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WOORD VOORAF

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht werd doorde afdeling Historische
Geografie van DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk
Gebied (SC-DLO) in samenwerking met de Stichting Regionaal Archeologisch
Archiverings Project (RAAP) een gecombineerd archeologisch en historischgeografisch onderzoek uitgevoerd in het gebied van de herinrichting "De LeijenWest". De aanpak was een vervolg op die in het aangrenzende herinrichtingsgebied
"De Leijen-Oost". Het was de bedoeling dat het onderzoek in de periode van
december 1991tot enmet mei 1992werd uitgevoerd. Door het vernieuwende karakter
van het onderzoek liep echter, in overleg met de opdrachtgever, de periode waarin
het onderzoek werd afgerond door tot januari 1993. Het vernieuwende van het
onderzoek had betrekking op de intensieve samenwerking tussen bodemkundigen,
archeologen, historisch-geografen en landschapsarchitecten.
Aan het onderzoek werkten mee:
- drs. K. van der Graaf (RAAP): wetenschappelijke begeleiding archeologisch
onderzoek;
- drs. M. Otte (RAAP): computerverwerking boorprofielen;
- F.A. Perk (RAAP): redactie;
- J.A.M. Roymans (RAAP): veldwerk, computerinvoer en adviezen;
- H.H. Snethlage (RAAP): tekenwerk;
- drs.C.M. Soonius (RAAP):dagelijkse leiding archeologisch onderzoek, rapportage
en tekenwerk;
- drs. J.W.H.P. Verhagen (RAAP): computerverwerking;
- ing. F. Brouwer (SC-DLO): computerselecties voor aanvullend bodemkundig
onderzoek;
- ing. G.H.P. Dirkx (SC-DLO): historisch-geografisch onderzoek, kartering en
rapportage;
- ing. M.A. van der Haar (SC-DLO): uitwerking t.b.v de planvorming;
- ir. M.B. Schone (SC-DLO): uitwerking t.b.v. de planvorming;
- prof. drs. J.A.J. Vervloet (SC-DLO): wetenschappelijke begeleiding historischgeografisch onderzoek en algehele projectleiding.
DLO-Staring Centrum heeft deeindverantwoordelijkheid voordeuitvoering van het
onderzoek en de rapportage. De eindverantwoordelijkheid voor wat betreft het
archeologische onderzoek heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort. Het archeologisch onderzoek werd vanuit
de R.O.B,begeleid doordrs.A.L.Vernooij,drs.W.J.H. Verwers endrs.R.H.J. Klok.
Dank gaat uit naar de diverse amateurarcheologen, die actief zijn in het
onderzoeksgebied endie hun vondstgegevens ter beschikking stelden. Van bijzondere
betekenis was de bijdrage van dhr. F. Elands die helaas in 1991 is overleden. Zijn
onderzoek is van grote waarde voor de gehele regio. Dhr. W. Elands heeft de
gegevens van de collectie ter beschikking gesteld. De Archeologische Vereniging
Tilburg zijn wij ook dank verschuldigd, met name dhr. F. van Nuenen en
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dhr. R. van der Loo. Tot slot willen wij dhr. A. van der Lee bedanken, die vooral
veel onderzoek heeft verricht in de Loonsche en Drunensche duinen.
Voor zijn hulp bij de interpretatie van de bodemkundige toestand van het gebied
bedanken wedhr.W.H.Leenders (SC-DLO).Drs.J.H. Oude Voshaar (DLO-Groep
Landbouwwiskunde) bedanken wevoorzijnhulpbijdeinterpretatie vanderesultaten
van het aanvullende booronderzoek.
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GEBRUIKSWIJZER

De gebruikswijzer bij dit rapport dient om het gebruik van rapport en kaarten te
vergemakkelijken. Naastdegebruikswijzer iseenuitgebreide samenvattingopgenomenwaarinwordtverwezennaardebetreffende hoofdstukken inhetrapport.Kaarten
en rapport vormen één geheel en moeten naast elkaar gebruikt worden.
Ontginnings- enbewoningsgeschiedenis
Hoofdstuk 4geeft eenoverzichtvandeontwikkelingvanhetcultuurlandschap vanaf
de eerste menselijke sporen in het gebied (Paleolithicum) tot de Nieuwste tijd.
Hierbij is gebruik gemaakt van de archeologische veldkartering en reeds bekende
archeologica,enderesultaten vanhethistorisch-geografisch onderzoek.Deresultaten
van het onderzoek zijn weergegeven op vier kaarten:
- Kaart 1: Vondstverspreidingskaart;
- Kaart 2: Opbouw van het cultuurlandschap;
- Kaart 3: Historische elementen in het landschap;
- Kaart 4: Waardering.
Kaart 1:Vondstverspreidingskaart
Inhoofdstuk 5wordenderesultatenvandearcheologischeinventarisatieenveldkartering (A.A.I.-l) beschreven. De gekarteerde percelen en de vindplaatsen zijn
weergegeven opdevondstverspreidingskaart (kaart 1).Een vindplaats iseen plaats
waar archeologische vondsten zijn gedaan (zie par. 2.3.2). Op één vindplaats kan
materiaal voorkomen van verschillende aard enouderdom. Er kan bijvoorbeeld een
concentratieneolithischevuursteenliggen,metdaarbijverspreidescherven ijzertijdaardewerk en twee losse laat-middeleeuwse scherven.
Elke vindplaats heeft een objectnummer(zie ook kaart 1). De RAAP-vindplaatsen
zijn genummerd van nr. LW0001 t/m LW0145, de R.O.B.-vindplaatsen van nr.
LW0146 t/m LW0177en deamateurvindplaatsen van nr.LW0178 t/m LW0205.In
een aantal gevallen zijn er bij de RAAP-kartering vondsten gedaan op of nabij een
reeds bij de R.O.B, of bij amateurs bekende site. Deze heeft dan in de catalogus
(hoofdstuk 9)zowel een RAAP-alseen R.O.B.-nummer. Vaak bleek alinhet veld,
somspasbijdegegevensverwerking,datverschillende vindplaatsen behorentotéén
enhetzelfde complex.Zeleveren bijvoorbeeld allemaalmateriaalopuit voornamelijk
dezelfde periode,ofliggen allemaal opeen aftebakenen geomorfologische eenheid
(bijvoorbeeld een dekzandkopje). In al deze gevallen worden in de catalogus
(hoofdstuk 9)meerderevindplaatsen (objectnummers) bijelkaargevoegdtotéénsite
met één catalogusnummer. Het bij een objectnummer behorende catalogusnummer
is vermeld in de concordantielijst (par. 9.4). In de tekst van het rapport wordt
verwezen naar catalogusnummers; indien er geen catalogusnummer is toegekend
wordt verwezen naar het objectnummer.
Kaart 2: Opbouw van hetcultuurlandschap
In paragraaf 6.1 wordt het landschap rond 1840 (kaart 2) als resultante van de in
hoofdstuk 4geschetste ontwikkelingen beschreven. De verschillende landschappen
13

inhet onderzoeksgebied worden afzonderlijk beschreven. Daarbij wordt regelmatig
verwezen naar hoofdstuk 4. De schets van het landschap op kaart 2 is bedoeld als
historisch-landschappelijk referentiekader entoontdeliggingvanhet grondgebruik,
de percelering en de lijn- en puntelementen in het landschap.
Tabel 1 Verwijzing naarparagraafnummers waar elementen van kaart3 worden besproken
Elementen

Paragraafnummers voor
Historische
achtergronden

Kaart 3

VLAKELEMENTEN
Ouder bos
Leemput

4.9.2; 6.1.4
4.10.3

6.2.2
6.2.2

LIJNELEMENTEN
Relief-afhankelijke wegen
Weg met randligging
Weg over de akkers
Overige relief-afhankelijke weg

4.9.2; 4.9.3; 6.1.2
4.9.2; 6.1.2
4.9.2; 4.10.1; 6.1.2

6.2.3
6.2.3
6.2.3

Relief-onafhankelijke wegen
Oudere relief-onafhankelijke weg
Lanen in park
Weg injongere heide-ontginning
Oude Rijksweg

4.9.2; 6.1.4
4.10.4
4.10.5; 6.1.5
4.10.6

6.2.3
6.2.3
6.2.3
6.2.3

Overige lijnelementen
Lintbebouwing in boshoeven
Perceelsscheiding hoevestrook
Hoofdstructuurlijn
Waterloop

4.9.2; 6.1.4
4.9.2; 6.1.4
4.9.2; 4.10.1; 6.1.3
3.4; 4.9.2

6.2.3
6.2.3
6.2.3
6.2.3

PUNTELEMENTEN
Bewoning
Restant omgrachte huisplaats
Huisplaats vóór 1500
Landhuis

4.9.3
4.9.2
4.10.4

6.2.4
6.2.4
6.2.4

Nijverheid en landbouw
Veedrift/Plein

4.9.2; 4.9.3; 6.1.2

6.2.4

Kaart 3: Historische elementen in hetlandschap
In paragraaf 6.2 wordt een toelichting op kaart 3 gegeven. Kaart 3 toont de
historische elementen die nog zichtbaar zijn in het huidige landschap. Naast kaart
3moetsteedskaart2geraadpleegd worden.Delegenda's vanbeidekaarten stemmen
grotendeels metelkaarovereen.Dehistorischeelementenvankaart3zijn opgenomen
in tabel 1. In deze tabel wordt verwezen naar de paragrafen waarin de betreffende
elementen ter sprake komen.
Kaart 4: Waardering
Opkaart 4worden zowelde archeologische waarden alsde historisch-geografische
14

waarden aangegeven. De archeologische waarden worden beschreven in paragraaf
7.2. De historisch-geografische waarden worden beschreven in paragraaf 7.3.
Catalogus
Hierin staan deterreinen beschreven waarkwaliteitsbepalend onderzoek is verricht
(par. 9.2). De overige objectnummers zijn opgenomen in paragraaf 9.3. De
concordantielijst, die de vertaling geeft van objectnummer (op kaart 1) naar
catalogusnummer, is opgenomen in paragraaf 9.4.
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SAMENVATTING

Inleiding
Het archeologisch en historisch-geografisch onderzoek inhet gebied van de herinrichting "De Leijen-West" had tot doel inzicht te geven in de ontwikkeling van het
cultuurlandschap, en de archeologische en landschappelijke overblijfselen daarvan
in het huidige landschap. De opzet van het onderzoek sloot aan bij die inhet aangrenzende herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost". In beide onderzoeksgebieden werd
gekozen voor een gecombineerd archeologisch enhistorisch-geografisch onderzoek.
In "De Leijen-West" werd bovendien samengewerkt met bodemkundigen en
landschapsarchitecten. Om de resultaten van deze nieuwe geïntegreerde aanpak te
kunnen beoordelen is in dit rapport veel aandacht geschonken aan methoden en is
een evaluatie van het onderzoek toegevoegd.
Methoden en bronnen
Het cultuurhistorisch onderzoek in het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" bestond
uit een combinatie van archeologisch en historisch-geografisch onderzoek. Om inzicht
te krijgen in de mogelijkheden die het landschap bood voor menselijk gebruik, werd
eerst een reconstructie van het natuurlijke landschap gemaakt. Deze reconstructie
is gebaseerd op een interpretatie van de huidige bodemkundige, hydrologische,
geomorfologische en geologische situatie. Het archeologisch onderzoek bestond uit
eeninventarisatie van dereedsbekende vindplaatsen, een zogenaamde gebiedsgerichte
kartering en een waardering. Bij het historisch-geografisch onderzoek werd gebruik
gemaakt van diverse oude topografische kaarten. Verder werd een uitgebreid
literatuuronderzoek verricht en werden in druk verschenen schriftelijke bronnen
geraadpleegd. Tot slot werd veldonderzoek uitgevoerd.
Natuurlijk landschap
Het onderzoeksgebied ligttegen dewestelijke begrenzing van deCentrale Slenk. Deze
vormt tevens de westelijke begrenzing van het stroomgebied van de Leijen, waarvan
de afwatering viahet onderzoeksgebied in derichting van 's-Hertogenbosch verloopt.
Het landschap is in hoofdlijnen gevormd tijdens het Pleistoceen. Gedurende deze
periode werd dekzand in de vorm van ruggen afgezet. Zo ligt er tussen Tilburg en
Oisterwijk een langgerekte dekzandrug uit deze periode, met een uitloper in de
richting van Udenhout. Tussen de dekzandruggen lagen nattere gronden, waarin
kleinere dekzandkoppen voorkomen. Deafwatering vond plaats viaeen aantal beken,
waarvan de meeste een zuidwest-noordoost richting hebben. Alleen de Voorste en
Achterste Stroom in het zuiden van het gebied hebben een duidelijk beekdal gevormd.
De overige beken hebben, doordat ze vlak bij de waterscheiding ontspringen,
nauwelijks een beekdal ontwikkeld. Het landschap in de Vroege Middeleeuwen was
aanmerkelijk natter dan nu. Het wateruit de uitgestrekte broekgebieden werd slechts
langzaam afgevoerd naar debeken,waarvan deafwatering eveneens langzamer verliep
dan thans het geval is. De dekzandruggen en dekzandkoppen vormden als het ware
droge eilanden, die gedurende het helejaar voldoende ontwaterd waren. Ten noorden
van Udenhout lag een laag en zeer nat leemgebied.
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Ontginnings- en bewoningsgeschiedenis
Deoudste vondst dateert uit het Midden Paleolithicum (250 000tot 35 000v.Chr).
Het betreft een losse vondst gedaan in een beekdal. De Loonsche en Drunensche
Duinen waren in het Paleolithicum bewoond. In het Mesolithicum was het
onderzoeksgebied "De Leijen-West" relatief dicht bewoond. Uitgestrekte
nederzettingscomplexen liggenonderanderenabijhetSchaapsvenendeHamershoek.
Opvallend is dat deze nederzettingslokaties zich langs beken (en het Schaapsven)
bevonden endatdegrotecomplexen een zekere mate van bewoningscontinuïteit tot
in het Neolithicum lijken te vertonen.
Ook in de Bronstijd is het onderzoeksgebied bewoond geweest. Aardewerk uit de
Midden en Late Bronstijd is opverschillende plaatsen aangetroffen. In de Ijzertijd
lijkt de bewoningsdichtheid groter te worden (59 aardewerkvindplaatsen tegen
bijvoorbeeld 15aardewerkvindplaatsen uitdeBronstijd).Hetgebiedwordtmetname
in de Late Ijzertijd en Romeinse tijd vrij intensief bewoond, getuige verschillende
nederzettingslokaties endrieurnenvelden. DebewoningindeIjzertijd en Romeinse
tijd concentreerde zich opdehogere delen van het landschap die inhet hele gebied
voorkomen.
De structuren van de oudste delen van het huidige landschap ontstonden tijdens
ontginningen waarvan debasisindeVroege Middeleeuwen isgelegd. Opdehogere
dekzandruggen vinden we een aantal nederzettingen uit de Vroege Middeleeuwen.
De nederzettingen lagen toen als kleine cultuureilandjes in het nog niet ontgonnen
landschap. Ze concentreerden zich vooral opde grotere zandruggen tussen Tilburg
enOisterwijk. IndeloopvandeLateMiddeleeuwen zijndenederzettingen verplaatst
naar de rand van de beekdalen. Op de oude nederzettingslokatie bleef in enkele
gevallen alleen de kerk achter. Het areaal cultuurland breidde zich in de Late
Middeleeuwen sterk uit. De vroeg-middeleeuwse akkers werden sterk uitgebreid
waardoor grote open akkercomplexen ontstonden. Door de invoering van de
plaggenbemesting werden op deze akkers dikke dekken van humeus materiaal
gevormd. Als het dek dikker is dan 50 cm worden deze akkers op de bodemkaart
alsenkeerdgrond aangeduid.Erwerdenookverscheidenenieuweontginningenuitgevoerd, vanuit ontginningshoeven die in de woeste gronden werden gesticht. Vaak
lagen deze op kleinere dekzandkopjes in de vochtiger gronden. Hier ontstond een
kampenlandschap. Inhetnoordoosten vanhetgebied, opdeleemgronden, ontstonden
indezeperiode zogenaamde boshoeven,diezichkenmerken dooreen strookvormige
percelering.
Door degrote begrazingsdruk en debehoefte aanplaggen en bosstrooisel verdween
het nog aanwezige bos en ontstonden heidevelden. In de beekdalen ontstonden
verschillende omgrachte huizen. Vanaf de zestiende eeuw werden de ontginningen
in het kampenlandschap voortgezet. De percelen waren omwald met beplanting
waardoorhet landschapeengeslotenkarakterhad,integenstelling totdeuitgestrekte
open akkercomplexen. De landbouw kenmerkte zich door een zeer intensief
grondgebruik,dezogenaamdeVlaamseBouw.Omstreeks 1840wasvrijwel alleheide
ontgonnen.Nadeinvoering vandekunstmest indetweedehelft vande negentiende
eeuw werdhetlaatsterestje heideontgonnen.Eenbijzonder type heide-ontginningen
zijn zogenaamde Vloeivelden ten noorden van Tilburg. In de Vloeivelden werd het
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Tilburgse afvalwater door infiltratie in de bodem gereinigd waarbij tevens het
oogmerk bestond de bodem te bemesten.
Archeologisch onderzoek
In de Standaard Archeologische Inventarisatie (S.A.I.) werd geadviseerd om een
Aanvullende Archeologische Inventarisatie uit te voeren. De A.A.I.bestond uiteen
inventarisatieenveldkartering(A.A.I.-l)eneenkwaliteitsbepalendonderzoek(A.A.I.2). Uit deinventarisatie bleek dat er in het gebied al 33vindplaatsen bekend waren
bij de R.O.B, en er konden nog 28 vindplaatsen geïnventariseerd worden bij de in
het gebied werkzame amateurarcheologen.
De veldkartering bestond uit een zogenaamde gebiedsgerichte kartering. Hiervoor
isgekozen omdat erinhet onderzoeksgebied "DeLeijen-West" beperkingen waren
ten aanzien vanhetdoen vanoppervlaktewaarnemingen. Hetdoen van oppervlaktevondstenwordtteneerstebelemmerd opdeakkersdoordediktevanhet plaggendek,
ententweede opgrote arealen grasland doorde begroeiing. Opkaart 1zijn daarom
ook de gekarteerde percelen weergegeven.
De A.A.I.-l heeft 144 nieuwe vindplaatsen opgeleverd. In totaal zijn er 205
vindplaatsen geregistreerd, welke zijn terug te vinden opkaart 1.Hiervan kwamen
er 137inaanmerking voorkwaliteitsbepalend onderzoek (A.A.I.-2).Hetgaat hierbij
vooral om vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum en het Neolithicum en
aardewerkvindplaatsen uit de Bronstijd, Ijzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.
IndeA.A.I.-2wordtdekwaliteitvandevindplaatsen vastgesteld. Daarbij wordtvoor
elkevindplaatsdegaafheid, diepteligging,aardenomvangvandemogelijk aanwezige
sporen vastgesteld. Kwaliteitsbepalend onderzoek van (pleistocene) zandgebieden
vereist een specifieke aanpak.Zoishet vaak moeilijk omaandehand van boringen
de omvang van een terrein vast te stellen. In het onderzoeksgebied liggen veel
kleinere dekzandruggen, die vaak als begrenzing gebruikt zijn. In overleg met de
R.O.B, is opvijf terreinen standaard kwaliteitsbepalend onderzoek verricht, terwijl
op 33 en 9 terreinen respectievelijk een beperkt en extensief kwaliteitsbepalend
onderzoek heeft plaatsgevonden. Doordezevormvankwaliteitsbepalend onderzoek
ishetnoodzakelijk voor terreinen,diealstebeschermenmonument zijn aangewezen,
nader onderzoek te laten verrichten.
Het landschap rond1840
In het landschap zoals dat er rond 1840 uitzag kunnen we een aantal eenheden
onderscheiden die teruggaan op de ontginningsgeschiedenis. Tussen Tilburg en
Oisterwijk lag een aantal open akkercomplexen. Deze zijn ontstaan ter plaatse van
devroeg-middeleeuwseontginningen,enindeloopvandeLateMiddeleeuwen verder
uitgebouwd.Hetlijkt dathierhetreliëfvanhetlandschapeengroterolheeft gespeeld
bij de inrichting. Dewegen volgen een bochtig tracé over de drogere delen van het
landschap.Opdevochtigegrondenrondomdeopenakkercomplexen enineenbrede
strooktussen Berkel-Enschot enLoon opZand liggenkampontginningen, die vanaf
de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd ontstonden. Het landschap heeft hier
een meerbesloten karakter doorde begroeiing rond de verschillende percelen. Ook
hier lijkt het natuurlijke reliëf een rol te hebben gespeeld bij de inrichting van het
landschap. In het noordoosten van het onderzoeksgebied wordt het landschap
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gekenmerkt door een strookvormige inrichting. Dit landschap ontstond door
zogenaamdeboshoeve-ontginningen indeLateMiddeleeuwen,vooralindedertiende
enveertiende eeuw.Omdat éénhoevestrook eencompleet landbouwbedrijf bevatte,
werd het landschap gekenmerkt door een afwisselend grondgebruik. In dit vlakke
gebied heeft het (vrijwel ontbrekende) reliëf geen rol van betekenis gespeeld bij de
inrichting.TennoordenvanOisterwijk werdengedurendedenegentiendeeeuwheideontginningenuitgevoerd dieeenrechthoekig ingericht landschaphebben opgeleverd.
Historische elementen in hetlandschap
Opkaart 3zijn dehistorische elementen inhethuidige landschap weergegeven. De
elementen zijn onderverdeeld naarvorm (vlak-,lijn- enpuntelementen)en vroegere
functie. Bij de vlakelementen zijn de categorieën "ouder bos" en "leemput"
onderscheiden. De bossen rond Udenhout vallen in de categorie ouder bos. De
precieze ouderdom is niet bekend, maar het is mogelijk dat gedeelten uit de
Middeleeuwen stammen. De leemputten ontstonden in de negentiende eeuw ten
behoeve van de steenindustrie. Onder decategorie lijnelementen wordt onder meer
een aantal soorten wegen onderscheiden. De hoofdgroepen zijn relief-afhankelijke
wegen en relief-onafhankelijke wegen. De relief-afhankelijke wegen zijn grofweg
tedaterenvanafdeLateMiddeleeuwen.Hetismogelijk datdewegen overdeakkers
teruggaan opdeVroege Middeleeuwen.Derelief-onafhankelijke wegen zijn meestal
in latere perioden ontstaan. Een belangrijke uitzondering vormen de oudere reliefafhankelijke wegen inhet boshoevengebied bij Udenhout, waarvan wehet ontstaan
indeLateMiddeleeuwen moetenplaatsen.Naastwegenwordtnogeenaantaloverige
lijnelementen onderscheiden. Onderdecategoriepuntelementen vallen huisplaatsen,
veedriften en pleintjes.
Typologie enwaardering
Opbasisvandehistorischeontwikkelingvanhetlandschapzijndrielandschapstypen
onderscheiden. Deze zijn onderscheiden op grond van het huidige landschap in
samenhang met de historische ontwikkeling. We hebben onderscheiden:
- Kampontginningen met open akkercomplexen. In het huidige landschap is het
verschil in openheid tussen deze landschappen, dat in de vorige eeuw nog zeer
herkenbaar was, slecht zichtbaar. Daarom zijn ze tot één type samengevoegd. Ze
worden gekarakteriseerd door een onregelmatige inrichting van het landschap.
- Boshoeve-ontginningen.Karakteristiek zijndelangestrookvormigepercelenenhet
afwisselende grondgebruik.
- Jongereheide-ontginningen. Ditlandschapheeft eenopvallend regelmatigeinrichting, waarin de grote rechthoekige kavels worden begrensd door rechte wegen.
Voordewaardering vandearcheologische terreinen inhetherinrichtingsgebied "De
Leijen-West" is de gaafheid als voornaamste criterium gehanteerd. Er is een
onderscheid gemaakt in vindplaatsen zonder grondsporen en vindplaatsen met
grondsporen. Met behulp van booronderzoek is getracht voor elk terrein, dat in de
catalogus is opgenomen, demate en aard van de aantasting ende compleetheid van
de vindplaats vast te stellen. Op grond van de archeologische veldkartering en waardering komen vijf terreinen in aanmerking voor bescherming ingevolge de
Monumentenwet. Voor deze terreinen wordt een nader onderzoek voorgesteld.
Negentien terreinen hebben de status meldingsgebied gekregen. Er zijn zeventien
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attentiegebiedenaangewezen,terwijl deoverigeelfterreinentesterkaangetast waren
om nog een archeologische bestemming te krijgen (par. 7.2).
Dewaardering vandehistorische elementeninhetlandschap berust opdesamenhang
met de aangrenzende percelering van gelijke ouderdom, de samenhang met andere
elementen, de gaafheid, de kenmerkendheid van het element en de waarde van het
landschap,waarvanhetelementdeeluitmaakt. Erzijn elementen onderscheiden met
een zeerhoge waarde,een hoge waarde en een matige waarde (par. 7.3). Een groot
aantalelementenblijkt eenzeerhogehistorisch-geografische waardetehebben.Deze
elementen liggen vooral in het boshoevengebied en rond de open akkercomplexen.
Evaluatie
De integratie van het archeologisch en het historisch-geografisch onderzoek bleek
tot betere inhoudelijke resultaten te leiden. Debeide disciplines bleken elkaar goed
aan te vullen. Wel bleek dat eengoede afstemming en integratie van het onderzoek
de nodige tijd vraagt.
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Fig. 1 Ligging onderzoeksgebied
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1 INLEIDING

