 148.400/402.425; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem:
4. Type vindplaats: niet bekend
5. Vondstmateriaal:
6. Datering(en): niet bekend
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodetntype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: het betreft hier een opgraving zonder succes
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Catalogusnummer: 47
1. R.A.A.P.-code: LO0013; R.O.B.-code: 45c-9z
2. Coördinaten: 143.050/400.950; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Kerkeind
4. Type vindplaats: kapel
5. Vondstmateriaal:
6. Datering(en): Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandmg
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: opgraving 1956 rond de kerktoren
11. Archeologische waarde: waardevol
Catalogusnummer: 48
1. R.A.A.P.-code: LO0014; R.O.B.-code: 45c-10z
2. Coördinaten: 146.430/401.000; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem: Uilenbroek
4. Type vindplaats: nederzetting waarschijnlijk
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
Ijzertijd aardewerk Romeins aardewerk, o.a. Terra Sigilata
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandmg
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: nog deels intact
11. Archeologische waarde: hoog
Catalogusnummer: 49
1. R.A.A.P.-code: LO0015; R.O.B.-code: 45c-llz
2. Coördinaten: 147.170/401.700; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Setersheike
4. Type vindplaats: boomstamkano
5. Vondstmateriaal:
6. Datering(en): niet bekend
7. Geomorfologische ligging: beekdal
8. Bodemtype en grondwatertrap:
9. Gaafheid vandevindplaats:n.v.t.;gevonden tijdens kanalisatievandeEssche
stroom
14. Literatuur: K.N.O.B., 1964, 286-287
Catalogusnummer: 50
1. R.A.A.P.-code: LO0016; R.O.B.-code: 45c-12z
2. Coördinaten: 149.000/401.350; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem:
4. Type vindplaats: 17e eeuwse redoute
5. Vondstmateriaal:
6. Datering(en): Nieuwe tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandmg
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: nog deels intact
13. Beheersadvies: Attentiegebied 45C-A
15. Aanvullende gegevens:Beex:vierkantterrein metgrachten omgeven, behorend
tot verdedigingswerken rond Den Bosch
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Catalogusnummer: 51
1. R.A.A.P.-code: LO0018; R.O.B.-code: 45c-14z
2. Coördinaten: 148.000/402.000; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem:
4. Type vindplaats: schatvondst
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
400-500 zilveren munten (Romeins)
1 verguld zilveren fibula (vroeg-middeleeuws)
1 mes (frankisch)
6. Datering(en): Romeins, Vroege Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: niet bekend
14. Literatuur: Van der Aa, Aardrk. Woordenb. dl IV, p. 252
Hermans, Noord Brabantse Oudheden 33
15. Aanvullende gegevens: Coördinaten zijn bij benadering bepaald.
van der Aa: in 1766 400-500 Romeinse penningen gevonden bij omploegen.
Hermans, Noord Brabantse Oudheden 33.
Hermans, p. 33: "bij ontginnen heidegrond een merkelijk beschadigd mes met
versierden hecht, Frankisch: Holwerda & Smit in de Cat. der Archeologische
verzamelingen van het Prov. Gen. in de Provincie Noord Brabant, p. 69
(afbeelding PL XXVIII nr. 4 en 5 in Hermans)".