In opdracht van de Landinrichtingsdienst werd een gecombineerd archeologisch en
historisch-geografisch onderzoek uitgevoerd inhetgebied vandeherinrichting "De
Leijen-West".Hetherinrichtingsgebied "DeLeijen-West" ligtindeNoord-Brabantse
gemeentenTilburg,LoonopZand,Udenhout,Berkel-Enschot, Oisterwijk enHelvoirt.
Hetgebiedheeft eenoppervlaktevancirca5700ha.Degrensisaangegeven in figuur
1.
Hetcultuurhistorisch onderzoekinhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-West" iseen
vervolg ophetsoortgelijke onderzoekinhet aangrenzendeherinrichtingsgebied "De
Leijen-Oost". Hier werd voor het eerst door DLO-Staring Centrum en de Stichting
RAAP een geïntegreerd onderzoek verricht naar de cultuurhistorische elementen,
structuren enwaardeninhetcultuurlandschap.Doelvanhetonderzoek in"DeLeijenWest" was inzicht te geven in de genese van het cultuurlandschap, en de archeologischeenlandschappelijke overblijfselen daarvan inhethuidigelandschapinbeeld
tebrengen,zodatdeculuurhistorische waardenvandezeoverblijfselen eenrolkunnen
spelen in de planvorming rond de herinrichting.
Tevens had het onderzoek ten doel een methode te ontwikkelen voor geïntegreerd
archeologisch enhistorisch-geografisch onderzoek. Doel hiervan was te komen tot
een beter resultaat dan wanneer beide aspecten afzonderlijk zouden worden
uitgevoerd. Bovendien werd verwacht dat een gezamenlijke rapportage de
bruikbaarheid en de toepasbaarheid van de gegevens bevordert.
Naafronding vanhetonderzoekin"DeLeijen-Oost" bleekdateennadereuitwerking
van enkele aspecten gewenst was voor een optimaal gebruik van deresultaten van
het onderzoek. In "De Leijen-West" is daarom geprobeerd:
- eennadereuitwerkingtegevenvanhetherinrichtingsgebied ineenbreder ruimtelijk
kader, zodat gebiedsoverschrijdende relaties en samenhangen beschreven kunnen
worden;
- eenmeersystematischeuitwerkingtegevenvandebetekenisvan sociaal-economische en maatschappelijke verhoudingen in het verleden.
Tevensisinditrapportdegezamenlijke aanpakvanhetarcheologischeenhistorischgeografische onderzoek geëvalueerd. We kunnen, na afronding van het onderzoek
in "DeLeijen-West", terugkijken optweeprojecten waarindebeidedisciplines waren
gecombineerd toteengezamenlijke aanpak.Inditrapport zaldegeïntegreerde aanpak
van het onderzoek worden geëvalueerd.
Tenslotte werdookaandebruikbaarheid vandegegevens voordeplanvorming extra
aandacht besteed. Om na te gaan hoe cultuurhistorische gegevens ingepast kunnen
worden in de planvorming werden door DLO-Staring Centrum globale ontwerpvoorstellen gemaakt voor dit gebied (zie deel 2 van dit rapport: Van der Haar en
Schone, 1993).Daarnaast zijn overdebruikbaarheid vandegegevens,na afronding
van het eerste concept, gesprekken gevoerd met landschapsarchitecten van de
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Landinrichtingsdienst en de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (NBLF). De vragen die daarbij
naar voren kwamen hebben geleid tot een verdere aanpassing van de rapportage.
Het onderzoek viel uiteen in vier onderdelen, te weten:
1. Aanvullend bodemkundig onderzoek:
- bijeenbrengen van relevant materiaal voor een beschrijving van het natuurlijke
landschap (voor wat betreft defysische gesteldheid) voor zover van belang voor
de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis;
- interpretatie van,uit boorstaten geselecteerde, afgeleide bodemkundige gegevens.
2. Archeologisch onderzoek:
Dit bestond in hoofdzaak uit een Aanvullende Archeologische Inventarisatie
(A.A.I.). De A.A.I. is onder te verdelen in twee fasen:
- een inventarisatie en veldkartering (A.A.I.-l):
- inventarisatie van gegevens uit archieven, amateurcollecties, verzamelen en
bestuderen van literatuur, kaarten, e t c ;
- veldkartering: het belopen van akkers en graslanden teneinde nieuwe vindplaatsen te lokaliseren;
- voorlopige rapportage.
- kwaliteitsbepalend onderzoek (A.A.I.-2):
- het uitvoeren van nader onderzoek op de in de eerste fase gekarteerde vindplaatsen om de aard, omvang en kwaliteit ervan te bepalen;
- het aangeven van de daaruit volgende archeologische waarden.
Daarnaast werd ten behoeve van hethistorisch-geografisch onderzoek aanvullend
booronderzoek op enkele akkers verricht.
3. Historisch-geografisch onderzoek:
- beschrijven van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis vanaf de Vroege
Middeleeuwen;
- analyse van de in het landschap aanwezige historisch-geografische elementen;
- opstellen van een typologie van het landschap;
- aangeven van de historisch-geografische waarden.
4. Toepassing van de resultaten in de planvorming
- schets van decultuurhistorische aspecten van het landschap voor de planvorming;
- globale analyse van de inrichtingsproblematiek (indicatief);
- uitwerking van enkele voorbeelden.
De rapportage is opgebouwd uit twee delen. De eerste drie onderdelen van het
onderzoek komen aan bod in dit deel. Het laatste onderdeel staat verwoord in deel
2 van de rapportage (Van der Haar en Schone, 1993).
In deel 1 van dit rapport beschrijven we eerst de methoden van het onderzoek en
de gebruikte bronnen (hoofdstuk 2). De opbouw van het natuurlijk landschap wordt
inhoofdstuk 3beschreven. Inhoofdstuk 4beschrijven wede bewoningsgeschiedenis.
In hoofdstuk 5 gaan we in op de archeologische veldkartering. In dit hoofdstuk
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Tabel 2Archeologische tijdschaal (naar: VanEsetal.,1988)

Gecalibreerd

C14B.P.

Klimaat, vegetatie
landschap

Geologie

Archeologische
perioden

Cultuurnamen

i 1500n.C
Late Middeleeuwen

Duinkerke lil
1

1 000

'

1000

Karolingische tijd
Merovingische tijd

500

Volksverhuizingstijd
Laat Romeinse tijd
Midden Romeinse tijd
Vroeg Romeinse tijd
Late Ijzertijd

: ;Éö(nl|ë|kftll
Subatlanticum

0< >

2 000
0uiiÄi<e|iF:7

500

Midden Ijzertijd

Zëijèn::. ;.:.'

Vroege Ijzertijd
'

Late Bronstijd

1 000
i'

>

1 500

i

20 0 0

1

25 0 0 i

3 000
Midden Bronstijd

|i|aiM:!nk'e/;k^i:0:?::,::

HiiversümDrakênV
stein

Vroege Bronstijd

Subboreaal

Elp

.

Wikkeldraad

i
o

1

1

'

; ;::;;iiai|i|||;!;;;;

3 000

|iI:É|i|is|iji;fl

3500
i

1

4 000

'

f

O"
<D

lOOfbOS!:??:
Laat Neolithicum

<
iiio.
13
:<o

1

(D
:;3

(D

P

o

:;«
•

'

$

;

Midden Neolithicum
O:
::
• Z F v . : X-=O -•••; ;:.:.fl) ::
ai
:.:;.i>i::

5 000

: S"

40 0 0
Vroeg Neolithicum

1

.<S

(3

^sIlllJlMI::

4 500

'

5000 ' >

'

6000

Atlanticum

6 000

':f^àh'dperarrïiek <

I^AaliiAEiiiii
Mesolithicum

'

7000 '

'

8 000

90 0 0 i

> 10 000

Qj^llfôl&àfiall''
10000

= 11 000

Praeboreaal

berk

kouder
Late Dryas

toendra

warmer
Allenad
12 000

rtörtgsdêkzahd l;;s.lij.: k Vroege Dryas
m.. warmer Bolling

= 12 000
= 25 000
1

IMP:

8 000

1

1

Boreaal

llijüftfëkzand o'
1S:-::;?(ÖSÏ:V-\::;V7:

50 0 0 0

m

Weichselien
ijstijd

m;
m-.
•z.\- warm Eemien

' 100 000
1
1

dëh
: berk

Laat Paleolithicum

.,!":. Tjonger

toendra :
Hamburg

'iJtéré;::'::•..•:'
pqofi^ülitij.rj

loofbos
Midden Paleolithicum

150 000
2 0 0 000

Ahrensburg

|tÙWwâl;|Ms : ::
«keileern"• :

Saalien ijstijd

£••; landijs

250 000
' 300 0 0 0
v.C.

Vroeg Paleolithicum

25

wordt verwezen naar decatalogus waarin depunten van kaart 1 beschreven worden
(hoofdstuk 9).Daarnagaan weinhoofdstuk 6inopderesultaten vanhet historischgeografisch onderzoek. Deopbouw vanhetcultuurlandschap (kaart2)besprekenwe
in paragraaf 6.1, waarna we in paragraaf 6.2 nader ingaan op de nog aanwezige
historische elementen in het cultuurlandschap (kaart 3). In hoofdstuk 7 worden de
archeologische en historisch-geografische waarden en de waarderingscriteria
besproken.Hetgecombineerdeonderzoekwordtinhoofdstuk 8geëvalueerd, waarna
enkele conclusies over deze aanpak worden getrokken en enkele aanbevelingen
worden gedaan.
Veelontwikkelingen inhetcultuurlandschap vanhetherinrichtingsgebied "DeLeijenWest"komen overeenmetdieinhetaangrenzende herinrichtingsgebied "DeLeijenOost".Wehebbendezeontwikkelingen inditrapporttochweervolledig beschreven,
zodat beide rapporten afzonderlijk leesbaar zijn.
De in dit rapport gehanteerde perioden-indeling en de bijbehorende jaartallen BC
enAD(resp.vóórennâChristus)zijn conform dealgemeenaanvaardeperiodisering
binnen deNederlandse archeologie (tabel 2).Enkele toelichtingen zijn opgenomen
in noten om te voorkomen dat ze als storend worden ervaren in de tekst. Het gaat
omtoelichtingen dieeen nadereverantwoording vandetekst geven maar die verder
niet noodzakelijk zijn voor een juist begrip van de tekst.
Om het gebruik van de resultaten van het onderzoek te vergemakkelijken is een
gebruikswijzer voorhet rapport endekaarten opgenomen. Inhetrapport iseen lijst
opgenomen met gebruikt kaartmateriaal.
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2 METHODEN EN BRONNEN

2.1 Inleiding
Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek in het herinrichtingsgebied "De LeijenWest" bestond evenals in "De Leijen-Oost" uit een gecombineerd archeologisch en
historisch-geografisch onderzoek.Vanuitbeidedisciplines werdenbijdragen geleverd
aanhet onderzoek. Erwerd tijdens het onderzoek dankbaar gebruik gemaakt vande
kennis die tijdens het veldbodemkundig onderzoek was vergaard. In een vroeg
stadium werdenafspraken gemaaktoverextrainformatie dietijdens het bodemkundig
onderzoek, dat voor deherinrichting werd uitgevoerd, kon worden verzameld (par.
2.2).
Inhoofdstuk 8wordenderesultaten vandesamenwerkinginhet herinrichtingsgebied
"DeLeijen-West" enhetaangrenzendeherinrichtingsgebied "DeLeijen-Oost" nader
geëvalueerd.

2.2 Reconstructie van het natuurlijk landschap
Aan de reconstructie van het natuurlijk landschap lag dehuidige bodemkundige en
hydrologische situatie ten grondslag. De reconstructie werd als volgt uitgevoerd.
Eerstwerdendevoorlopigegegevensvandebodemkaart 1 : 25 000van"DeLeijenWest"(Leenders, 1992)geanalyseerd.Daarnaastgebruikten wedeGeomorfologische
kaart vanNederland, blad 45,50en 51, endetoelichtingen opdeGeologische kaart
vanNederland 1:50 000,blad51Oostenblad51West(Bisschops, 1973; Bisschops,
et al, 1985).
Bij de reconstructie moesten we rekening houden met het feit dat de
grondwaterspiegel in vergelijking met vroeger waarschijnlijk sterk is gedaald (par.
3.5). Verder werd de reconstructie bemoeilijkt omdat op veel plaatsen het oorspronkelijke reliëf opdehogere delen bedekt isdoor dikke antropogene dekken die
door plaggenbemesting zijn ontstaan. Het is bekend dat deze plaggendekken in de
loop der tijd ook in de nattere delen, zelfs in de beekdalen tot stand kwamen (par.
4.9.2).
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 indroge, vochtige en natte gronden. Droog zijn de gronden 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
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cultuurdek geploegd is);
- enkeerdgronden met grondwatertrap VId.
Totdenattegronden zijn allegronden metgrondwatertrapVennattergerekend.Ook
enkeerdgronden met grondwatertrap Vlo (ondiep) en natter zijn tot deze groep
gerekend. Immers, als wehet opgebrachte dek buiten beschouwing laten, dan blijft
eenzeernattebodemover.Verderzijn allebeekeerdgronden enlage enkeerdgronden
ongeacht hun grondwatertrap tot denatte 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.
Grotedelenvanhetlandschap zijn ondernieuwbouw verdwenen.Vandezegebieden
zijntijdensdebodemkarteringgeenbodemkundigegegevensverzameld.Ditbemoeilijktedereconstructieinhogemate.Doorgebruiktemakenvan hoogtepuntenkaarten
kon deze leemte worden opgevuld. Op de hoogtepuntenkaart wordt de absolute
hoogteligging, de hoogte van het maaiveld ten opzichte van N.A.P., weergegeven.
Derelatieve verschillen tussen hoogen laag blijken echter veelmeerde verhouding
tussen nat en droog te bepalen. Inzicht hierin werd verkregen door de absolute
hoogteligging te relateren aan nabij gelegen vlakken op de bodemkaart.
Uitde voorlopige analyse van het kaartmateriaal ontstond een globaal beeld van de
liggingvandegrondentenopzichtevanhetgrondwater.Bovendienisbijdeindeling
de lemigheid van de bodem in kaart gebracht. Zo kregen we een indruk van de
natuurlijke bodemvruchtbaarheid.
Vervolgens werd de analyse van het kaartmateriaal aangevuld met gedetailleerde
informatie dieniet opdebodemkaart is aangegeven. Tijdens een veldbodemkundig
onderzoekwordenvaneengrootaantalboringendebodemkenmerken vanhet profiel
in boorstaten vastgelegd. Over deze informatie konden we beschikken. Daarnaast
waren in overleg metdeveldbodemkundigen, voordat het veldbodemkundig onderzoek van start ging, bodemkenmerken geselecteerd die informatie geven die voor
het cultuurhistorisch onderzoek van belang zijn.
Deze kenmerken werden gedurende de bodemkartering opgenomen en eveneens in
de boorstaten vastgelegd. Het betrof:
- aanwezigheid van een holtpodzol onder het plaggendek;
- aanwezigheid van een cultuurlaag onder het plaggendek;
- aanwezigheid van gleyverschijnselen direct onder het plaggendek;
- aanwezigheid van venig of moerig materiaal direct onder het plaggendek;
- opbouw van het plaggendek, vooral wat betreft de kleur;
- voorkomen van stuifzandlaagjes in het plaggendek;
- diepte van de fossiele roest.
Vaneengedeeltevanhetherinrichtingsgebied wasdebodemgesteldheid reedsinhet
verleden inkaartgebracht (Dekkers, 1975;DekkersenVandenHurk, 1979).Tijdens
hetveldbodemkundig onderzoekinhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-West" werd
daar niet opnieuw bodemkundige informatie verzameld, maar werden de in het
verleden verzamelde gegevens gebruikt. De informatie waarvan hiervoor sprakeis,
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was voordit gedeelte vanhet onderzoeksgebied niet beschikbaar. Voordit gedeelte
vanhetonderzoeksgebied is,voorzoverdatnodigwas,alsnogaanvullende informatie
verzameld.
De benodigde informatie is uit de boorstaten, die in ORACLE data-bestanden zijn
vastgelegd,geselecteerd.Hiervoorwerdhetcomputerprogramma SQLgebruikt.Met
behulp van het computerprogramma Arc-Info werden hiervan kaarten geplot. Het
computerprogramma BOPAKdatvoorditsoortbewerkingen isontwikkeld,konniet
worden gebruiktomdatnogonvoldoendegegevensgedigitaliseerd waren.Erwerden
kaarten geplot van boringen met de volgende eigenschappen:
- enkeerdgrondenwaarin onderhetplaggendek moderpodzolen (Bw-horizont) voorkomen;
- enkeerdgronden met in of direct onder het plaggendek verschijnselen die duiden
op natte omstandigheden (veen of gley-verschijnselen ofwel fossiele roest);
- profielen metveen of moerigmateriaal direct ondereen antropogeen dek of onder
stuifzand.
Aan de hand van deze gegevens is de reconstructie van het natuurlijke landschap
verder aangepast en bijgewerkt. De reconstructie wordt in hoofdstuk 3 nader
toegelicht.

2.3 Archeologisch onderzoek
2.3.1 Inleiding
Archeologie is de wetenschap die zich richt opreconstructie van samenlevingen in
het verleden door middel vanhet opsporen, onderzoeken, verklaren en conserveren
van de materiële overblijfselen van menselijke activiteiten. Doel is enerzijds het
verkrijgen vankennisoverdemenselijke samenlevinginverschillende tijdsperioden
en anderzijds het verkrijgen van inzicht in de processen waardoor samenlevingen
veranderen. In tegenstelling tot een zeer verbreide opvatting is het doel van
archeologie niet het stofferen van museum-vitrines met 'mooie stukken', maar een
zogetrouwmogelijke reconstructievanalleaspectenvanhet(pre)historisch bestaan.
In de archeologie wordt onderscheid gemaakt tussen de prehistorische en de
historische archeologie. Eerstgenoemde bestudeert samenlevingen zonder, dan wel
nagenoeg zonder, mogelijkheid tot correlatie met een nalatenschap van geschreven
bronnen. Historische archeologie richt zich op samenlevingen die tevens geschiedkundige en literaire teksten alsmede andere documenten hebben nagelaten.
Slechtseenbetrekkelijk kleindeelvandearcheologische overblijfselen inNederland
iszichtbaarinhetlandschap,zoalsterpen,grafheuvels,hunebeddenen kasteelbergjes.
Hetgrootstedeelisniet aanhetoppervlak zichtbaarendaardoor moeilijk te ontdekken. De archeologie is aangewezen op bronnen van andere aard dan de historische
wetenschappen, die een belangrijk deel van hun gegevens aan geschreven bronnen
ontlenen. Dearcheologische bronnen zijn niet zomaar te raadplegen, aangezien zij
zichmeestalindegrondbevinden.Daardoorweetmennietaltijd waarzeverborgen
liggen.
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De bodem met bovengenoemde sporen van menselijke activiteiten wordt vaak
vergeleken met een archief, dat ons informatie biedt van een geheel andere orde dan
die van de geschreven bronnen. Dit bodemarchief is van zeer groot belang omdat
het de enige informatiebron vormt over het prehistorisch verleden, dat wil zeggen
de periode voorafgaand aan de kennis van het schrift, die meer dan 99% van de
geschiedenis van de mensheid omvat. Informatie met betrekking tot dit zogenaamde
bodemarchief kan op verschillende manieren worden verkregen:
a. oppervlakte-waarnemingen;
b. non-destructieve waarnemingstechnieken;
c. andere (niet-archeologische) grondwerkzaamheden;
d. opgravingen.
Zoals ieder archief is ookhet bodemarchief zeerkwetsbaar, met andere woorden zeer
gevoelig vooringrepen.Bij stadsuitbreidingen, grondwerkzaamheden inhet landelijk
gebied (zoals wegaanleg enhetgraven van nieuwe sloten)entalloze agrarische werkzaamheden, kunnen denog aanwezige archeologische overblijfselen ernstig aangetast
of zelfs geheel vernietigd worden. Zoals bij elk archief geldt ook hier dat bij
onzorgvuldig beheer bestaande, unieke informatie verdwijnt: er komt nooit iets bij.
Grondwerkzaamheden die in het kader van een herinrichting worden uitgevoerd,
kunnen een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief. Het is daarom
zaak (zoveel mogelijk) vindplaatsen te inventariseren, karteren en waarderen om te
bereiken dat belangrijke archeologische waarden zoveel mogelijk behouden blijven.
In de Standaard Archeologische Inventarisatie (S.A.I., zie aanhangsel 1)wordt door
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) voorgesteld een
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (A.A.I.) te laten uitvoeren.
Een A.A.I. bestaat uit twee fasen, waarin de volgende werkzaamheden zijn verricht:
1. A.A.I.-l:
- inventarisatie van gegevens uit archieven en bestuderen van literatuur, kaarten, etc.
(resultaten zie par. 5.1.1);
- bestuderen van amateurcollecties (resultaten zie par. 2.3.3 en hoofdstuk 8);
- veldkartering: het belopen van akkers en graslanden om nieuwe vindplaatsen te
lokaliseren; inditonderzoek isgebruik gemaakt van de zogenaamde gebiedsgerichte
kartering (resultaten zie par. 5.1.2);
- dataverwerking: vondsten wassen en determineren, computerverwerking van de
gegevens, tekenwerk, etc. (catalogus: hoofdstuk 9);
- voorlopige rapportage.
2. A.A.I.-2:
- kwaliteitsbepalend onderzoek: het uitvoeren van nader onderzoek op dein de eerste
fase gekarteerde vindplaatsen om de aard, omvang en kwaliteit ervan te bepalen;
- dataverwerking (catalogus: hoofdstuk 9);
- waardering van archeologische terreinen (par. 7.2);
- eindrapportage.
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2.3.2 Archeologische vindplaatsen
Kenmerkende elementen van vindplaatsen
Een vindplaats is een plaats waar archeologische vondsten zijn gedaan. Deze kan
ontdekt worden door de aanwezigheid van artefacten en/of grondsporen (tabel 3),
of doordat er sprake is van een visueel-herkenbaar terreinkenmerk.
Tabel 3 Belangrijkste vondstcategorieën (zoals die op vindplaatsen voorkomen,
uitgedrukt in verschillende typen materiaal) perperiode (Uit:Deeben, 1988)

Paleo/Meso
Neolithicum
Bronstijd
Ijzertijd
Romeinse tijd
Middeleeuwen

Vuursteen

Metalen

Aardewerk

Bouwmateriaal

Bot

+
+
-/+
-/+

_
-

_

_

_

+
+
+
+
+

-/+
-/+
-/+
+
+

-/+
-/+
+
+
+

-

+
+
+
+

+aanwezig; -/+ mogelijk maar minder voorkomend; - afwezig
Artefacten zijn alle mobiele voorwerpen die door de mens zijn vervaardigd, bewerkt
of gebruikt. Vorm, wijze van bewerking, grondstof en functie zijn in de loop der tijd
regelmatig veranderd, waardoor artefacten soms goed dateerbaar zijn. Het gaat in
het onderzoeksgebied voornamelijk om aardewerk, stenen, vuurstenen of metalen
werktuigen. Artefacten kunnen worden gevonden aan het oppervlak, tijdens een
opgraving of soms bij een boring. De basis van de door de Stichting RAAP uitgevoerde kartering wordt gevormd door aan het oppervlak gevonden artefacten.
Grondsporen zijn ontstaan doordat door de mens in de bodem aangebrachte
ingravingen (zoals kuilen voor afval, greppels voor de afwatering en paalgaten voor
de fundering van huizen) in de loop der tijd zijn opgevuld met materiaal van het
toenmalige loopvlak, of bewust werden opgevuld met bijvoorbeeld huishoudelijk
afval. Deze vulling isvan een andere kleur en samenstelling dan de omringende, niet
verstoorde bodem. Fundamentresten en oude wegen (onder het huidige oppervlak)
worden ook tot grondsporen gerekend. Grondsporen zijn zelden aan het oppervlak
zichtbaar. Ze bevinden zich net onder de bouwvoor, waardoor ze alleen door middel
van een opgraving (of ander grondverzet) kunnen worden aangetoond. Andere
methoden, zoals weerstandsmetingen, zijn in ontwikkeling. Een boring kan alleen
bij toeval een grondspoor raken.
Door van de verschillende grondsporen de inhoud, datering en ligging ten opzichte
van elkaar te vergelijken, kunnen structuren worden ontdekt, zoals een huisplattegrond, een erfafscheiding en dergelijke. Sommige activiteiten laten echter geen
grondsporen na en soms zijn grondsporen in de loop der tijd uitgewist.
Visueel waarneembare terreinkenmerken zijn inhet landschap zichtbare, door de mens
gemaakte ophogingen of ingravingen (bijvoorbeeld een huisterp of een gracht rond
een hoeve). Soms vormt de datering van deze objecten een probleem, omdat er niet
altijd artefacten worden gevonden.
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Typen vindplaatsen in hetonderzoeksgebied
Het is aan de hand van oppervlaktevondsten moeilijk, maar soms wel mogelijk
verschillendetypenvindplaatsen (zoalsnederzettingen, grafvelden en akkerarealen)
te onderscheiden. Daarvoor moet gekeken worden naar:
- de aard en samenstelling van de vondsten. Deze kunnen iets zeggen over de
activiteiten diehebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld wonen,begraven envoedsel
verbouwen);
- dehoeveelheid materiaal en de spreiding ervan. Vondsten kunnen voorkomen als
lossevondst,als(nietdichtemaarwelaftebakenen)verspreiding overeengebied,
ofineenconcentratie.Devondstdichtheid envondstverspreidingkunnenietszeggen
over de gebruiksintensiteit van een plaats. Maar het is meestal niet meer dan een
indicatie voorhet type vindplaats. Het kan ook een afspiegeling zijn van de mate
van erosie, of duiden op een overlapping van verschillende individuele sites.
Het is voor de waardering van vindplaatsen wenselijk inzicht te hebben in de aard
vandeterplekkeuitgevoerde activiteiten.Metanderewoorden,hetmoetbekend zijn
met wat voor type vindplaats we te maken hebben. Het is een belangrijk gegeven
voorhet bepalen van de zeldzaamheid en erkunnen met deze informatie uitspraken
worden gedaan over relaties tussen de vindplaatsen.
In het onderzoeksgebied kunnen op grond van de veldkartering en het daarop
volgende kwaliteitsbepalend onderzoek de volgende typen vindplaatsen worden
onderscheiden:
- nederzetting: grote hoeveelheid materiaal waaronder aardewerk, maalsteenfragmenten,bouwmaterialen en/ofverbrandestenen;bijv.catalogusnummer 1,4en40;
- omgrachte huisplaatsen (moated sites, zie par. 4.9.2, catalogusnummer 4 en 5);
- urnenveld: verschillende concentraties aardewerk met resten van crematies; bijv.
catalogusnummer 3.
Vanveeloppervlaktevindplaatsen isnietduidelijk omwatvoortypehetgaat,meestal
omdat er (nog) onvoldoende materiaal is verzameld. Deze vindplaatsen zijn alleen
indecatalogus (hoofdstuk 9)opgenomen alsdegeomorfologische ligging veelbelovendwas(ziepar.5.2).Decatalogusissamengesteld directnadeveldkartering.Het
kwaliteitsbepalend onderzoek kon vaak meer zekerheid geven omtrent het type
vindplaats.
Context
Vindplaatsen staan veelal niet op zichzelf, er bestaat meestal een relatie tot andere
vindplaatsen, zowelsynchroon (gelijktijdige vindplaatsen) alsdiachroon (vindplaatsen
dieelkaar intijd opvolgen).Hetisbelangrijk dezerelatiete onderzoeken, omdat zo
een beeld kan worden gevormd van en uitspraken kunnen worden gedaan over het
functioneren vaneentoenmaligesamenleving. Bijdebestudering vande onderlinge
relaties moeten ook vindplaatsen buiten het onderzoeksgebied betrokken worden.
Daarnaast staan vindplaatsen meestal in een bepaalde relatie tot het landschap. In
alle perioden liggen de vindplaatsen op droge plaatsen: de hogere delen van het
toenmalige landschap. Er is per periode, afhankelijk van de aard en ligging van de
bewoonbare gronden, een zekere regelmaat in lokatiekeuze waar te nemen. In dit
gebied,met zijn kleinschalige karakter,isdegebondenheid vanvindplaatsen aande
beekdalen zeer opvallend.
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2.3.3 Methode A.A.I.-l: inventarisatie en kartering
Inventarisatie
Indeeerstefase vanhetproject zijn reedsbekendegegevens overhetonderzoeksgebied verzameld. Zo zijn de in het Centraal Archeologisch Archief (C.A.A.) van de
R.O.B, geregistreerde vindplaatsen van archeologisch materiaal geïnventariseerd.
Daarnaast zijn erverschillende kaartenbestudeerd.Hetbetreft onderandere topografischekaarten(verschillende schalen)endeconcept-bodemkaart(1 :25 000;Leenders,
1992). Aangezien het hier gaat om een gecombineerd archeologisch/historischgeografisch onderzoekzijndehistorischekaartennietdoordeStichtingRAAPbestudeerd.
Tevensisliteratuurbetreffende devroegstegeschiedenis vanhetgebied geraadpleegd.
Hetdoelishetinventariseren vandearcheologische potentievanhetgebied opgrond
waarvan de planning van de veldkartering kan plaatsvinden en de rapportage kan
wordenvoorbereid.Tenslottewordteen oriënterend bezoekgebracht aanhetgebied,
waarbijtervoorbereiding vandeveldkartering naarhetlandschapenhet landgebruik
is gekeken.
Onmisbaar isdeinventarisatie vanvondsten envondstgegevens indecollecties 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 vaneen
vindplaats heeft verzameld. In het gebied "De Leijen-West" zijn verschillende
amateurarcheologen actief. De meeste zijn echter vooral geïnteresseerd in de
'steentijden', het Laat Paleolithicum en het Mesolithicum. Hierdoor wordt een
enigzins vertekend beeld gegeven vandebewoningsgeschiedenis vandit gebied.De
meeste vondsten zijn gedaan op de hoge akkers langs de beekdalen en rond het
Schaapsven.
Veldkartering
De veldkartering is een onderzoeksmethode die in de jaren zestig, bij de opkomst
van de eerste regionale onderzoeksprojecten in de noordwesteuropese archeologie,
is ontwikkeld (Slofstra, 1976). In de daarop volgendejaren is de methodiek verder
verfijnd. De eerste toepassingen in Nederland vonden plaats in het Kromme
Rijngebied, Het Grootslag en op Texel (R.O.B.), in West-Friesland (R.O.B, en het
Instituut voor Prae-en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, I.P.P.)en
in de Brabantse Kempen (I.P.P.en Archeologisch Instituut Vrije Universiteit). Het
onderzoek in deze regio's vond en vindt plaats vanuit zuiver-wetenschappelijke
vraagstellingen.Deachterliggendegedachtedaarbijisdateengoedeinterpretatievan
archeologica 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. Een systematische veldkartering kan daarbij de
primaire gegevens leveren die voor de hypothesevorming nodig zijn.
Tijdens develdkartering wordenakkers,weilanden enbosgebiedenbelopenteneinde
archeologisch materiaal te verzamelen. Dit vindt plaats in overleg met, en met
toestemming van,de grondgebruikers. Bij ontsluitingen (bietenkuilen, slootkanten,
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leidingsleuven) wordtspecialeaandachtgeschonken aanbodemprofielen engekeken
naareventueel aanwezigegrondsporen (fig.2).Uitgegraven grond wordt oparcheologische resten gecontroleerd. Alle vondsten geraapt tijdens develdkartering, zoals
scherven aardewerk, fragmenten vuursteen, glas en metaal, worden geregistreerd,
gewassen en gedetermineerd. Het doel is het in kaart brengen van archeologische
vindplaatsen in het onderzoeksgebied.
Een veldkartering kan variëren in intensiteit. Wanneer gekozen wordt voor een
kartering van geselecteerde gebiedsdelen wordt gesproken van een zogenaamde
gebiedsgerichte kartering(VanderGraaf, 1991).Deintensiteit vandekarteringwordt
bepaald door landschappelijke omstandigheden, wetenschappelijke mogelijkheden
en het beschikbare budget. De te kiezen onderzoeksmethode is vooral afhankelijk
van het landgebruik en de bodemkundige/geologische situatie. Zo is bijvoorbeeld
geblekendatvooralakkers openkeerdgronden engraslandeninpleistoceen Nederland
moeilijk karteerbaar zijn. Het is weinig zinvol het gehele oppervlak hiervan te
karteren.Hetonderzoeksgebied bestaatgrotendeelsuitgrasland en enkeerdgronden.
Daaromishiereen aangepaste opzet vandeveldkartering gekozen.Vandepercelen
openkeerdgronden worden alleenderandeneneventuele ontsluitingen(bijv.perskuilen)gekarteerdeninpleistocenegraslandgebieden worden,indienergeen regelmatig
schoongemaakte sloten zijn, alleen eventuele akkers als 'kijkgaatjes' benut.
Molshopen, indien aanwezig, worden ook geïnspecteerd.