Holwerda & Smit, p.70: "verguld zilveren mantelhaak uitloopende in een
dierenkop, zijnde voorzien geweest van twee ogen van roodglas, waarvan één
nog bewaard"; Hermans PL XVIII, nr. 1+ p. 137)
Catalogusnummer: 52
1. R.A.A.P.-code: LO0019; R.O.B.-code: 45c-15z
2. Coördinaten: 144.000/404.000; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem:
4. Type vindplaats: losse vondst
5. Vondstmateriaal: Aureus van Agrippa
6. Datering(en): Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VII d
14. Literatuur: Brabants Heem XVI, 1964, 92gevonden door J. deJong in 1897
Catalogusnummer: 53
1. R.A.A.P.-code: LO0020; R.O.B.-code: 45c-16z
2. Coördinaten: 140.200/405.530; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Udenhout; toponiem: Bosselse Baan
4. Type vindplaats: waarschijnlijk nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
Mesolitische artefacten
6. Datering(en): Mesolithicum
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap:
9. Gaafheid van de vindplaats: gevonden tijdens zandafgraving
15. Aanvullendeopmerkingen:vindplaats ligtnetbuiten Leijen-Oost enisgemeld
door A. v.d. Lee
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Catalogusnummer: 54
I. R.A.A.P.-code: LO0021; R.O.B.-code: 45c-17z en 45c-18z
2.Coördinaten: 145.070/401.550; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Haaren; toponiem: Belversche Akkers
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
Romeins aardewerk, o.a. wrijfschaal, dolium, kruiken
Pingsdorfscherven; Late Middeleeuwen A/B
Paffrathscherven; Late Middeleeuwen A/B
2 Ondetermineerbaar; Ijzertijd
2 Dorestad; Vroege Midddeleeuwen
6. Datering(en): Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid vandevindplaats:vondstengedaaningreppelprofiel rond graskuilen;
vindplaats nog deels intact, zie verder cat. nr. 3 en 4 (afb. 8)
II. Archeologische waarde: waardevol (Meldingsgebied)
13. Beheersadvies:TerreinisreedsAttentiegebied 45C-Benwordtnuvoorgedragen
als Meldingsgebied
H.Literatuur: Beex, G, BH, 1953, 125-137
Catalogusnummer: 55
1. R.A.A.P.-code: LO0022; R.O.B.-code: 45c-8z
2. Coördinaten: 147.000/401.650; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem: Heiweg
4. Type vindplaats: grafveld
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
Oude graf?kuilen prehistorie
6. Datering(en): niet bekend
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: niet bekend
9. Gaafheid van de vindplaats: niet bekend
13. Beheersadvies: Terrein is reeds Attentiegebied 45C-C; kwaliteitsbepalend
onderzoek is in het kader van dit onderzoek niet gedaan
Catalogusnummer: 56
1. R.A.A.P.-code: LO0023; R.O.B.-code: 45c-20z
2. Coördinaten: 146.000/400.500; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem: Luissel
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B, talrijke bewoningssporen uit IJzertijd/Romeinse tijd
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VII d
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; tijdens ontgronding waargenomen
14.Literatuur: Braak, A. v.d., 1952, blz 48 en 60-66
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Catalogusnummer: 57
1. R.A.A.P.-code: LO0024; R.O.B.-code: 45c-19z
2. Coördinaten: 147.800/402.700; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem: Zwanenburg
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
Romeinse nederzetting met oven
6. Datering(en): Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: nog deels intact
11. Archeologische waarde: waardevol
12. Mogelijke relatie met: cat. nr. 40 en 44
13. Beheersadvies: Gebied is reeds meldingsgebied
Catalogusnummer: 58
1. R.A.A.P.-code: LO0025; R.O.B.-code: 45c-22z
2. Coördinaten: 146.300/400.120; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem: Luissel
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
50 Ondetermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse tijd
6. Datering(en): Ijzertijd, Romeinse tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ35.2b, VIId
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; vindplaats gevonden bij ontgronding
Catalogusnummer: 59
1. R.A.A.P.-code: LO0026; R.O.B.-code: 45c-7z
2. Coördinaten: 148.800/402.925; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem:
4. Type vindplaats: waarschijnlijk nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
drie putten, vervaardigd uit dikke eikenstammen. Inhoud:
aardewerkscherven niet ouder dan 16e eeuw
6. Datering(en): Late Middeleeuwen B, Nieuwe tijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap:
14. Literatuur: N.K.N.O.B. 1966, p. 87
15. Aanvullende opmerkingen: gevonden tijdens zandafgraving
Catalogusnummer: 60
1. R.A.A.P.-code: LO0027; R.O.B.-code: 45c-10n
2. Coördinaten: 142.750/406.780; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt; toponiem:
4. Type vindplaats: waarschijnlijk nederzetting
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
Mesolitische artefacten
6. Datering(en): Mesolithicum
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
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8. Bodemtype en grondwatertrap: zEZ53.2b, VIIo
9. Gaafheid van de vindplaats: n.v.t.; gevonden tijdens zandafgraving
Catalogusnummer: 61
1. R.A.A.P.-code: LO0028; R.O.B.-code: 45c-33n
2. Coördinaten: 142.760/406.780; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Helvoirt ; toponiem: Distelberg
4. Type vindplaats: losse vondst
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
1stuks brons munt A.S
6. Datering(en): Romeins (3e eeuw)
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap:
15. Aanvullende gegevens: gevonden langs de weg, ca. 26 cm onder maaiveld
Catalogusnummer: 62
1. R.A.A.P.-code: LO0029; R.O.B.-code: 45c-2z
2. Coördinaten: 149.600/405.100; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Vught; toponiem:
4. Type vindplaats: losse vondst
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
1stuks munt van Tetricus
6. Datering(en): Romeins
7. Geomorfologische ligging: niet bekend
8. Bodemtype en grondwatertrap: niet bekend
15. Aanvullende gegevens:gevonden in 1789 bij hoeve Steenwijk nabij de grens
van Boxtel gevonden. Vindplaats ligt buiten het gebied
Catalogusnummer: 63
1. R.A.A.P.-code: LO0030
2. Coördinaten: 147.900/403.100; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Esch; toponiem: Overeind
4. Type vindplaats: nederzetting
5. Vondstmateriaal: Ijzertijd aardewerk
6. Datering(en): Late Ijzertijd
7. Geomorfologische ligging: dekzandrug
8. Bodemtype en grondwatertrap: cHn35.2b, VId
14. Literatuur: W. Beex (in voorbereiding)
15. Aanvullende gegevens: noodopgraving uit 1975, die op het momnent wordt
uitgewerkt door Drs.W. Beex (I.P.P.);er isin ieder geval sprake van minstens
twee huizen en één bijgebouw uit het begin van de Late Ijzertijd. De
cirkelvormige greppel dateert mogelijk al uit de Late Bronstijd (mondelinge
mededeling W. Beex).
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Catalogusnummer: 64
1. R.A.A.P.-code: LO0017; R.O.B.-code: 45c-13z
2. Coördinaten: 149.850/400.770; kaartblad: 45c
3. Gemeente: Boxtel; toponiem:
4. Type vindplaats: grafveld, urnenveld
5. Vondstmateriaal:
R.O.B.