2.3.4 Methode A.A.I.-2: waardering
Om adviezen omtrent bescherming, beheer en inrichting van archeologische
vindplaatsen te kunnen geven, is het nodig de waarde van de vindplaatsen vast te
stellen. Het is voor de waardering van vindplaatsen wenselijk inzicht te hebben in:
A. de aard van de indertijd ter plekke uitgevoerde activiteiten;
B. de datering van de vindplaats;
C. de mate van conservering van de vindplaats.
Ditinzichtwordenverkregen doorhetuitvoerenvaneenkwaliteitsbepalend onderzoek
(A.A.I.-2) (zie verder par 7.2).
A. Aard van de activiteiten (type vindplaats)
Dit gegeven vormt de basis voor uitspraken over relaties tussen vindplaatsen. De
relatiestussenvindplaatsenineengebiedkunnenoptweemanierenbekekenworden.
Teneerstekangekeken worden ofersprakeisvangebruiks-of bewoningscontinuïteit
op een vindplaats. Daarmee wordt bedoeld of het mogelijk is op één vindplaats de
overgang van de ene naar de andere periode te traceren en daarmee een licht te
werpen op de processen die een rol spelen bij de veranderingen in levenswijze die
met een overgang gepaard zouden kunnen gaan. Ten tweede kan gekeken worden
naarderelatievaneenvindplaatstotvindplaatsen uitdezelfdeperiodeineenbepaald
gebied.Inhetideale gevalkaneennederzettingspatroon (verschillende gelijktijdige
nederzettingen dieinrelatietotelkaarstaan)worden achterhaald ofeenpatroonvan
sites die behoren tot één gemeenschap (bijvoorbeeld de relatie tussen een nederzetting, begraafplaats en akker). Omdat het voor de prehistorie moeilijk is het
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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.
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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 Naeeuwen 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.

Moerige en venige bodem

[ x ^ y V H ' - a a 9 m e t 0 P g e b r a c h t e plaggen gemengd
met oude cultuurlaag
Plaggendek

Verstoorde laag

~ W ~

Oorspronkelijke bodem

m

Oude geploegde cultuurlaag

^

Spitsporen
Paalgat

Fig.2 Ontstaan van bodemsporen (naarTheuws, 1990)
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type vindplaats met enige zekerheid vast te stellen, kanvaak alleen gelijktijdigheid
(indezinvanbehorend toteenzelfde periodeoffase) wordengeconstateerd. Het feit
dat sommige activiteiten geen of weinig sporen nalaten en anderejuist erg veel, is
eveneens een belangrijk gegeven in het waarderingsonderzoek.
B. Datering van de vindplaats
Dezeldzaamheid of schaarste vaneenvindplaats laat zichbepalen aandehand van
dedatering,incombinatiemethetregionaal,bovenregionaaloflandelijk voorkomen
vandevindplaats ofhettypevindplaats.Daarnaastkandedateringvandevindplaats
een indicatie zijn voor de mogelijke aanwezigheid van grondsporen (zie par. 7.2).
Het is belangrijk zich te realiseren dat grondsporen in de loop der tijd kunnen zijn
vervaagd. Tenslotte kan deze informatie inzicht geven in de aard (materiaalcategorieën) enomvang (hoeveelheid) vanderesten. Bepaald materiaal, zoalshouten
bot, blijft (afhankelijk van de ligging) veel minder lang bewaard dan bijvoorbeeld
stenenartefacten. Vanouderevindplaatsenkunnenduscomplete materiaalcategorieën
ontbreken. Ook is bekend dat bepaalde soorten grondstoffen niet in elke periode
werden gebruikt. Een goed voorbeeld daarvan is vuursteen, dat vanaf de Ijzertijd
eigenlijk geen functie meer vervult in de produktie van werktuigen.
C.De mate van conservering van de vindplaats
Om vast te stellen of en in welke mate vindplaatsen kunnen zijn verstoord, zijn
gegevens metbetrekking totde(landschappelijke) ligging en (recente) antropogene
invloeden vangrootbelang.Inhetonderstaandewordenenkelevoorbeelden gegeven
(Van der Graaf et al., 1990; zie ook tabel 4).
Ligging
Indeeersteplaatsishetbelangrijk omvasttestelleninhoeverrevindplaatsen kunnen
zijn afgedekt (zie fig. 2). In een gebied met enkeerdgronden is het oude landschap
overdekt. Afhankelijk van de dikte van het ophogingspakket kunnen vindplaatsen
aanhet oppervlak worden ontdekt.Het materiaal wordt bij graafwerkzaamheden of
bij landbouwkundige werkzaamheden, zoalsdiepploegen,naarbovengehaald.Inde
tweede plaats moet gelet worden op de (natuurlijke) vegetatie. Grondsporen van
vindplaatsen diein bosgebied liggen,kunnen bijvoorbeeld door wortelwerking zijn
verstoord.
Menselijke ingrepen
1. bouwactiviteiten, zoalshetgravenvanbouwputten,kunnenvindplaatsen inernstige
mate aantasten;
2. activiteiten die ter bevordering van de landbouwplaatsvinden, zoals graven van
sloten,veranderen vanperceelsgrenzen, verleggen ofverbreden vanwegen,egaliseren, diepploegen en grondwaterpeilbeheersing, kunnen vindplaatsen aantasten
ofgeheelverstoren.Ookkunnen vindplaatsen doordeteeltvanbepaalde gewassen
wordenaangetast.Bijdeaanlegvanboomgaardenmoetenbijvoorbeeld plantkuilen
worden gegraven;
3. klei- en zandwinning zijn, vooral wanneer grote gebieden worden afgegraven,
funest voor de conservering van archeologische resten.
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Kwaliteitsbepalend onderzoek
Om meer inzicht teverkrijgen inde aard,gaafheid, conserveringstoestand, diepteligging en omvang van vindplaatsen is een kwaliteitsbepalend onderzoek (A.A.I.-2)
uitgevoerd. Dit geschiedde door grondboringen met een steekboor (guts) en een
zand/grindboor (Edelmanboor). Afhankelijk van de situatie is er geboord in raaien,
in een grid of gespreid. In het boorprogramma zijn vindplaatsen opgenomen die op
grond van de hoeveelheid of het uitzonderlijke karakter van het materiaal goede
verwachtingen bieden. Soms geven ook bepaalde landschappelijke elementen of
terreinkenmerken aanleiding om te boren (zie par. 5.2). Van de boorprofielen wordt
onder meer mate van verstoring en textuur, samenstelling en diepteligging van de
diverse lagen genoteerd.
Met booronderzoek kan echter geen 100% zekerheid worden verkregen over de
aanwezigheid vangrondsporen.Wanneermen opgegraven huisplattegronden bekijkt,
zal men beseffen dat de kans om op een dergelijk terrein naast een grondspoor te
boren, vele malen groter is dan de kans er in te '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. Een betrouwbaarder maar kostbaarder alternatief is het
graven van proefsleuven (Derks, 1990).
Tabel4 Oorzaken vanverstoring ofvernietiging van archeologische resten (VanderGraafet
al, 1990)
AARD VAN DE VERSTORING
1. ANTROPOGEEN
afgraven/ontgronden
egaliseren
baggeren
ploegen tot 40cm
diepploegen/diepwoelen/diepspitten
vergraven (bouw- en wegwerkzaamheden)
het graven van leidingsleuven en drainage-aanleg
bosbouw (rooien, ploegen, plantgaten)
transport zwaar materieel (b.v. rupsvoertuigen)
recreëren (ruiterpaden, crossbanen, golfbanen, etc.)
oorlogshandelingen en -schade (bunkers, loopgraven, schuttersputten, bomkraters)
mestinjectie
verzuring (door bemesting en industrie-uitstoot)
BIOTISCH
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)
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Bescherming van archeologische vindplaatsen
In de laatste fase van het onderzoek (A.A.I.-2) wordt de status of bestemming
aangegeven. Op basis van verschillen in waarde kunnen vindplaatsen worden
aangeduid als:
- tebeschermenmonument:voorgesteldwordtdezevindplaatsentelatenvallenonder
de bescherming van de Monumentenwet. Het is verboden te beschermen
monumenten aan te tasten, te beschadigen of te vernielen, te verstoren of in enig
opzichttewijzigen zondervergunningvandeministervanWVC.Landinrichtingswerken zijn gericht ophet herstel, behoud of beheer vanhetmonument. Dein de
A.A.I. aangegeven te beschermen gebieden waarvoor de procedure gestart is ter
verkrijging van een wettelijke status worden in het kader van landinrichting
behandeld als archeologische monumenten;
- archeologischmeldingsgebied:dezevindplaatsen zijnbelangrijk maarhebben(nog)
niet destatus vanmonument. Gestreefd wordtnaareen ongestoord behoud van de
daarin aanwezige archeologische sporen. Landinrichtingswerken zijn in beginsel
gericht op behoud maar zonodig kunnen in meldingsgebieden werken worden
uitgevoerd voor andere functies van het landelijk gebied. Er wordt voorafgaande
aan de werken gelegenheid gegeven aan de R.O.B, voor opgravingen;
- archeologischattentiegebied:dezegebiedenhebben delaagstebescherming. Hier
zijn allelandinrichtingswerken mogelijk naoverlegmetdeR.O.B.DeR.O.B,wordt
in de gelegenheid gesteld om tijdens het uitvoeren van werken waarnemingen te
doen.
Beheersadviezen (algemeen)
Wanneer een vindplaats is of wordt beschermd, moeten aanbevelingen worden
gegeven omtrent het beheer van het terrein. Een goed beheer is noodzakelijk voor
een zo optimaal mogelijke conservering van de resten. Er zijn algemeen geldende
en vindplaatsgebonden beheersadviezen. Essentieel zijn de beheersadviezen met
betrekking tothet grondgebruik. Dezehouden in depraktijk meestal indat normaal
agrarisch gebruik is toegestaan. Grondwerkzaamheden die dieper gaan dan 30 cm
tenopzichtevanhetmaaiveld (zoalsdiepploegen,woelen,hetinkuilenvanvoedergewassen, het planten en rooien van bomen) beschadigen echter de archeologische
overblijfselen. Met name op terreinen met reliëfkenmerken en zeer kwetsbare
vindplaatsen moeten egalisatie en omzetting van grasland in akkerland worden
voorkomen.Hoewelermetbetrekkingtotgewaskeuzeinhetgevalvanbouwlandgebruikgeendwingendemaatregelen kunnenwordengenomen,verdienthetaanbeveling
deverbouw vangewassen (inclusief bomen)diediepegrondwerkzaamheden vragen
tegen te gaan (Van der Graaf et al., 1990).

2.3.5 Beperkingen van het archeologisch onderzoek
Een aantal beperkingen van een archeologische kartering en waardering heeft zijn
weerslag op de te beschrijven bewoningsgeschiedenis, zorgen voor problemen bij
de selectie van sites die voor waardering in aanmerking komen en maken het
waarderen van sites moeilijker. Een deel van deze vertekenende factoren is in het
voorgaande al aan de orde gekomen. Een opsomming van de beperkingen maakt
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duidelijk datdebewoningsgeschiedenis eenhypothetisch envoorlopig karakter heeft,
gebaseerd op de stand van kennis van dit moment (Van der Graaf et al. , 1990).
Datering:
- vaak is op basis van het beschikbare materiaal geen exacte datering van de
vindplaats mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het aantal artefacten te klein is en er
geen zogenaamde gidsartefacten zijn, of wanneer het materiaal erg verweerd is.
Veelalontbreken ookvondstendiewijzen opeen bepaalde activiteit (bijvoorbeeld
maalstenen opeennederzettingsterrein).Dewaarderingwordtdaardoor bemoeilijkt;
- hethandgemaakteijzertijdaardewerk issomsergmoeilijk teonderscheiden vanhet
eveneens handgemaakte inheems romeinse aardewerk;
- deverschillendeperiodendieonderscheidenkunnenworden zijn vanongelijke duur.
Dit kan de hoeveelheid beschikbare gegevens per periode beïnvloeden. Er zijn
namelijk meer resten uit relatief lange perioden en minder uit relatief korte. De
gelijktijdigheid van materiaal uit een lange periode is bovendien moeilijk aan te
tonen. Periodegebonden verspreidingspatronen verliezen daardoor aan waarde.
Onderzoek:
- de meeste sites zijn (m.u.v. enkele bij de R.O.B, geregistreerde vindplaatsen van
amateurarcheologen) slechts één, soms twee maal bezocht. Als een lokatie
meermalen wordtbezochtkanermeerinformatie worden verzameld.Daardoorkan
er meer inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld datering en omvang van de
vindplaats en de aard van de ter plekke uitgevoerde activiteiten;
- erbestaanbijdeveldkartering specialeaandachtsgebieden, zoalsdedekzandruggen
langs de beekdalen. Deranden van percelen openkeerden en deplaatsen waar de
ondergrond naar boven wordt geploegd worden alleen belopen. Graslanden inhet
gebied zijn door het vrijwel ontbreken van sloten zeer beperkt gekarteerd. De
gekarteerde percelen zijn terug te vinden op kaart 1. Er is niet gezocht in het
natuurgebied 'De Brand'. Er worden hier geen vindplaatsen verwacht;
- eendeelvanhet onderzoeksgebied isreeds ontgrond. Hierismogelijk archeologische informatie verloren gegaan. Verschillende vindplaatsen zijn op deze manier
gevonden, uiterst summier geregistreerd en voorgoed verloren gegaan.

2.4 Historisch-geografisch onderzoek
2.4.1 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 opeenbepaaldtijdstip inhetverleden (Vervloet, 1986).Hierbijkan zowel
het landschap als het maatschappelijk gebeuren binnen de samenleving object van
onderzoek zijn. Bij het historisch-geografisch onderzoek zoals dat in "De LeijenWest" werd verricht is het landschap object van onderzoek.
Bijhistorisch-geografisch landschapsonderzoek wordthetlandschapinzijn totaliteit
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bestudeerd. Dit betreft zowel de door de mens gevormde als de door de natuur
gevormdelandschapsonderdelen. Hethuidigelandschap isgevormddooreenproces
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 (fig. 3).
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Fig. 3 Variatiedoordetijdheenvandeelementendieeencultuurlandschap samenstellen (naar
Vervloei, 1986)

Bij het verrichten van historisch-geografisch onderzoek maakt men gebruik van
verschillende bronnen waarvan de betrouwbaarheid en de zeggingskracht variëren.
Eenzeerbelangrijke bronvormentopografische kaartenvanverschillende ouderdom
endezogenaamdekadasterkaarten.Teruggaandeindetijdneemtdebetrouwbaarheid
vandetopografische kaartengewoonlijk af. Dekwaliteitvandeweergaveendemate
vandetailmaaktdatvoorhistorisch-geografisch onderzoekvoorlandinrichtingkaarten
van vóór circa 1750 minder goed als informatiebron voldoen.
Ditmaakt het ontrafelen vandelandschappelijke situatie inperioden waarvan geen
betrouwbarekaarten beschikbaar zijnuitermatemoeilijk.Hetisimmersniet mogelijk
de landschappelijke situatie van bijvoorbeeld 1840 direct terug te voeren op een
oudere,bijvoorbeeld middeleeuwse,landschappelijke situatie.Inhetcultuurlandschap
vondendoorlopend veranderingenplaatsdieouderestructuren vaakhebbenvervaagd
of zelfs uitgewist. Dit neemt niet weg dat kaarten uit de vorige eeuw in enkele
gevallennogstructuren latenziendieinformatiegevenoverdeoudste ontwikkelingen
in het cultuurlandschap.
Dekaartenmoetenomdiestructurentekunnenonderkennen worden geconfronteerd
met andere bronnen zoals lokale en regionale historische literatuur, naamkunde,
vroegere parochiegrenzen en archivalische bronnen.
Bij regionaalgericht onderzoek zoalsinditgeval,ishetnuttig lokaleheemkundige
uitgaven te raadplegen. De publikaties betreffen in enkele gevallen zaken die
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bruikbaar zijn bij het historisch-geografische landschapsonderzoek. De nodige
voorzichtigheid moethierbij welinachtgenomenworden omdatinsommigegevallen
interpretaties berusten op verouderde kennis.
Veld-enplaatsnamen kunnen veelhistorische informatie bevatten. Dezeis bijvoorbeeldverscholenindebestanddelen waaruitdenaamisopgebouwd.Deinterpretatie
daarvan is echter uitermate moeilijk en vereist specialistische kennis. Hierbij kan
gebruik gemaakt worden van naamkundige publikaties zoals Künzel et al. (1988)
en Gysseling (1959; 1960). Specifieke vaardigheid is nodig met betrekking tot de
lokalisatie van de veld- en plaatsnamen. Hierbij mag niet zonder meer worden
uitgegaan vande plaats vannamen opdetopografische endekadasterkaarten. Hun
schrijfwijze isvaakooksterkverbasterd doordeHollandselandmetersdiehetlokale
dialect niet goed verstonden en daardoor verkeerde naamvormen optekenden.
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Verder wordt gebruik gemaakt van geschreven bronnen. Dit kunnen verkoopaktes
zijn, pachteontracten en dergelijk. Een speciale categorie vormen de oorkonden.
Oorkonden zijn schriftelijke getuigenissen over handelingen van juridische aard,
zoals schenking en overdracht van landerijen, kerkelijke regelingen en dergelijke.
De oudste oorkonden stammen uit de zevende eeuw. Tot circa 1200 is het aantal
overgeleverde oorkonden gering. Na 1200 neemt het aantal explosief toe (fig. 4).
Omdat nederzettingen en ontginningen genoemd, en in enkele gevallen ook
beschreven worden, bevatten deze bronnen veel informatie. De juiste lokatie is
slechts in enkele gevallen uit de oorkonde te reconstrueren. Men mag er namelijk
niet van uitgaan dat eenzelfde plaats- of veldnaam steeds betrekking heeft op
eenzelfde stuk land. Bij het gebruik van oorkonden is overigens de nodige
voorzichtigheid geboden. Het was niet ongebruikelijk dat oorkonden werden
vervalst om bepaalde eigendoms- of gebruiksclaims te kunnen leggen.
De landschappelijke omstandigheden in het verleden bepaalden in belangrijke
mate de gebruiksmogelijkheden van het landschap. Een reconstructie daarvan kan
gemaakt worden met behulp van bodemkunde en paleo-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.).