6. Datering(en): Ijzertijd
7. Geomorfologische ligging: niet bekend
8. Bodemtype en grondwatertrap: niet bekend
9. Gaafheid van de vindplaats: niet bekend
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AANHANGSEL 3 CONCORDANTIELIJST

Objectnummer = Catalogusnummer
LO0001 = CAT. NR. 36
LO0002 = CAT. NR. 36
LO0003 = CAT. NR. 37
LO0004 = CAT. NR. 38
LO0005 = CAT. NR. 38
LO0006 = CAT. NR. 39
LO0007 = CAT. NR. 40
LO0009 = CAT. NR. 43
LOOOIO= CAT. NR. 44
LOOOll =CAT. NR. 45
LO0012 = CAT. NR. 46
LO0013 = CAT. NR. 47
LO0014 = CAT. NR. 48
LO0015 = CAT. NR. 49
LO0016 = CAT. NR. 50
LO0017 = CAT. NR. 64
LO0018 = CAT. NR. 51
LO0019 = CAT. NR. 52
LO0020 = CAT. NR. 53
LO0022 = CAT. NR. 54
LO0022 = CAT. NR. 55
LO0023 = CAT. NR. 56
LO0024 = CAT. NR. 57
LO0025 = CAT. NR. 58
LO0026 = CAT. NR. 59
LO0027 = CAT. NR. 60
LO0028 = CAT. NR. 61
LO0029 = CAT. NR. 62
LO0030 = CAT. NR. 63
LO0100 = CAT. NR. 1
LO0101 = CAT. NR. 1
LO0102 = CAT. NR. 1
LO0103 = CAT. NR. 1
LO0104 = CAT. NR. 1
LO0105 = CAT. NR. 28
LO0106 = CAT. NR. 1
LO0107 = CAT. NR. 1
LO0108 = CAT. NR. 1
LO0109 = CAT. NR. 1
LO0110 = CAT. NR. 5
LO0111 = CAT. NR. 5
LO0112 = CAT. NR. 5
LO0113 = CAT. NR. 1

LO0114 = CAT. NR. 1
LO0115 = CAT. NR. 6
LO0116 = CAT. NR. 29
LO0117 = CAT. NR. 30
LO0118 = CAT. NR. 31
LO0119 = CAT. NR. 32
LO0120 = CAT. NR. 41
LO0121 = CAT. NR. 33
LO0122 = CAT. NR. 4
LO0123 = CAT. NR. 4
LO0124 = CAT. NR. 7
LO0125 = CAT. NR. 34
LO0126 = CAT. NR. 35
LO0127 = CAT. NR. 2
LO0128 = CAT. NR. 2
LO0129 = CAT. NR. 2
LO0130 = CAT. NR. 3
LO0200 = CAT. NR. 18
LO0201 = CAT. NR. 19
LO0202 = CAT. NR. 20
LO0300 = CAT. NR. 21
LO0301 = CAT. NR. 22
LO0302 = CAT. NR. 23
LO0303 = CAT. NR. 16
LO0304 = CAT. NR. 24
LO0305 = CAT. NR. 25
LO0306 = CAT. NR. 26
LO0307 = CAT. NR. 27
LO0400 = CAT. NR. 15
LO0401 = CAT. NR. 13
LO0402 = CAT. NR. 14
LO0403 = CAT. NR. 17
LO0404 = CAT. NR. 12
LO0405 = CAT. NR. 12
LO0406 = CAT. NR. 11
LO0407 = CAT. NR. 8, 8A
LO0408 = CAT. NR. 8, 8A
LO0409 = CAT. NR. 10
LO0410 = CAT. NR. 9, 9A
LO0411 =CAT. NR. 9, 9A
LO0412 = CAT. NR. 9, 9A
LO0413 = CAT. NR. 42
LO0414 = CAT. NR. 8
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AANHANGSEL 4 VONDSTEN IN HET LANDINRICHTINGSPROJECT
"DE LEUEN-OOST"

Bij graafwerkzaamheden binnen het landinrichtingsgebied zijn vooral scherven uit
de Ijzertijd en de Romeinse tijd aan het licht gekomen. Zij wijzen op mogelijke
nederzettingen bij nr. 10, 18,20,21en 22.Rijke Romeinse graven zijn onderzocht
in Hoogkeiteren en op de Kollenberg bij Esch (Literatuur: L.J.A.M. v.d. Hurk, in
BROB).Wellichtlagbijnr. 19eenRomeinseovenvoordakpannen.EnkeleRomeinse
munten zijn gevonden bij nr. 2, 15en 33 en een Romeinse schatvondst bij nr. 14.
Vanlaatstgenoemdeplek,waarvandepreciezeliggingnietzekeris,isookeen fraaie
Merovingische verguld bronzen fibula afkomstig.
Enkele Karolingische scherven zijn bekend van nr. 18.De vindplaatsen 18 en 21
hebben enkele LME scherven opgeleverd. Bijzondere vermelding verdienen drie
putten (niet jonger dan de 16e eeuw; nr. 7), enige kuilen die wellicht een graf
bevatten (nr. 8),een boomstam kano (nr. 11)en een redoute (nr. 12). Aanvullende
informatie over deze vondsten is niet beschikbaar. Dat geldt ook voor de oudste
vondsten uit dit gebied (nr. 10): vuursteen-artefacten.

W.J.H. Verwers.
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AANHANGSEL 5 STANDAARD ARCHEOLOGISCHE INVENTARISATIE

Standaard ArcheologischeInventarisatieruilverkaveling "DeLeijen-Oost" tenbehoeve
van het deeladvies Natuur, Landschap en Cultuurhistorie van de NWC
Verzocht aan
: de directeur van de R.O.B. d.d. 13 september 1989.
Opgesteld door
: W.J.H. Verwers en R.H.J. Klok.
Afschrift gezonden aan: de Landinrichtingsdienst te Utrecht; de Inspecteur van de
Landinrichtingsdienst inNoord-Brabant; de Directie Bösen Landschapsbouw.

TOPOGRAFISCHE SITUERING: 45C
A. Verklarende toelichting:
Het ruilverkavelingsgebied "De Leijen-Oost" wordt ruwweg begrensd door het
afwateringskanaal in het noorden en door de spoorlijn in het zuiden en oosten,
afgezien vandrietoevoegingen daarbuiten.Dewestgrensisminofmeer willekeurig
en loopt vanuit Oisterwijk naar het noorden.
Het centrum van dit gebied omvat een zandlandschap dat bestaat uit glaciale
afzettingen. Daarin hebben riviertjes, zoals de Oude Leij en Essche Stroom, zich
ingesneden.Dehoogteverschillen kunnenoplopentot2à3 meter.Uitdrooggevallen
dalbodems heeft zich jong dekzand afgezet in ruggen langs rivierdalen. Op natte
plaatsenenopplekken metopenwaterbinnenditzandlandschap ontstond broekveen
met elzen en berken en moerasveen vanriet enzeggen. Veenkwam ook voor inhet
dal van de Essche Stroom en de Oude Leij.
Aandenoordzijde vanhetruilverkavelingsgebied ligteenrugvanglacialeeneolische
afzettingen. Een groot deel van dit gebied bestaat uit jonge ontginningen. Tijdens
de vorming van dit landschap is het stroomdal van de Oude Leij dichtgestoven en
in onbruik geraakt.
Inhet verstopte stroomdal,het huidige Helvoirtsche Broek, ontstond veen waarvan
een groot deel door turfwinning gedurende de laatste eeuwen is opgeruimd.
Inhet zuidwesten treffen weeenrelatief hogergebied metgeringreliëf.Het bestaat
uit lemige enkeerdgronden met een stelsel van ondiepe geulen.
Ontgrondingswerkzaamheden, in het bijzonder langs de Essche Stroom, en andere
graafwerkzaamheden hebben aangetoond dat dit gebied zeker in de Romeinse Tijd
bewoond is geweest. Met namekunnen wordengenoemd deBelversche Akkers ten
noordoosten van Haaren en het gebied rond Esch, waar sporen van bewoning en
graven uit de Romeinse Tijd zijn gevonden. Over de aard van deze bewoning ende
kwaliteit van de sporen is echter weinig bekend.
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B. Beschermde monumenten:
Geen.
C. Meldingsgebieden: (zie bijlage)
45-1terreinwaarin sporen van bewoninguitderomeinseTijd (Esch-Zwanenburg).
Waardebepaling: Het terrein komt in aanmerking voor oudheidkundig
bodemonderzoek of oudheidkundige waarnemingen.