2.4.2 Methode
Vervloet (1986) beschrijft de retrogressieve en retrospectieve methode in het
historisch-geografisch onderzoek. Bij de retrogressieve benadering wordt de
situatie 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 in het huidige landschap. Daarbij gaat het om de
vraag welke elementen op een bepaald tijdstip al aanwezig waren en waartoe zij
dienden.
Bij onderzoek, zoals in "De Leijen-West", waarbij vooral de overblijfselen van
het historisch-gegroeide landschap centraal staan, is de retrospectieve methode
van toepassing. Aan kaart 3, de kaart met de historische elementen in het
landschap, ligt dan ook de retrospectieve (terugkijkende) methode te grondslag.
Deze kaart stelden we samen door de meest recente topografische kaart (par.
2.4.3) met oudere kaarten te vergelijken. Om de laatste ontwikkelingen te kunnen
verwerken voerden we een korte veldcontrole uit.
Om de veelal losstaande historische elementen in hun onderlinge historische
samenhang te kunnen analyseren is ook de retrogressieve methode toegepast.
Hiermee is een dwarsdoorsnede gemaakt van het landschap omstreeks 1840 (kaart
2). In landschappen waarin doorlopend veranderingen plaatsvinden zouden van
veel verschillende tijdstippen dergelijke moment-opnamen gepresenteerd kunnen
worden. Het jaartal 1840 is gekozen om een zo vroeg mogelijke landschappelijke
situatie weer te geven die gebaseerd is op betrouwbaar kaartmateriaal. De
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Topografisch Militaire Kaart van 1840 vormt de oudste gedetailleerde en
betrouwbare kaart van dit gebied (par. 2.4.3).
De reden om juist een zo vroeg mogelijke landschappelijke situatie op kaart te
zetten berust op de vele veranderingen die doorlopend in het landschap hebben
plaatsgevonden. Na circa 1900 kwamen de veranderingen in het cultuurlandschap
in een stroomversnelling, waardoor veel structuren uit het verleden zijn uitgewist.
Hierdoor tonen kaarten uit de periode vóór 1900 meer sporen uit vroegere
perioden dan moderne topografische kaarten. De ontwikkelingen van na 1840 zijn
vanzelfsprekend ook interessant. De ontwikkelingen die na 1840 plaatsvonden
worden in paragraaf 4.10 behandeld en waar nodig in tekstfiguren weergegeven.
Inparagraaf 2.4.1gavenwealaandathetnietmogelijk iseenvroegere (bijvoorbeeld
middeleeuwse) situatie direct afteleiden uit kaarten van omstreeks het midden van
denegentiendeeeuw.Tochlatendezekaartennogwelstructuren ziendie informatie
geven over de vroegste ontwikkelingen in het cultuurlandschap. De relicten die in
hethuidigelandschapnogaanwezigzijn (kaart3)kunnendaardoorinhun onderlinge
samenhang worden beschouwd. Zo zijn er van het wegenpatroon rond Berkel en
Enschotnogslechtsenkelerelictenbewaardgebleveninhethuidigelandschap (kaart
3).Despinnewebachtige structuur vandewegen,dievanuitdevroeg-middeleeuwse
kernen uitwaaierden over de akkers, is zichtbaar op kaart 2.
Kaart 2 bestaat uit vlak-, lijn- en puntelementen. Devlakelementen geven globale
informatie over het landschap, waarbij vooral percelering en grondgebruik een rol
spelen. De lijn- en puntelementen geven exacte informatie over de specifieke
elementen in het landschap. Het geheel van vlak-, lijn-, en puntinformatie geeft
inzicht inde opbouw van het cultuurlandschap indenegentiende eeuw. Omdat ook
de verdwenen elementen op deze kaart zijn weergegeven kunnen de historische
elementen dieopkaart3zijn aangegeven beterinhunlandschappelijk kader worden
beschouwd.
Naastderetrospectieve enretrogressieve methodekentdehistorische geografie ook
de chronologische methode. Voor de beschrijving van de historische ontwikkeling
vanhetcultuurlandschap vanaf deVroegeMiddeleeuwen (par.4.8t/m4.11)gebruik
gemaakt vandezemethode.Delandschappelijke ontwikkeling wordt chronologisch
geschetst.Dezeschetsheeft totdoeldeverschillendeverschijnselen inhetlandschap
inhun historisch-landschappelijke context te kunnen plaatsen. Aan de beschrijving
ligt een uitvoerige literatuur- en kaartstudie ten grondslag.
De waardering van de historische elementen in het landschap vond plaats door de
op kaart 3 aangegeven elementen te waarderen op een aantal criteria. We hebben
er naar gestreefd zo objectief mogelijke criteria te hanteren. De criteria waarop de
elementen zijn gewaardeerd zijn:
- kenmerkendheid vanhetelement vooreenbepaaldeontwikkelinginhetcultuurlandschap;
- zeldzaamheid binnen het Noord-Brabantse zandgebied;
- samenhang met het natuurlijk landschap;
- genetische samenhang;
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- gaafheid van het element;
- waarde van het landschap waarvan het element deel uit maakt.
We gaan in paragraaf 7.3 nader in op deze criteria en de waardering van de
elementen.

2.4.3 Bronnen
Tijdens het historisch-geografische onderzoek in "De Leijen-West" maakten we
gebruik van verschillende oude kaarten. De oudste bruikbare kaart van de Meijerij
van 's-Hertogenbosch is de kaart van Hendrik Verhees uit 1794. Deze kaart geeft
een voor die tijd redelijk gedetailleerd beeld (schaal ca. 1 : 80 000), maar is niet
bruikbaar om elementen in het landschap te kunnen onderscheiden.
Daarommaakten wevoorhetsamenstellen vankaart2(opbouw vanhet cultuurlandschap) gebruik van de Nettekeningen van de Topografisch Militaire Kaart (TMK).
Dezevormendeoudste,gedetailleerdeenbetrouwbaretopografische kaartenvandit
gebied. De Nettekeningen zijn met de hand getekende en ingekleurde kaarten, die
als basis dienden voor de rond 1850uitgegeven gravures van de TMK. De kaarten
zijn omstreeks 1840 verkend. De Nettekeningen zijn oorspronkelijk op schaal
1 : 50 000uitgevoerd.Dekaarten zijnfotografisch vergrootnaarschaal 1 : 25 000.
DeNettekeningen geven alleen topografische grenzen weer. Opdeopen akkercomplexenwarendeeigendomsgrenzen nietdoortopografische grenzenaangegeven.De
percelering bestond uitnauwelijks zichtbaregreppels (zieVanderWoud, 1987).Ze
is dan ook niet op de Nettekeningen weergegeven. Om toch enig inzicht in de
percelering tekrijgen maakten wegebruik vandezogenaamde Minuutplans vanhet
oudstekadastervanomstreeks 1830(zievooreenuitvoerigetoelichtingopdeinhoud
van deze kaarten: Veldhorst, 1991).
Voor ontwikkelingen na 1840 werd gebruik gemaakt van de zogenaamde Bonneblaadjes,topografische kaartenvolgensdezogenaamdeBonne-projectie. Dezekaarten
zijn verkend omstreeks 1900.Ook maakten wegebruik van moderne topografische
kaartendieomstreeks 1940enkaartendieomstreeks 1960warenverkend.Opgemerkt
dient te worden dat de goede beschikbaarheid van kaartmateriaal voor de periode
na 1840,geengarantiegeeft voordenauwkeurigheid vandeanalysevan veranderingen. Verschillen tussen de diverse uitgaven van de topografische kaart stoelen niet
altijd op veranderingen in het landschap (zie voor een uitgebreide analyse:
Bakermans, 1986).
Om na te kunnen welke historische elementen in het huidige landschap aanwezig
zijnwerdgebruikgemaaktvandemeestrecentetopografische kaart 1 :25 000(blad
44H, 45C, 50F en 51A, uitgave tussen 1983 en 1988). Achterin het rapport is een
lijst van geraadpleegde kaarten opgenomen.
Naast kaartanalyse was literatuuronderzoek nodig om inzicht te krijgen in de
ontginningsgeschiedenis vandeze streek.Dit betreft zowel boeken als artikelen.De
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laatstestaanvoornamelijk inregionaal-historischetijdschriften, zoalsBrabantsHeem,
Kleine Meijerij, Brabantia, Actum Tilliburgis en Tilburg. Daarnaast raadpleegden
wehetJaarboekdeLindeboomenhetNoord-Brabants HistorischJaarboek. Bijzonder
nuttig bleken de vele, op uitvoerig archiefonderzoek gebaseerde, korte artikelen in
deze regionaal-historische tijdschriften. Hoewel ze over het algemeen niet waren
geschreven vanuit een historisch-geografische vraagstelling, waren ze bijzonder
bruikbaar voor ons onderzoek omdat op deze wijze bronnen worden gepubliceerd.
Hierdoor kon de leemte die werd veroorzaakt doordat het niet mogelijk was eigen
archiefonderzoek teverrichten,enigzins worden gevuld.Deindelokale tijdschriften
gepubliceerde gegevens maakten het mogelijk de ouderdom van verschillende
ontginningen en boerderijen tot ver in de Late Middeleeuwen terug te voeren.
Dekadastrale minuutplans,waaropveelbloknamen teruggaan opoudereveldnamen,
warenbijdelokaliseringonmisbaar.Weraadpleegdentevensenkele bronnenuitgaven,
zoalshetOorkondenboek vanNoord-Brabant (Camps, 1979)ende Oorkondenboeken
van de Abdij van Tongerloo (Erens 1952; Erens en Koyen, 1958).
Deopdezewijze verkregengegevenskonden wordengetoetstdoorgebruiktemaken
van de resultaten van de A.A.I.-l. Archeologie is voor de historische geografie een
zeer belangrijke hulpwetenschap. Vooral wanneer het te onderzoeken gebied op
gedetailleerde wijze door archeologen is gekarteerd, vormen de resultaten daarvan
een belangrijke bron voor de historische geografie. Hierdoor worden gaten in het
schriftelijke bronnenmateriaal opgevuld.
Andere hulpwetenschappen die van wezenlijk belang zijn voor het historischgeografisch onderzoek zijn debodemkundeendegeomorfologie. Historisch-geografen
gebruiken dezedisciplinesdikwijls voorhetmaken vanlandschapsreconstructies om
een beter beeld te krijgen van de uitgangssituatie tijdens de opbouw van het
cultuurlandschap.
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3 NATUURLIJK LANDSCHAP IN DE VROEGE MIDDELEEUWEN

3.1 Inleiding
Eenreconstructie vanhetnatuurlijke landschap isonontbeerlijk omdewijze waarop
deinrichting vanhetlandschapplaatsvond teverklaren.Demens wasimmers inhet
verleden sterk afhankelijk van de mogelijkheden die het landschap hem bood. De
Vroege Middeleeuwen vormen het uitgangspunt voor de reconstructie omdat de
natuurlijke situatieindieperiodeinbelangrijkematedemogelijkheden bepaaldevoor
hen die zich tussen 500-700 A.D. opnieuw in deze streek vestigden (par. 4.8).
VanafdeVroegeMiddeleeuwen begondemenssterkerintegrijpen inde natuurlijke
toestand van het landschap. De intensiteit van de menselijke activiteiten was niet
steedsevengroot.Maardoordeeeuwenheenishetlandschap doorlopend hettoneel
geweest vanveranderingen.Ditleiddeuiteindelijk totveranderingen in bodemgesteldheidenwaterhuishouding.Debasisvanhetlandschap,hetnatuurlijke reliëf veranderde echter nauwelijks. Door menselijk ingrijpen werden de hogere delen wel verder
opgehoogd (par.4.9.2),maar ze vormen nogaltijd dehogeredelen.Hetzelfde geldt
voor de lagere delen die weliswaar droger zijn geworden, maar nog altijd de natste
delen inhetlandschap vormen. Hetnatuurlijke reliëf ligt min of meer vast sindshet
eind van het Pleistoceen (ca. 10 000jaar geleden).Toen waren de hoofdlijnen van
het natuurlijke landschap in "De Leijen-West" reeds gevormd.
Omdathetreliëfnauwelijks isveranderd biedtdereconstructie ook aanknopingspunten om de situatie in de periode vóór de Vroege Middeleeuwen te verklaren. Vóór
deVroegeMiddeleeuwen hebben zekerookalveranderingen inde bodemgesteldheid
enindegrondwaterstanden plaatsgevonden, dehoogteverschillen bieden echternog
voldoende inzicht om de verhoudingen tussen nat en droog globaal ook voor deze
periode als leidraad te kunnen gebruiken.
Dereconstructie van het natuurlijke landschap inhet onderzoeksgebied is derhalve
niet alleen nuttig om inzicht te geven in de genese van het cultuurlandschap, maar
kan ook gebruikt worden om de lokatie van, reeds verdwenen, nederzettingen uit
verschillende perioden tevoorspellen.Geologie,geomorfologie en bodemgesteldheid
geven aanwijzingen omtrent ouderdom en deconserveringsomstandigheden van de
vindplaatsen. Vooreenzeergedetailleerde analysevanruimtelijke verbanden tussen
oudheidkundige bodemvondsten en het natuurlijke landschap is deze reconstructie
echter te globaal.
Deindithoofdstuk uitgewerktereconstructieisvoornamelijk gebaseerd ophetreliëf
alsresultante vandegeologische opbouw endedaarmee samenhangende bodemgesteldheidenhydrologie.Hetresultaat vandereconstructieisweergegeven infiguur 5.
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3.2 Ontstaanswijze
Hetonderzoeksgebied ligtinhetwestelijke gedeeltevandeCentrale Slenk.Juistten
westen van Tilburg ligt de Feldbiss,een breuklijn die de westelijke begrenzing van
deCentrale Slenk vormt. Hetmaaiveld in "DeLeijen-West" loopt vanaf de Feldbiss
innoordoostelijke richting af. Dewaterscheiding die min of meerparallelloopt met
de Feldbiss, vormt de scheiding tussen het stroomgebied van de Donge,ten westen
vanTilburgenhetstroomgebied vandeLeijen,waarvandeafwatering viahetonderzoeksgebied in de richting van 's-Hertogenbosch verloopt.
De basis van het landschap in het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" 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. Het landijs dat in de
voorlaatste ijstijd (het Saalien) ons land bereikte, bedekte uitsluitend het noorden
van onsland. In het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" zijn dan ook geen door
het landijs gevormde afzettingen in het landschap zichtbaar.
Degrond wastijdens deglacialen permanent bevroren (permafrost). Bovendien was
erdoordelagetemperatuurnauwelijks plantengroeimogelijk. Ditmaaktedaterdoor
de wind grote hoeveelheden fijn zand konden worden getransporteerd. Tijdens de
warme jaargetijden werden, door sneeuwsmeltwater, overwegend grofzandige,
fluvioperiglaciale 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 onderscheiden van de verschillende pleistocene afzettingen in Noord-Brabant
is bijzonder moeilijk. Daarom werden door Bisschops etal. (1985) de zogenaamde
Nuenengroep onderscheiden. DeNuenengroep bestaat uit afzettingen die vanaf het
MiddenPleistoceen zijn gevormd (tabel5).Totindelaatsteijstijd (hetWeichselien)
werd,naastfluvioperiglaciaal eneolischzandenleem,ookdezogenaamdeBrabantse
leemgesedimenteerd. Dezeleemwerdwaarschijnlijk doordewind afgezet inmeren
of vochtige depressies (Bisschops et ai, 1985). De Brabantse leem die plaatselijk
vrij ondiep voorkomt is hoofdzakelijk in het Midden Pleniglaciaal gevormd. In het
gebied ten noorden van Udenhout ligt de Brabantse leem vrijwel aan maaiveld.
In het Boven Pleniglaciaal werden de leemhoudende oudere dekzanden in dekken
van 1 tot 2mdikafgezet. Zeliggeningrotegedeelten vanhetgebied aan maaiveld.
InhetLaatGlaciaal,aanheteindevanhetWeichselien, werdendeniet leemhoudende
jongeredekzandenafgezet. Dezevindenwevooralrond LoonopZandentennoorden
van het herinrichtingsgebied.
In het dekzand zijn ruggen gevormd die overwegend van zuidwest naar noordoost
lopen.JuisttennoordenvandeVoorsteStroom,inhetzuidenvanhetgebied,vinden
weeen dekzandrug in lemig oud dekzand waarin een groot aantal hogere dekzandkoppenvoorkomen.DezedekzandruglooptvanTilburginderichtingvan Oisterwijk
en Haaren.Dezerug heeft terhoogte vanBerkel-Enschot eenuitloperinderichting
van Udenhout met enkele hogere kopjes in lemig oud dekzand.
48

Tabel 5 Stratigrafische tabel van hetCromerien totenmethetHoloceen (naar: Bisschops et
al., 1985)
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De noordgrens vanhet onderzoeksgebied wordt gevormd door een uitgestrekte
dekzandrugmetjongdekzand.DezedekzandruglooptvanKaatsheuvelinhetwesten
viaCromvoirt, 's-Hertogenbosch en Ossnaar Herpen. Dedekzandrug werd aanhet
eind van hetWeichselien door afzetting vanjong dekzand gevormd (Heijnensand
Tijssen. 1981).Later,inhetHoloceen,isopdezerughetuitgestrekte stuifzandgebied
van deLoonsche enDrunensche Duinen ontstaan (par. 4.9.4).
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3.3 Bodemvorming
De vegetatie-ontwikkeling in het Holoceen leidde ertoe dat in de dekzandafzettingen
bodemvorming op gang kwam. Door bodemvorming treden veranderingen op in de
kenmerken en eigenschappen van het moedermateriaal (De Bakker en Locher, 1990).
Bodemvormende processen zijn afhankelijk van onder andere de aard van het
moedermateriaal,hetklimaat (bijv. neerslag),devegetatie,bodemfauna en menselijke
activiteiten. Onder invloed van bodemvormende processen treedt in hoger gelegen
gronden verwering op van het moedermateriaal. Daarnaast kan er door uitspoeling
van humus,ijzer en aluminium podzolering optreden. Innatte gronden ontstaan, onder
invloed van het grondwater, rood en grijs gevlekte afzettingen van geoxydeerde en
gereduceerde ijzerverbindingen, de zogenaamde gleyverschijnselen.
In de hoger gelegen, rijkere dekzanden werden onder het Wintereiken-Beukenbos
door verwering van de grond moderpodzolen gevormd. In armere dekzanden vond
uitspoeling van humus, ijzer en aluminium plaats waardoor droge humuspodzolen
ontstonden. Moderpodzolen worden thans nog op enkele plaatsen onder de
plaggendekken van de akkers aangetroffen. Ze markeren demeest vruchtbare plekken
in het landschap en daarmee de aantrekkelijkste lokaties voor ontginning. Volgens
Theuws (1988) kwamen moderpodzolgronden over grotere delen van het Brabantse
zandgebied voor. Thans treffen we op de meeste plaatsen humuspodzolen aan. Dit
zou betekenen dat er op vrij grote schaal humuspodzolgronden zijn ontstaan uit de
voormalige moderpodzolgronden. Depodzolering werd mogelijk bevorderd door de
degradatie van de oorspronkelijke vegetatie. Het is echter ook mogelijk dat de
moderpodzolgronden over minder grote oppervlakten voorkwamen, alleen in de meest
vruchtbare delen van het landschap. De aanwezigheid van humuspodzolen onder
bronstijdgrafheuvels toont aan dat humuspodzolgronden wel al zeer vroeg in het
zandgebied voor kwamen (Van Mourik, 1988).
Inde lagere gebieden ontstonden, afhankelijk van degrondwaterstand, veldpodzolen,
gooreerd- en beekeerdgronden. De beekdalen waren plaatselijk, door stagnatie van
de waterafvoer, met veen overgroeid. Ten noorden van Udenhout reikt de Brabantse
leem tot aan het maaiveld. In de leem werden plaatselijk door bodemvorming leekenwoudeerdgronden gevormd, op andereplaatsen vond geen zichtbare bodemvorming
plaats, zodat daar sprake is van vaaggronden. Het is mogelijk dat op deze natte
gronden ook veen groeide dat inmiddels door oxydatie is verdwenen. Er was sprake
van turfwinning in dit natte gebied (par. 4.9.4).
Als gevolg van menselijk ingrijpen in de natuur kon het dekzand gaan stuiven.
Stuifzandvorming moet, zij het op kleine schaal, reeds tijdens Bronstijd en Vroege
Ijzertijd zijn opgetreden, zoals op de Boshoverheide bij Weert (Van Mourik, 1988).
Opgrote schaal ontstonden echter stuifzanden indeMiddeleeuwen. Door ontbossing,
begrazing en het afplaggen van heide voor gebruik in potstallen werd de bodem niet
meer door een vegetatiedek beschermd. Er kon winderosie optreden waardoor
uitgestrekte stuifzandgebieden ontstonden (zie ook par. 4.9.4). Pas door beplanting
met naaldbomen, vanaf het begin van deze eeuw, zijn deze stuifzanden vastgelegd.
De Loonsche en Drunensche Duinen, die de noordgrens vormen van het gebied "De
Leijen-West" is één van de weinige nog actieve stuifzandgebieden in Nederland
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(Gonggrijp, 1989).Inhetstuifzand heeft zichoverhet algemeen een duinvaaggrond
ontwikkeld.
Een ander bodemtype dat doormenselijke activiteiten ontstond isde enkeerdgrond.
Enkeerdgronden zijn in het algemeen na 1200 ontstaan (par. 4.9.2). De met
heideplaggen of bosstrooisel gemengde mest werd over de akkers verspreid om de
produktiviteit vandezandgronden te verhogen.Hetgevolghiervan wasdatde oude
bodem overdekt raakte met een ophogingspakket waarvan de dikte soms meer dan
een meter bedraagt.

3.4 Afwatering
Het dekzandlandschap wordt afgewaterd door een aantal beken (fig. 5). De meeste
hebben een zuidwest-noordoostelijke richting. De richting van de beken is mede
bepaald door de ligging van de dekzandruggen.
In het zuiden van het gebied ligt het beekdal van de Voorste en Achterste Stroom.
Ditiseenduidelijk ontwikkeld beekdal,waarin viaeen aantal beeklopen de afwatering plaatsvond. Deze beken waterden via de Essche Stroom af op de Dommel.
De overige beekdalen in het gebied waren kleiner en van minder betekenis. Ze
ontspringenjuisttenoostenvanderugvanTilburgnaarLoonopZandenzijn binnen
het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" nog weinig ontwikkeld.
De waterloopjes in deze beekdalen vertonen op de kadasterkaarten van omstreeks
1830,doorhunrechte verloop eenduidelijk vergraven karakter. Hetis 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. In het natte, moerassige dal stroomde het water via
verschillende nietige stroompjes weg.Er was zelfs veengroei mogelijk. Pastoen de
beekdalen een belangrijke functie inde agrarische bedrijfshuishouding kregen was
een duidelijke grens nodig. Hiertoe werden scheisloten gegraven. De rechtlijnige
waterloopjes dieopdekadasterkaart zijn aangegeven zoudenzulkescheislotenkunnen
zijn.Develeleij-namenduideneveneens opge-ofvergraven waterlopen (Schönfeld,
1955).

3.5 Vroeg-middeleeuwse toestand
Deontginningsactiviteiten in deVroege Middeleeuwen hebben in belangrijke mate
de opbouw van het huidige cultuurlandschap bepaald. De mogelijkheden voor
ontginning en bewoning in die periode, waarin de mens over beperkte technische
middelen beschikte, werden bepaald door de mogelijkheden die het natuurlijke
landschapbood.Ommeerinzichttekrijgen indelandschappelijke contextvandeze
ontginningen gaan wein deze paragraaf nader in opdetoestand vanhet natuurlijke
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landschap aan het begin van de Vroege Middeleeuwen (ca. 450 A.D.).
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 die de afwatering blokkeerden. Verder was door veranderingen in de
Maasloop, sinds de Vroege Middeleeuwen, de afwatering via de Maas bijzonder
problematisch (De Bont, 1989). De grondwaterspiegel is sterk gedaald door
veranderingen in de ontwatering die vanaf de Middeleeuwen doorlopend hebben
plaatsgevonden, maarvooralgedurendedelaatstevijftig jaarvangrotebetekenis zijn
geweest.
Opfiguur 5zijn droge,vochtigeennatte gronden onderscheiden. Dedrogegronden
komen voor op dekzandruggen. Ze waren gedurende het hele jaar redelijk goed
ontwaterd.Ronddedrogeredekzandruggen onderscheiden wegrondendiealsvochtig
zijn gekarakteriseerd. Deze gronden waren in de winterperiode waarschijnlijk vrij
nat, maar in de zomer redelijk goed ontwaterd. De op figuur 5 als nat aangegeven
gronden waren extreem nat en stonden waarschijnlijk gedurende de winterperiode
lange tijd onder water.
Aangenomen mag worden dat voor ontginning en bewoning, naast de hydrologie,
ookdebodemvruchtbaarheid vanbelangis.Omdezeredenisopfiguur 5aangegeven
waarbodems liggen dieuitsterkofzeersterk lemigzand bestaan (hoofdzakelijk het
oudere dekzand) en waar de bodems liggen dieuit zwaklemig zand bestaan (vooral
jongdekzand).Moderpodzolen onderdeakkersmarkeren mogelijk demeest vruchtbareplaatsen inhetlandschapdiedaardoorookhetmeestaantrekkelijke warenvoor
ontginning. Omdatechter inhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-West" grotedelen
vandeenkeerdgronden zijn verdwenen ondernieuwbouw washetniet mogelijk om
hiervan een beeld te vormen.
Het natuurlijke landschap dat op figuur 5 is weergegeven toont een grote variatie
aan landschappelijke eenheden. Rond Loon op Zand liggen matig lemige gronden.
Verder treffen we voornamelijk sterk tot zeer sterk lemige gronden aan,terwijl ten
noorden van Udenhout leemgronden liggen. Ten zuiden van Loon op Zand liggen
inhetmatiglemigedekzand verschillendedrogereruggen.Indesterklemigegronden
kunnen weeveneens een groot aantal drogere dekzandruggen onderscheiden. Deze
liggen in een gordel van Tilburg naar Oisterwijk en aansluitend op die gordel van
Berkel-Enschot in de richting van Udenhout.
Dedrogeredekzandruggen wordenomringd doorvochtigegronden.Nattesterklemige
gronden komen over uitgestrekte oppervlakten voor in een langgerekte laagte van
Berkel-Enschot in de richting van Helvoirt. Verder treffen we natte matig lemige
gronden aan in het dal van de Voorste en Achterste Stroom. Het leemgebied ten
noorden van Udenhout was zeer nat, evenals de gronden in de beekdalen waar in
de bodem kwel verschijnselen (roest) zijn aangetroffen.
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4 ONTGINNINGS- EN BEWONINGSGESCHIEDENIS

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven wede ontwikkelingen dieinhet cultuurlandschap hebben
plaatsgevonden. We bespreken de ontwikkelingen in chronologische volgorde. In
paragraaf 2.3.5 zijn de beperkingen van het archeologische onderzoek aan de orde
gekomen. Hieruit bleek duidelijk dat er lacunes blijven. Daarom kan hier slechts
sprake zijn van een voorlopige reconstructie van de bewoningsgeschiedenis voor de
perioden voorafgaand aan de Vroege Middeleeuwen. In de beschrijving wordt eerst
elke periode algemeen besproken, waarna de vindplaatsen binnen "De Leijen-West"
worden behandeld.
Tabel6 Overzicht vandebelangrijkste historische ontwikkelingenin het cultuurlandschap
Periode

Tijd

Gebeurtenissen

Vroege Middeleeuwen

450 -1000

Nieuwe ontginningen in bosrijke omgeving;
Verspreidenederzettingen opdehogeredekzandkoppen als eilandjes in het nog niet
ontgonnen landschap;
Akkerland rond de nederzettingen;
Vee(vooral veelvarkens enrunderen) werd
geweid in het omringende bos (Waldviehbauerntum).

Late Middeleeuwen

1000 -1500

Geleidelijke uitbreiding cultuurland;
Intensivering landgebruik;
Invoeringplaggenbemesting;ontstaanuitgestrekte bouwlandcomplexen;
Ontstaan vandeaaneengesloten heidevelden
(Heideviehbauerntum);
Uitgifte van de gebruiksrechten op woeste
gronden aan de Gemeinten;
Ontginning van de beekdalen;
Opkomst omgrachte huisplaatsen in de
beekdalen;
Verschuiving van nederzettingen naar rand
van de akkers;
Ontginningen buiten de reeds bestaande
nederzettingen: Kampontginningen en Boshoeven-ontginningen.

Nieuwe en Nieuwste tijd

1500 -1900

Voorzetting ontginningen van de woeste
gronden;
Vanaf ca.1850grootschaliger ontginningen.
Opkomst buitenplaatsen;
Aanleg Rijkswegen.

Uit deVroege Middeleeuwen kunnen dearcheologische vondsten worden aangevuld
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metsporadischehistorischebronnen.Tochblijven hierooknogveel onduidelijkheden
bestaan.
Voor de laat-middeleeuwse periode zijn meer geschreven bronnen beschikbaar.
Archeologische vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gevonden op
akkersmetplaggendekken verschaffen echteroverhetalgemeengeenextra informatie
voorhethistorisch-geografische onderzoekaangeziendezeplaggendekken indeloop
vandeLateMiddeleeuwen zijn ontstaan.Hetzijn zogenaamde mestvondsten (Dirkx
en Soonius, 1991; p. 25). Buiten de gebieden met enkeerdgronden geven deze
vondsten wel waardevolle informatie. Vooral aardewerk uit deLate Middeleeuwen
A(1000 - 1250),over het algemeen deperiode voordat de ophoging van de akkers
met een plaggendek in Brabant een aanvang nam, kan nog informatie geven over
de bewoningsgeschiedenis (zie par. 4.9.2). Als in de tekst verwezen wordt naar
archeologische vondsten dangebeurt datmiddels hetcatalogusnummer (par.9.1)of
indien nodig het objectnummer (par. 9.4).
Het schema (tabel 6)geeft een zeer beknopt overzicht vandehistorische ontwikkelingeninhetcultuurlandschap.Hetlandschapdatrond 1840alsresultantevanaldeze
ontwikkelingen was ontstaan is weergegeven op kaart 2, die in par. 6.1 wordt
beschreven. Deveranderingen na 1840dieelementen toevoegden aanhet landschap
zijn op figuren in dit hoofdstuk weergegeven.

4.2 Paleolithicum (Oude Steentijd)
HetPaleolithicum iseenzeerlangecultuurperiode welkegrotendeels samenvaltmet
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) zullen inNederland geenmensen hebbengeleefd. Indewarmere perioden
was menselijke bewoning mogelijk, zoals op tal van plaatsen door archeologisch
onderzoek iskomen vasttestaan.Dezejagers-vissers-verzamelaars trokken rondin
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen (basiskamp). Voor
het uitvoeren van specifieke activiteiten kon gebruik worden gemaakt van kleine
extractiekampen. Tijdens hetLaatPaleolithicum kondenverschillende rondtrekkende
groepen zichindeherfst tijdelijk aaneensluiten omsamen tejagen opdelangs trekkende kuddes rendieren (aggregatie-nederzetting).
In samenhang met de veranderende klimaatsomstandigheden traden veranderingen
opindeaanwezigefloraenfauna. Hetjachtwildtijdens dekoudereperioden bestond
onderandereuitdieren alsmammoet, wolharige neushoorn enlater ookhetrendier.
Tijdens de warmere perioden 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. Ondermeeropbasis vantechnologische criteria
-het vervaardigen van vuurstenen werktuigen volgens bepaaldetechnieken - wordt
hetPaleolithicum ingedeeld inVroeg (totca.250 000BC),Midden (ca.250 000tot
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35 000 BC) en Laat Paleolithicum (ca. 35 000-8000 BC).
In "De Leijen-West" is één vindplaats uit het Midden-Paleolithicum (LW0101) en
één vindplaats uit het Laat-Paleolithicum (LW0074) bekend. Het gaat in beide
gevallenomeenlossevondst.Tennoordenvanhetonderzoeksgebied, indeLoonsche
en Dmnensche Duinen zijn wel grote vuursteenvindplaatsen uit het Paleolithicum
bekend (Van der Lee 1964).

4.3 Mesolithicum (Midden Steentijd)
Aan het eind van het Pleistoceen (rond 8000BC) zette een definitieve klimaatsverbeteringin.Degemiddeldetemperatuur steeg,waardooreenbosvegetatie geleidelijk
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. In reactie hierop
verbreedde de mens zijn voedselspectrum: het verzamelen van vruchten en andere
eetbaregewassengingeengroteraandeelvanhetdagelijks menuuitmaken.Hetonder
invloed van de temperatuurstijging naar het noorden wegtrekkend groot wild
(rendieren)maakteplaatsvoormeerterritoriumgebondenkleinwild,vogelsenvissen.
De jachttechniek moest aan de veranderende situatie worden aangepast.
Parallel aandeze ontwikkeling vond een verandering van vuursteentechniek plaats.
Men ging nu bij de jacht zeer kleine spitsjes (microlieten) gebruiken die tesamen
op een pijl werden gezet. Door de hogere temperaturen begon het landijs overal te
smelten en vond een stijging van de zeespiegel plaats. Deze zeespiegelstijging had
tot gevolg dat het droge Noordzee-bekken zich met water vulde. Dit betekende dat
de aanwezige populatie op een kleiner wordend areaal moest leven. De groepen
jagers-vissers-verzamelaars werdenmindermobiel,maarverbleven,afhankelijk van
het seizoen, steeds op andere lokaties. In het voorjaar werd in de rivieren gevist.
Zomerkampen bevondenzichveelallangsdekust,waargejaagd konwordenoponder
anderezeehonden.Indeherfst werdennotenenvruchten verzameld,terwijl dewinter
benutwerd omtejagen oppelsdierenenwaterwild.Tijdens hetMesolithicum werden
de territoria van de groepen jagers-vissers-verzamelaars kleiner, en kwamen vaker
(gewelddadige) conflicten voor door een toenemende competitie.
Op 17plaatsen zijn vuursteenvondsten gedaan, die gedateerd kunnen worden inhet
Mesolithicum. Daarnaast zijn er nog zo'n 100 lokaties waar vuursteenmateriaal is
gevonden, vooral afslagen en afval, die niet nader te dateren zijn. Veel van deze
vuursteenvindplaatsen inhet gebied zullen vermoedelijk uithetMesolithicum en/of
het hierop volgende Neolithicum stammen.
Tijdens het Mesolithicum is het onderzoeksgebied vrij intensief bewoond geweest,
getuigedevelevuursteenvindplaatsen. BijhetSchaapsven (catalogusnummer 2)lijkt
sprakevaneenuitgestrektnederzettingscomplex, datmogelijk totinhetNeolithicum
doorloopt.EendekzandkopbijdeHamershoek (catalogusnummer 3)is ongetwijfeld
ookeen uitermate geschikte bewoningslokatiegeweest tijdens het Mesolithicum en
Neolithicum. Een andere tamelijk omvangrijke nederzetting heeft gelegen bij de
boerderij "DeKnijperij" (catalogusnummer 35),directgrenzend aanhet natuurgebied
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"DeBrand". Naast deze zeer duidelijke, langdurig gebruikte, lokaties lijkt er in het
gebied ook sprake van jachtkampjes bijvoorbeeld langs de Roomleij (bij de
Groenstraat, catalogusnummer 41) en bij de Kraan te Berkel-Enschot (catalogusnummer 15).

4.4 Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Het begin van deze periode wordt gekenmerkt door een overschakeling van een
voedselverzamelende naareenvoedselproducerende economie.Hetjagen,vissenen
verzamelen washiermee nietteneinde,maarging een steedsminder belangrijke rol
spelenindevoedselvoorzieningtengunstevanhettelenvancultuurgewassen enhet
houden van gedomesticeerde dieren. Enerzijds gaat het hier omkolonisten met een
volledigagrarischelevenswijze, anderzijds omdeautochtonemesolithischebevolking
met een half-agrarische levenswijze.
Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technologische en sociale vernieuwingen zoalssedentarisatie(hetwonenopeenvasteplek,ineenhuis),deintroductie
van geslepen stenen dissels en bijlen én het gebruik van vaatwerk van (gebakken)
klei. Door de produktie van overschotten kon de bevolking gaan groeien. Deze
bevolkingsgroei had tot gevolg dat de samenleving steeds ingewikkelder werd,
hetgeen onder anderetotuiting komtineentoenemende sociale stratificatie. Uithet
Neolithicum zijn verschillendegrafmonumenten bekend zoalsgrafkelders, hunebedden
en grafheuvels.
Op basis van verschillen in de samenstelling van vuursteen-assemblages en met
behulpvanaardewerktypologie wordendiverseneolithischeculturen onderscheiden,
die geplaatst kunnen worden in het Vroeg (vanaf ca. 4500 BC), Midden (vanaf ca.
3500 BC) of Laat Neolithicum (vanaf ca. 2400 BC).
Binnenhetonderzoeksgebied liggen 13 vuursteenvindplaatsen, dieinhetNeolithicum
teplaatsen zijn. Ofernusprakeisvanbewoningscontinuïteit vanafhet Mesolithicum
of niet,de lokaties van catalogusnummer 2,3en 13zijn zowelin het Mesolithicum
alsinhetNeolithicum gebruikt.Nabij Laag-Heukelomiseenpijlpunt uithet Vroeg
Neolithicum (een zogenaamde bandkeramische spits) gevonden (catalogusnummer
12).Hetbetreft hier eenlosse vondst.Opvallend isookhetgrote aantal bijlafslagen
(33), die zowel tijdens de RAAP-kartering als door amateurs zijn gevonden. Deze
afslagen van geslepen bijlen kunnen inhet Neolithicum of indeBronstijd geplaatst
worden. Bij het Schaapsven is een top van een bijl uit het Neolithicum of de
Bronstijd en een deel van een Rössener Breitkeil (een bijl van natuursteen) uit het
Vroeg Neolithicum gevonden. Aardewerk uit het Neolithicum is vooralsnog in het
gebied niet gevonden of niet als zodanig herkend.