Beheersadvies:Hetgebruikalsgraslandkanwordengecontinueerd. Scheuren, frezen,
egalisatiesofanderewerkzaamheden,diegrondverzet betekenen,nietuitvoerendan
na overleg met deprovinciaal archeoloog. Voorafgaande aan deze werkzaamheden
kandoormiddelvanproefonderzoek deaard,omvangenkwaliteitvande aanwezige
archeologische sporen worden vastgesteld.
Aanvullendebescherming:Inbeheers-,bestemmings-,enlandinrichtingsplannen kan
het terrein worden aangeduid als respectievelijk "terrein van oudheidkundige
betekenis", "archeologisch waardevol" en "archeologisch meldingsgebied".
Indevoorschriften vanhetbestemmingsplan ishetwenselijk datvoorditterreineen
aanlegvergunning wordt geëist voor grond- en andere werkzaamheden die dieper
reiken dan 30 cm.
45C-2terreinwaarinderestenvaneenzogenaamdeknuppelweg (Esch-Heesakker).
Waardebepaling: zie 45C-1
Beheersadvies: Het bestaande gebruik als bouwland kan worden gecontinueerd.
Werkzaamheden die dieper reiken dan de bestaande bouwvoor, zoals draineren en
woelen,ofdiegrondverzetinhouden,nietuitvoerendannaoverlegmetdeprovinciaal
archeoloog. Voorafgaande aan deze werkzaamheden kan door middel van
proefonderzoek deaard,omvangenkwaliteit vandeaanwezigearcheologische sporen
worden vastgesteld.
Aanvullende bescherming; zie 45C-1.
D. Attentiegebieden: (zie bijlage)
Als zodanig kunnen de onderstaande terreinen worden betiteld:
45C-A 17e eeuwse redoute met verhoogd binnenterrein omgeven door een wal en
gracht (Boxtel-Leunisdijk);
45C-Bterreinwaarin sporenvanbewoninguitdeRomeinseTijd (Haaren-Belversche
Akkers);
45C-C terrein waarin mogelijk sporen van begravingen (Esch-Helweg).
Op grond van vondsten, ligging, bodemkenmerken of andere indicaties wordt
verwacht datzichopdezeterreinen archeologische sporen zullen bevinden.Omdeze
te kunnen waarnemen is het wenselijk dat eventuele grondwerkzaamheden tijdig
worden gemeld aan de provinciaal archeoloog.
Motieven voor nader onderzoek
Zoals uitdetoelichting blijkt, isoverdeaard endeuitgestrektheid vande bewoning
en de kwaliteit van de sporen weinig bekend. Dat geldt in het bijzonder voor de
attentiegebieden. Nader onderzoek zal informatie moeten geven of en over welke
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afstand debewoningzichheeft uitgestrekt overderelatief hogegronden.Niet alleen
geldt dit voorde Belversche Akkers ten oosten van Haaren (45C-B),maar ook voor
de hoge gronden tussen 't Eind en Heesakker ten noordwesten van de Belversche
Dijk (I),bij Bergenshuizen (II),bijCromvoirt (III)entenwesten vanHelvoirt langs
de Gijzelse Straat (IV).
Het is op landschappelijke gronden aannemelijk dat zich in die vier gebieden ook
oudere bewoningssporen bevinden. Dit feit maakt het wenselijk dat voor een
aanvullende archeologische inventarisatie (AAI) in uw advies met worden gepleit.
Eendergelijke inventarisatiekanindevormvaneenrapport aandeCentrale Directie
van de Landinrichtingsdienst te Utrecht worden uitgebracht.
Aard van het onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van de bewoning op de aangeduide hogere gronden
enomdeaard,omvangenkwaliteit vandesporenindemeldingsgebieden tebepalen
zijn de volgende werkzaamheden noodzakelijk:
- bestudering van luchtfoto's;
- veldkartering van de daarvoor in aanmerking komende percelen binnen de ver
aangeduide gebieden;
- beoordeling en waardering van detwee bekende en nieuw ontdekte vindplaatsen.

september 1989.
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