4.5 Bronstijd
Het begin van dit tijdvak (rond 1800 BC) valt samen met het eerste gebruik van
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bronzen voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen is hiermee nog niet
direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van datuit andere perioden. Het aardewerk is beterherkenbaar, 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 Bronstijd wordt verdeeld in een vroege (ca. 1800-1500 BC),midden (ca. 15001100 BC) en late (ca. 1100-700 BC) 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.
De grafheuveltraditie die tijdens het Neolithicum ontstond werd in eerste instantie
gedurendedeBronstijd voortgezet.Indelatefaseontstondenuitgebreide urnenvelden.
Hetgaathieromingegravenurnenmetcrematieresten waaroverheenkleine heuveltjes
liggen die omgeven zijn door een greppel.
In het onderzoeksgebied "De Leijen-West" zijn op 24 plaatsen vondsten uit de
Bronstijd gedaan.Naast de aleerder genoemde bijlafslagen iser ook op 15lokaties
aardewerk uit deze periode gevonden. Dit aardewerk is vaak grof gemagerd. Bij de
Houtsestraat (catalogusnummer 24)en aandeOisterwijkse Baan (catalogusnummer
6) is aardewerk uit de Midden Bronstijd gevonden, hetgeen op een vermoedelijke
nederzettingslokatie wijst. Iets ten noorden van de nederzettingslokatie aan de
Houtsestraat ligteenvindplaatsuitdeLateBronstijd of Vroege Ijzertijd, getuigede
scherf met Kalenderbergversiering. Dit laatste aardewerk komt vaak voor in
grafveldcontext, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

4.6 Ijzertijd
In deze periode (vanaf ca. 700 BC) 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 alspoedig vervangen. In tegenstelling tot
bronsdatoverlangeafstanden verhandeld werd,ontstondereeninheemseproduktie
van ijzer.
Evenals inhetNeolithicum endeBronstijd wonendemensen in verspreid liggende
hoeven ("Einzelnöfe") ofinuitenkelehuizenbestaandenederzettingen.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
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('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 wordtgemaakttussendeVroege(ca.700-500BC),Midden
(ca. 500-250 BC) en Late (ca. 250-0 BC) Ijzertijd.
Evenals in het aangrenzende gebied "De Leijen-Oost" zijn in "De Leijen-West" de
vindplaatsen uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd weer goed vertegenwoordigd. Op
67 plaatsen is aardewerk uit de Ijzertijd gevonden, waarvan 59 vindplaatsen
ijzertijdvondsten bevatten zonder vergezeld tegaan van Romeins import-materiaal.
De datering van handgevormd prehistorisch aardewerk is zeer problematisch; een
deel van het als ijzertijdaardewerk gedetermineerde scherfmateriaal kan ook in de
(inheems) romeinse tijd geplaatst worden. De meeste vindplaatsen zijn niet nader
(Vroeg,Midden of Laat)tedateren, omdater niet voldoende materiaal voorhanden
isen/of omdatgidsartefacten ontbreken.Bovendien ishetoppervlaktemateriaal vaak
te sterk gefragmenteerd voor een exacte datering.
Uit de Late Ijzertijd dateren onder andere de goed herkenbare glazen La Tène
armbanden (waarvan meerdere fragmenten zijn gevonden, onder nadere catalogusnummers 9 en 42). Deze (en glazen kralen) waren in algemeen gebruik in de Late
Ijzertijd. Sommige ijzertijdvindplaatsen leveren grotehoeveelheden aardewerk op,
andere slechts een paar scherven. Ditheeft in dit gebied ook te maken met het feit,
dat een groot deel vandenederzettingen wordt afgedekt dooreen antropogene laag.
Naast aardewerk worden soms ook andere artefacten aangetroffen, zoals maalsteenfragmenten (die wijzen op huishoudelijke activiteiten) en hutteleem (wat wijst op
de aanwezigheid van een houten gebouw).
Binnen het gebied is sprake van tenminste drie urnenvelden, één uit de Midden
Ijzertijd (LW0169,gevondentijdens zandafgraving) juisttenwesten van Oisterwijk,
eenanderopdedekzandkop bijHamershoek (catalogusnummer 3)endederdenabij
het Schaapsven (catalogusnummer 2). Op deze lokaties is naast aardewerk ook
crematie (soms nog in de urnen) gevonden.
Nederzettingen liggen in "DeLeijen-West" verspreid overhet gebied,maar meestal
wel in de buurt van een beekdal. Zo iser sprake van mogelijke nederzettingen uit
de Ijzertijd bij de Loonse Hoek (catalogusnummer 29), bij de Groote Steeg in
Udenhout(catalogusnummer 26)enlangsdedekzandrugtussenTilburgen Oisterwijk
(catalogusnummers 1, 6, 7, 8, 9 en 11). Langs de Roomleij ten noordoosten van
Udenhout bevindt zich een uitgestrekt gebied met verschillende nederzettingen uit
de Ijzertijd (catalogusnummer 36, 37 en 38). Ten westen van de Moffelhoeve
(catalogusnummer 34) is door F. Elands veel grof besmeten Ijzertijdaardewerk
gevonden enbijHemeltjens(catalogusnummer 17)werdtijdens develdkarteringnaast
het aardewerk huttenleem gevonden.
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4.7 Romeinse tijd
Met dekomst van deRomeinen (rond 50BCin Zuid-Nederland, in Midden-Nederland vanaf ca. 12 BC) laten we de prehistorie eindigen en begint de geschreven
geschiedenis. Omdat deschriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld
schetsen en men nog in belangrijke mate opde 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 vandeBataven tegen deRomeinse overheersers in 69/70AD,deRomeinse
invloed steedsduidelijker. Zokwamindeinheems-Romeinse nederzettingen -naast
het eigen aardewerk - Romeins importaardewerk in gebruik. Er werden villa's
gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse
nederzetting. Door infrastructurele voorzieningen werd het gebied steeds beter
ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden stedelijke centra en langs de Rijn,
de grens van het Romeinse Rijk, zijn op regelmatige afstand forten aangelegd. De
inheemsebevolkingtennoordenvanderijksgrens werdnietzichtbaar beïnvloed.Wel
was er sprake van zekere handelscontacten en het uitwisselen van geschenken.
Aan het eind van de derde eeuw ontstaat, onder meer ten gevolge van invallen van
anderebevolkingsgroepen, eeninstabielesituatiedieuiteindelijk totde ineenstorting
van de grensverdediging langs de Rijn leidde.
De Romeinse tijd kan op basis van historische bronnen, zoals Caesar, Tacitus en
AmmianusMarcellinus,indrieperioden wordenverdeeld: Vroeg(ca. 12BC-70AD),
Midden (ca. 70-270 AD) en Laat (ca. 270-400 AD).
Op21plaatsen is aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen, vaak in combinatie
metzowelijzertijd- alsvroeg-middeleeuwsaardewerk.Figuur6laatdeverspreiding
vandevindplaatsen zien. Ookhierisdeligging langsdebeken weeropvallend. Het
lijkt echter of de bewoning zich meer en meer gaat concentreren opde dekzandrug
tussen Tilburg en Oisterwijk. Misschien trad aan het eind van de Romeinse tijd een
vernatting op. In de Vroege Middeleeuwen zijn de ontdekte vindplaatsen gelegen
op de lemige dekzandruggen ten zuiden van de lijn Tilburg-Udenhout.
Langs de Gommelse straat heeft een nederzetting uit de Midden Romeinse tijd
gelegen (catalogusnummer 40). Er zijn hier naast veel aardewerk ook fragmenten
van maalstenen gevonden. Andere vermoedelijke nederzettingsterreinen uit de
Romeinsetijd liggen aandeGroote Steeg (catalogusnummer 26),opde dekzandrug
van Tilburg naar Oisterwijk (catalogusnummer 6, 9 en 11), langs de Groenstraat
(catalogusnummer 20) en bij de Loonse Hoek (catalogusnummer 30)
Erzijn geen sporen vanbegravinggevonden inhetherinrichtingsgebied "De LeijenWest".Inhetaangrenzendegebied "DeLeijen-Oost" zijn onderanderebijEschtwee
rijke grafvelden uit de Midden Romeinse tijd opgegraven (Van der Hurk, 1984)
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Fig.6Ligging van de vindplaatsen uitdeIjzertijd endeRomeinse tijd

4.8 Vroege Middeleeuwen
4.8.1 Wijze van ontginning
Na de Romeinse periode heeft in Noord-Brabant (evenals in andere delen van ons
land) een zeer sterke inkrimping van de bevolking plaatsgevonden. Doordat grote
delen van het cultuurland werden verlaten kon zich opnieuw bos ontwikkelen. Dit
bleek ondermeer uit paleobotanisch onderzoek bij St. Oedenrode. Hier werden
duidelijke aanwijzingen gevonden voor een herstel van de bosvegetatie na de
Romeinsetijd (Theuws,1988).Ookuithetfeit datbossen (silvae)inoorkonden over
schenkingen uit de achtste eeuw de meest terugkerende elementen zijn blijkt dat
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Brabant in de Vroege Middeleeuwen een dichtbeboste streek was (Theuws, 1988).
De vele bos-toponiemen in Brabant (zoals -lo en -laar namen) wijzen er eveneens
op dat de ontginningen in een bosrijke omgeving plaatsvonden.
Een voorbeeld van zo'n -lonaamisdeplaatsnaam Berkel,diein 1214voorhet eerst
alsBerde wordt vermeld (Camps, 1979:nr. 110).Wellicht werd hier inde Middeleeuwen eennederzetting gesticht ineen Berkenbos,waardenederzetting naar werd
genoemd. Het berkenbos zou zich dan hebben ontwikkeld op de plaats waar na de
Romeinse tijd ontginningen waren verlaten. Deberkenbegroeiing wijst er opdat de
bosontwikkeling nog te kort had geduurd om het Wintereiken-Beukenbos te laten
ontstaan,datweopdelemigezandgrondenhieruiteindelijk zoudenmogen verwachten (Van der Werf, 1991).
Hetisechter ookmogelijk daterindebuurtvanhetboswaardeBerkelse ontginners
neerstreken, steeds bewoning aanwezig is gebleven. Na de Romeinse tijd vond
namelijk geen volledige ontvolkingplaats.Openkeleplaatsen bleef enige bewoning
aanwezig.Bijhetpaleobotanische onderzoek bijSt.Oedenrodewerden aanwijzingen
gevondenvooreenbeperktevoortzettingvanakkerbouw-activiteiten nadeRomeinse
tijd. In dat geval zou het bos bij Berkel door begrazing vanuit een nabij gelegen
nederzetting zijn gedegradeerd vaneenWintereiken-Beukenbos toteenBerkenbos.
Deeerstevroeg-middeleeuwsenederzettingen opdedekzandkoppen waren overhet
algemeen klein. Een omvang van 3 tot 5 boerderijen lijkt het gemiddelde. De
nederzettingen lagenalskleinecultuur-eilandjes inhetnognietontgonnenlandschap.
De bevolkingsdichtheid was dan ook nog zeer gering. Per boerderij werd over het
algemeen niet meer dan 1,5 tot 4 ha akkerland bewerkt. Een gedeelte van het
akkerland laginhuiskampen dichtbijdeboerderijen. Dezekampenhadden vaakeen
onregelmatige vorm omdat men bij de aanleg rekening hield met de in het veld
aanwezige natuurlijke grenzen. Deoude afgeronde huiskamppercelen worden inde
literatuur Woerden genoemd (Vervloet, 1991).
De veestapel van de vroeg-middeleeuwse nederzettingen op het zand bestond
hoofdzakelijk uitrunderenenvarkens.Daarnaastwerdenschapenengeitengehouden.
Hetveewerdindebossengeweid (hetzogenaamde Waldviehbauerntum). Vaakvond
ookbeweiding plaats opbraakliggende akkers.Inverschillende oorkonden uit deze
periode worden rechten vermeld om varkens in het bos te weiden. Ook zoöarcheologisch onderzoek toont het belang van varkenshouderij aan (Vervloet, 1991).
Het vee werd 's avonds verzameld op een omwald terrein, een zogenaamd plein of
heuvel (par. 4.9.2). Het vee werd via veedriften van hieruit naar de weidegronden
en vice versa gedreven. De veedriften die op kaart 2 zijn aangegeven dateren
vermoedelijk uit latere perioden. We komen daar in paragraaf 4.9.2 nog op terug.

4.8.2 Ligging van de nederzettingen
Erisop20plaatsen aardewerkuitdeVroegeMiddeleeuwen aangetroffen. Opvallend
is dat de verspreiding van de vroeg-middeleeuwse vindplaatsen anders is dan de
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voorgaande perioden. Het lijkt of denederzettingen zich alleen nog bevinden opde
dekzandrugvanTilburgnaarOisterwijk enopeendekzandrugbijUdenhout(fig. 7).
Opvallendisdathieruitsluitend aaneengesloten,lemigedekzandruggen liggen.Alleen
dezeplaatsen waren voldoende droog voorbewoning (par. 3.5).Demeer geïsoleerd
liggende,kleineredekzandkopjes dieinvoorgaandeperioden drukbewoond werden
(zie par. 4.7) waren kennelijk niet meer aantrekkelijk als woonplaats.
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Fig. 7 Bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen

Deoudstevroeg-middeleeuwsevermeldinginhetherinrichtingsgebied isdieuit709
overTilburg.ErissprakevanTilliburgis(indeTilburgen)1.Deandere nederzettingen in het onderzoeksgebied duiken pas later, indetwaalfde en dertiende eeuw,op
indegeschreven bronnen. Ditbetekent echternietdatdezenederzettingen niet veel
ouder kunnen zijn.
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Denamen van een aantal nederzettingen wijzen opeen mogelijke vroeg-middeleeuwse
ouderdom. In figuur 7zijn deze op de Vroege Middeleeuwen teruggaande naamtypen
aangegeven. Voorzichtigheid hierbij is echter geboden. Een voorbeeld van de
problemen die men ondervindt bij de datering op grond van naamtype vormt de
interpretatie van de zogenaamde -lo namen. Van dit type zijn de namen van Berkel
en Loon (op Zand) en die van de verdwenen nederzettingen Venloon en Westloon
(Moerman, 1956). Op grond van de eerste vermelding van -lo namen elders blijkt
dat -lo namen inderdaad een vroeg-middeleeuwse ouderdom kunnen hebben. Er zijn
echter ook in de Late Middeleeuwen nog -lo namen gegeven aan nederzettingen
(Theuws, 1988). Bovendien kunnen -lo namen een hoge ouderdom hebben als
bosnaam, diepas laterisovergegaan opeenlaat-middeleeuwsenederzetting. Hierdoor
kunnen nederzettingen met -lo namen niet uitsluitend op grond van het naamtype
als vroeg-middeleeuws worden aangeduid.
Wat meer zekerheid krijgen we wanneer naamkundige aanwijzingen worden gecombineerd met vroeg-middeleeuwse archeologische vondsten ofeen bijzondere historische aanwijzing, bijvoorbeeld als de kerk in de nederzetting met een lo- naam is
gewijd aan een heilige die vooral in de vroeg-middeleeuwse periode in zwang was.
Zo kan de wijding van de Berkelse kerk aan St.Willibrord duiden opeenhoge ouderdom. Deze kerk, die tot in de vorige eeuw eenzaam in de akkers stond markeert
mogelijk een vroeg-middeleeuwse nederzetting (par. 4.9.3). Er is echter, tot nu toe,
uitsluitend laat-middeleeuws aardewerk aangetroffen (LW0160 en LW0164).
Een naamtypedatduidelijker dan de -lonamen opeen vroeg-middeleeuwse ouderdom
wijst zijn de-heemnamen. Deze namen kunnen inde Merovingische of Karolingische
tijd zijn ontstaan (Theuws, 1988). Zo'n heemnaam is Heukelom (fig. 7),dat in 1192
voor het eerst wordt vermeld. De naam duidt op een woonplaats (hem) die op een
hoogte (hukila) was gelegen (Künzel et al., 1988). Tijdens de archeologische
veldkartering is opde dekzandruggen tussen Hoog-en Laag-Heukelomeen uitgestrekt
nederzettingsterrein uit de Vroege en Late Middeleeuwen aangetroffen. Om een beeld
te krijgen van het oorspronkelijke oppervlak op deze lokatie werd een
driedimensionaal booronderzoek uitgevoerd waarbij de hoogteligging van de
verschillende lagen is gemeten (zie voor een beschrijving van deze methode Dirkx
en Soonius, 1991). De resultaten worden op een kaartje weergegeven fig. 8;
catalogusnummer 1).Het nederzettingsterrein bij Heukelom ligt aan weerszijden van
een beekje. Oorspronkelijk was het beekdal zeer geprononceerd, maar door de
plaggendekken zijn de hoogteverschillen thans minder uitgesproken. Opplaatsen waar
de oude akkerlaag aanwezig is, zijn de meeste scherven gevonden. Aan de
noordwestzijde van het beekdal (links op de figuur) zijn twee banen zichtbaar waar
geen oude akkerlaag werd aangetroffen. Mogelijk zijn dit twee oude scheidingen
tussen akkers. Bij dit nederzettingsterrein moet gedacht worden aan de resten van
een zogenaamde wandelende nederzetting van slechts enkele boerderijen (zie Theuws,
1988)/
Het nabij Heukelom gelegen Oisterwijk is een in de dertiende eeuw door de hertog
van Brabant gestichte nederzetting (par. 4.9.1).Toch wordt algemeen verondersteld
dat het westelijke deel van deze nederzetting, het zogenaamde Kerkeind, de
nederzetting was die in 1192 als Orientalis Tilburch (Oost-Tilburg) is aangeduid
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Fig. 8bLokatie van het nederzettingsterrein Heukelom
(Camps, 1979:nr. 80;Künzel etal., 1988).DeOisterwijkse kerk die aan de heilige
Petrus ad.Vinculaisgewijd, kan opeenhoge ouderdom wijzen (Hardenberg, 1955:
p. 49). In Oisterwijk is echter tot nu toe uitsluitend laat-middeleeuws aardewerk
aangetroffen (LW0177).
Hetisoverigensmogelijk datwedeoudstekernvandezenederzettingmoeten zoeken
bij Kerkhoven. Bij Kerkhoven kan een voorganger van de kerk van Kerkeind bij
Oisterwijk gestaan hebben2. Namen op -hoven kunnen eveneens een vroegmiddeleeuwse oorsprong hebben. Maar deze namen kunnen ook na de Vroege
Middeleeuwen aannederzettingen zijn gegeven (Theuws, 1988).Hetvroeg-middeleeuwse aardewerk dat op de dekzandkop bij Kerkhoven is aangetroffen wijst wel
op een mogelijke nederzetting in de Vroege Middeleeuwen (catalogusnummer 46
en 47).
Enschot wordt in 1164voorhet eerst vermeld alsde abdij vanTongerlo in beschermingwordtgenomenmetbetrekkingtothaarrechten opdekerkvanEnschot(Camps,
1979:nr.63).Denaamwordtverklaard alshetOudnederlandsschild(scheiding)met
ende wat einde of uiteinde betekent (Künzel et al., 1988). De wijding van de kerk
aandeHeiligeCaeciliazoukunnenduidenopeenhogeouderdom(Hardenberg,1955:
p.51).Dezehogeouderdomwordtbevestigddoorhetvroeg-middeleeuwseaardewerk
dat hier tijdens de aanleg van graven werd aangetroffen (LW0174). Ook elders in
Enschot zijnineenbouwputnederzettingssporen aangetroffen uitzowelde Ijzertijd,
Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen (LW0166).
De vroeg-middeleeuwse nederzettingen liggen in enkele gevallen in de directe
nabijheid van Romeinse lokaties. Dit is het geval op de zandrug tussen Tilburg en
Oisterwijk (catalogusnummers 6en48).OokopeenlemigedekzandkopbijUdenhout
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werd aardewerk aangetroffen uit zowel de Romeinse als de vroeg-middeleeuwse
periode(catalogusnummer 20).Hieruitmagechternietzondermeerafgeleid worden
dater sprake is van bewonings-continuïteit vanaf deRomeinse tijd. Hetis namelijk
zeergoedverklaarbaardatdevroeg-middeleeuwse ontginnersdezelfdelokatieskozen
alshunRomeinse voorgangers.DezekunnenimmersookindeVroegeMiddeleeuwen
nog gunstige vestigingsplaatsen hebben gevormd. De ontginners in de Vroege
Middeleeuwen konden wellicht in het geregenereerde bos nog de sporen van hun
voorgangersherkennen(IvenenVanGerwen, 1974).Misschienwashetrelatiefjonge
bos op de voormalige akkers eenvoudiger te ontginnen dan het omringende zware
opgaande bos. Een voorbeeld hiervan is wellicht het reeds genoemde Berkel (par.
4.8.1).

4.9 Late Middeleeuwen
4.9.1 Inleiding
DeLateMiddeleeuwen (ca. 1000tot 1500)kenmerken zichdoorgrote veranderingen
in het cultuurland. In deze periode vond een grote uitbreiding van de akkers plaats
en werden veel nieuwe ontginningen uitgevoerd. Dit hing samen met een forse
toenamevandebevolking.Hetjaar 1000vormtuiteraard geenhardegrens.Plaatselijk
kandeuitbreiding vanhetakkerareaal ookeerderoflaterzijn begonnen. Hetvroegmiddeleeuwse agrarische bedrijfssysteem, waarbij het vee in het bos werd geweid,
verdween langzaam maar zekerenmaakteplaatsvoorhetlandbouwsysteem vanhet
Heideviehbauerntum, waarin deheideeenbelangrijke plaats ginginnemen. In deze
periode trad bovendien een opvallende verplaatsing op van nederzettingen naar de
rand van de beekdalen.
Indezeinleidingschetsen weglobaaldeontwikkelingen dieeenrolhebbengespeeld
bijdeveranderingen inhetcultuurlandschap. Vooraldeontwikkelingen dietemaken
hebben met de zeggenschap over de grond en de politieke ontwikkelingen rond de
vorming van het hertogdom Brabant komen daarbij aan bod. We hebben niet de
intentie een compleet beeld te schetsen van alle ontwikkelingen die een rolhebben
gespeeld bijdeontwikkelingen inhetcultuurland.Daarvoorverwijzen wegraagnaar
de bekende overzichtsliteratuur (Vervloet en Steegh, 1989).
Grondgebruik, rechten en belastingen
Aan het begin van de Late Middeleeuwen traden er grote veranderingen op in het
uitgestrekte grootgrondbezit dat in de Vroege Middeleeuwen was ontstaan door
schenkingen vanMerovingische enKarolingische koningen.Zijhaddendaarmeede
begunstigden,voornamelijk kerkenaristocratie,aanzichgebonden(Verhulst,1981).
Het grondbezit van vrije boeren was in veel gevallen ook onderdeel geworden van
het grootgrondbezit, omdat de boeren zich, aldan niet gedwongen, met persoon en
goederen onder bescherming plaatsten van de grootgrondbezitters. De uitgestrekte
landgoederen diehierdoorwarenontstaanwerdendoorplaatselijke zaakwaarnemers
beheerd.
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Vanaf'deelfdeeeuwziendezezaakwaarnemers kanshunmachttevergrotenenzogenaamdeheerlijkhedenoptebouwen(Bijsterveld, 1989;Theuws,1989). Zeverwierven
heerlijkerechten,zoalsderechtspraak, hetrecht opdejacht enhetrecht opmolens.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt indehogeenlageheerlijkheid. Eenheer
die de hoge heerlijkheid bezat had volledige zeggenschap op het gebied van
rechtspraak.
Denieuweheren bondeneveneensvazallen aanzichdoordeze lieden trouw telaten
beloven (leenhulde doen) in ruil voor het in leen geven van onroerende goederen,
zogenaamde leengoederen of leenhoeven. Soms werden ook rechten, zoals de
opbrengsten uit een tol of uit visserij,inleen gegeven.Deleenman (depersoon die
eenonroerendgoedinleenhad)genootbeschermingvanzijn leenheer.Hierdoorwerd
ook vaak grondbezit opgedragen aan een leenheer, waarna de voormalige eigenaar
het in leen terug ontving (Fockema Andrea, 1906). Naast leengoed kwam ook
allodiaalgoedvoor.Deheervandergelijk goedwasnietleenplichting.Mennoemde
zo'n allodiaal goed daarom wel een zonneleen.
Dehierbovengeschetsteveranderingen haddenniettotgevolgdatdeboerendegrond
diezij bewerkten inbezitkregen.Aanvankelijk verkeerden zijineen horige (afhankelijke) positie ten opzichte van de grondheer, en waren gedwongen een deel van
de opbrengst af te staan en diensten aan hun grondheer te verlenen.
Hiervoor indeplaatskwam gedurende deLateMiddeleeuwen een andere vormvan
afhankelijkheid. In een toenemende mate werden namelijk de horige goederen in
cijnsgoed omgezet. Hetzogenaamdecijnsrecht hield indatmen een onroerend goed
mocht gebruiken tegen betaling van eenjaarlijks bedrag (Fockema Andrea, 1906).
Het opkomen van de geldeconomie heeft hier zeker een rol in gespeeld. Door de
omzetting van horige goederen in cijnsgoederen was tegen het eind van de
Middeleeuwen de horigheid vrijwel verdwenen. De bewoners van de gehuchten
kregen hierdoor een groot deel van zeer oud grondbezit in handen als cijnsgoed. In
veel gevallen was deze cijns erfelijk.
De relatie met de grondeigenaar werd een puur financiële. De cijnsen die moesten
worden betaald lagen vastenverminderden doorgeldontwaarding indeloopdertijd
aanzienlijk. Daardoor werd het voor de grondgebruikers, de boeren, interessant om
deproduktie opte voeren. Ze konden de overschotten ten eigen nutte gebruiken en
zonder inmenging van een heer afzetten op de markt (Theuws, 1989). In Brabant
speelden indieperiode ook een aantal andereontwikkelingen dieditproces hebben
versneld. We komen daar nog op terug.
Een bijzonder soort belasting waren de tienden. Het tiendrecht rustte op de grond,
maar werd geheven over opbrengsten (bijv. een tiende van degraanopbrengst). Het
tiendrecht heeft een kerkelijke oorsprong: gelovigen hoorden aan de kerk tiend op
te brengen om daarmee in het onderhoud van kerk en geestelijken te voorzien
(FockemaAndrea, 1906).Doorvervreemding zijn echterveeltiendeninhandenvan
particulieren gekomen. Zo werden tienden in leen gegeven, zoals in 1269 toen de
heervan LoonopZand doordehertogvanBrabant werdbeleend meteenderdedeel
van de tiende van Tilburg.
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De grond werd ten behoeve van de tiendinning in blokken, tiendblokken, verdeeld.
Debenamingvandetiendblokken kaninformatie gevenoverhunouderdom.Ditgeldt
vooralvoorhet onderscheid tussen OudeenNovaletienden.DeNovaletienden zijn
nieuwe tienden, dus later ontgonnen dan de tienden in de omgeving.
De vorming van het hertogdomBrabant
Vanaf detwaalfde eeuw wisten de hertogen van Brabant vanuit Leuven hun macht
sterk uit te breiden. Vooral onder regering van hertog Hendrik I(1190-1235)vond
een sterke expansie plaats in noordelijke en oostelijke richting. Het hertogelijke
gebied in het noorden lag eerst verbrokkeld tussen het bezit van andere lokale
zelfstandige heren, zoals gebieden vandeheren vanTilburg envan Breda. Hendrik
I bouwde hier zijn positie uit door stukje bij beetje de gebieden van deze
onafhankelijke heren ondercontrole tekrijgen. Delokale heren werden gedwongen
hun goederen aan de hertog in leen op te dragen. Door het stichten van nieuwe
nederzettingen op strategische plaatsen ('s-Hertogenbosch, Oisterwijk, Oirschot,
Zundert etc.) wist de hertog zijn greep op deze streek te versterken. Lokale heren
diezichonderwierpen aanhethertogelijk gezagwerdenopgenomeninhethertogdom
(Avonds, 1982). Lokale heren die zich weerbarstiger opstelden werden uit de weg
geruimd.
In dit beeld past het terzijde schuiven door de hertogen van Brabant van de heren
vanTilburgtussen 1192en 1213.Zowerden zegeheelofgedeeltelijk grondheervan
Oost-Tilburg(hetwestelijke deelvanhethuidigeOisterwijk).Deheerlijkheid Tilburg,
diezichuitstrekte overdehuidigegemeenteTilburg metinhetoostendegemeenten
Berkel-Enschot,hetnoordelijke gedeeltevanOisterwijk, Udenhoutenhet zuidelijke
gedeelte van Helvoirt, verdween hierdoor van het toneel.
DeheervanTilburgverkeerdetot 1192nogineenonafhankelijke positietenopzichte
van dehertog vanBrabant. Dit blijkt ondermeer uithet feit dathij zich in 1167nog
bevond onder devrije edelen inhet gevolgvan dehertog van Lotharingen (Hardenberg, 1955;Plevoets, 1980).Zijn machtbleek ookin 1192nogduidelijk toenhij de
lieden, wonende opzijn allodiumteHelvoirt,onderdekerkvanOost-Tilburg bracht.
Hij bepaalde dat een eventueel te stichten kapel in Helvoirt onder de pastoor van
Oost-Tilburg zou celebreren (Camps, 1979: nr. 80). Na 1242 blijkt de heer van
Tilburg zich miles (ridder) de Tilburg te noemen. Dit betekent dat hij zich toen
onderworpen had aan een hoger gezag. In 1269 wordt de heer van Loon op Zand
door dehertog beleend meteen derde deelvandetiende vanTilburg, wat duidelijk
maakt dat de heerlijkheid Tilburg onder hertogelijke invloed was gekomen.
Bij de eliminatie van enclaves van onafhankelijke, allodiale, heren werd dankbaar
gebruik gemaakt van nieuwe abdijen, zoals de abdij van Tongerloo die omstreeks
1130 was gesticht (Theuws, 1989). De hertogen van Brabant waren voogd van de
abdij van Tongerloo, wat inhield dat ze een grote macht hadden in het bestuur van
het klooster. Zij oefenden in een aantal gevallen grote druk uit opparticulieren om
hungrondbezitaankloostersteschenken.Dekloosterswerdenwaarschijnlijk gebruikt
alseen soort projectontwikkelaars omnieuwe ontginningen teondernemen (zieook
par.4.9.2).Dezeontginningen waren nodigomtevoorzien ineen behoefte diedoor
een sterke bevolkingsgroei was veroorzaakt. Daarnaast was door de opkomende
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nijverheid, vooraltextielnijverheid, veelvraagnaargrondstoffen, watdedruk opde
grond versterkte.
Dehertogen hadden erallebelang bijdezeopbloeiende nijverheid testimuleren.De
groeiende nijverheid zorgde ervoor dat de steden opbloeiden. Welvarende steden
betekenden voor de hertog aanzienlijke inkomsten. Bovendien waren de steden
belangrijke bondgenoten in de machtsstrijd met de lokale heren op het platteland.
De bewoners van de steden waren immers onafhankelijk van de lokale heren. Het
gezegde stadslucht maakt vrij was niet zonder betekenis. Dat gold ook voor de
inwonersvandezogenaamde vrijheden, zoalsOisterwijk, diedoordehertogwerden
gesticht.
Plaatsen alsOisterwijk haddeneeneconomischefunctie. Naastdegroterecentraaan
de rand van het gebied, zoals het door de hertogen gestichte 's-Hertogenbosch,
bestondbehoefte aannederzettingen diemeereentussenpositieinnamentussendeze
centra en de lokale nederzettingen (Theuws, 1989).Het belang van de nederzetting
alstussenstation indehandelsroute naar 's-Hertogenbosch wordt geïllustreerd door
de bepaling uit 1550 waarin hertog Jan III schouten en schepenen van
's-Hertogenbosch enOisterwijk gelastdeLeibevaarbaartehoudenzodatdieschepen
endepleyten gevoechelijkmogenpasseren tussen's-Hertogenboschende Oisterwijk
(Van Sprang, 1956).
DeNovaCivitas Oisterwijk werdrond 1213gestichtenomvatteoorspronkelijk slechts
hetoostelijke deelvanhethuidigeOisterwijk (Camps, 1979:nr. 150).Het westelijke
deel, het zogenaamde Kerkeind, wordt gezien als Oost-Tilburg, dat vanaf 1192in
de bronnen voorkomt (Künzel etai, 1988).West-Tilburg zou het huidige Tilburg
omvatten.Misschien wasOisterwijk nietechteennieuwgestichtenederzetting,maar
werd een bestaande nederzetting verheven tothandelsnederzetting (Aarts, 1981).In
1230 verleende de hertog de vrijheid aan Oisterwijk (Camps, 1979:nr. 150).Deze
vrijheid strekte zich uit over Oisterwijk, Udenhout, Haaren, Berkel en Enschot.

4.9.2 Wijze van ontginning
IndeLateMiddeleeuwen moetereen sterkeuitbreiding vanhet akkerareaalhebben
plaatsgevonden (Vervloet, 1991). Naast uitbreiding van bestaande ontginningen,
vondenerookverscheidenenieuweontginningenplaats.Op40plaatsenisaardewerk
uit de Late Middeleeuwen aangetroffen (zie hiervoor ook par. 4.1).
Uitbreiding van hetakkerareaal
Dooruitbreidingvandevroeg-middeleeuwseakkersontstondengrotebouwlandcomplexen. We zien ze als open akkercomplexen op kaart 2 weergegeven bij Berkel,
Enschot en op de zandrug tussen Tilburg en Oisterwijk. De uitbreiding van het
akkerlandgebeurde opverschillendemanieren diezichveelaluitenindepercelering
vandeakkercomplexen(Vervloet, 1991).Deperceleringvandeopenakkercomplexen
isnietvantopografische kaarten aftelezenomdatergeenduidelijke perceelsgrenzen
waren. Perceelsgrenzen werden op de akkercomplexen aangegeven door een wat
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diepere ploegvoor of een grenssteen. Alleen opkadasterkaarten isde verdeling van
de percelen over de akkers af te lezen (par. 2.4.3).
Inhetherinrichtingsgebied "De Leijen-West" vinden weinde bouwlandcomplexen
voornamelijk een blokvormige percelering (kaart 2). Deze is mogelijk ontstaan
doordat naast de huiskampen nieuwe kampen ontgonnen werden. Deze kampen
groeiden later aaneen en vormden de blokvormig geperceleerde bouwlanden.
Op enkele plaatsen vinden we in de open akkercomplexen blokken die zijn onderverdeeld in stroken (kaart 2), in de literatuur meestal gewannen genoemd. Deze
kunnen ontstaan zijn door gezamenlijke ontginning van de blokken die werden
verdeeld onder de ontginners. Maar het is ook mogelijk dat de blokken pas in een
later stadium door vererving in stroken werden verdeeld.
Indeperceleringvandeakkerszijn openkeleplaatsendoorlopende perceelsgrenzen
zichtbaar.Dezemarkerenmogelijk debegrenzing vanhetakkerareaalopeenbepaald
moment. Deze doorlopende perceelsgrenzen zijn op kaart 2 aangegeven als structuurlijn in akkers.
In eerste instantie waren de akkers niet permanent in gebruik. Steeds werden
gedeelten braak gelegd om de bodem de kans te geven enigszins te herstellen. De
akkersdichtbijhuiswerdenintensievergebruiktenbemestdandeakkersdieverder
weg lagen. De grote hoeveelheid ruderale plantesoorten in bodemlagen uit deze
periode, die met behulp van paleobotanisch onderzoek bij Dommelen werd aangetoond, wijst er op dat er aanvankelijk nog vrij veel braakliggend land voorkwam
(Eland en Pais, 1985).
Aan ditextensieve grondgebruik kwamnadetwaalfde endertiende eeuw eeneinde
door de invoering van de plaggenbemesting. Het principe daarvan is dat de mest
vermengd wordtmetheideplaggen,grasplaggen, bosstrooisel of zand.Hierdoorkon
dedierlijke mesteffectiever opgevangen worden. Demetmestdoordrenkte plaggen
werden op de akkers gebracht en vormden door de regelmatige bemesting dikke
dekken van humeus materiaal. Als zo'n dek dikker is dan 50 cm worden ze op de
bodemkaart alsenkeerdgrond aangeduid.Inhetherinrichtingsgebied "De Leijen-West"
komen ze over grote oppervlakten voor (Leenders, 1992).
Datdeplaggenbemesting in Brabant waarschijnlijk pas nadetwaalfde en dertiende
eeuw sterk is uitgebreid blijkt uit de sporen vannederzettingen uitdezeperiode die
onder de plaggendekken werden aangetroffen (Theuws, 1989).
Dediktevanhetplaggendek geeft, integenstellingtotwatmenvroegerdacht,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.
De achterliggende oorzaken van deze intensivering zijn nog niet duidelijk. Het
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verdwijnen vandehorigheid heeft misschieneenprikkelgegeven voordeproduktieverhogingindelandbouw (par.4.9.1).Pastoenkwamproduktiegroei ooktengoede
aan deboeren enniet langer uitsluitend aan degrootgrondbezitters (Theuws, 1989).
Daarnaast kan de opkomst van de markteconomie en de groeiende textielindustrie
in de Zuid-Brabantse steden een rol hebben gespeeld (par. 4.9.1).
Veedriften
Deverschillende fasen waarindeuitbreiding vanhetakkerareaalplaatsvond kunnen
we openkele plaatsen in het herinrichtingsgebied aflezen aan de opeenvolging van
veedriften. In par. 4.8.1 beschreven wereeds dat het vee viadeze veedriften vanuit
decultuurgronden dewoestegronden,ofdenogingemeenschappelijk gebruik zijnde
beekdalenwerdgedreven.Veedriften warentuitvormiguitwaaierendewegen.Zezijn
soms op negentiende-eeuwse kaarten nog herkenbaar in de percelering. Vooral de
kaarten vanhet oudstekadasterlatennogduidelijk dezetuitvormige structuren zien.
We hebben ze op kaart 2 aangegeven als veedrift.
Een aantal van deze driehoekige structuren had een functie als brink, een omwalde
ruimte waar 's avonds het vee bijeen werd gedreven. Dergelijke brinken worden in
Brabant: plein, heuvel of plaats genoemd. In een aantal gevallen kunnen we ze
aangeven omdat ze als toponiem op de kaart zijn aangeduid. Voorbeelden zijn het
Groenplein bij Kerkhoven en het Heuveltje bij Berkel. Op het plein of de heuvel
bevond zich vaak een drinkpoel waar het vee gedrenkt werd.
De brinken lagen oorspronkelijk aan derand van denederzetting; de betekenis van
het woord brink is rand (Van Veen, 1989; Vervloet, 1991). Pas naderhand is op
enkeleplaatsen eennederzettingrondhetplein ofdeheuvelontstaan.BijBerkelzien
wewat bebouwinggeconcentreerd rond hetHeuveltje. Ookbij Enschot zien weeen
kleineconcentratie vanbewoningrondeendriehoekigevorm,diemogelijk een functie
als plein of heuvel heeft gehad.
Als er nieuwe akkers waren ontgonnen, dan verschoof de veedrift of het plein mee
met de nieuwe grens van het cultuurland. Dit verschijnsel wordt bijzonder fraai
geïllustreerddooreengrondaankoopin 1582bijhetGroenpleinteKerkhoven (Bakker
1986).Door devoortschrijdende ontginningen waseennieuwe veedrift ontstaan bij
het Nieuw Veld die op figuur 9 westelijk van het Groenplein is gelegen. De oude
was overbodig geworden en het gemeenschappelijke grondbezit werd verkocht. In
figuur 9 hebben we een poging gedaan de verschillende fasen in de ontginningen
aan te geven door de verschuivingen van de veedriften te analyseren. Het is niet
mogelijk defasen vandeverschillendeclustersvanveedriften metelkaarteverbinden
omzodebegrenzingvanhetcultuurareaaltereconstrueren.Deverschillende clusters
kunnen immersuitverschillendeperiodenstammen,waardoorfase 1 inhetenecluster
een andere datering kan hebben dan fase 1uit een ander cluster. De verschillende
clusters zijn om deze reden met letters onderscheiden, terwijl de cijfers de
opeenvolgende fasen per cluster aanduiden.
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Fig. 9 Veedriften als grensindicator
a Veedriften rond de akkers bij Kerkhoven (naar: Kadasterkaart ca. 1830, Gemeente
Oisterwijk, sectie A, le en 2e blad)
b Veedriften ronddeakkers bijBerkel (naar:Kadasterkaart ca.1830, Gemeente Berkel,
sectie B, le en 2e blad)
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In figuur 9a zijn de veedriften rond het akkercomplex bij Kerkhoven aangegeven.
De met Al en A2 aangeduide veedriften zijn waarschijnlijk eikaars opvolger. Het
is niet helemaal duidelijk of BI de opvolger is van Al en A2. Het kan echter ook
eenveedrift uiteenanderclusterzijn. DereeksBI t/mB5vormtwelweereenreeks
elkaar opvolgende veedriften (B4 en B'4 zijn beide opvolgers van B3,maar B4en
B'4 kunnen een onderling verschillende datering hebben). De hierboven reeds
genoemde grondverkoop van het Groenplein (B2 in fig. 9a) geeft ons een datum
waarop deze veedrift niet meer als zodanig functioneerde. De uitbouw van het
cultuurareaal van hier uit naar het westen mogen we wellicht in de zestiende eeuw
plaatsen.
Rond Berkel (fig. 9b) kunnen we twee clusters van veedriften onderscheiden. Bij
het Heuveltje (Al), waarvan de naam wijst op een functioneren als brink, kunnen
we de ontginning enigzins volgen in oostelijke richting. Aan weerszijden van een
blokdat alsBremwordt aangeduid vinden weveedriften (A2en A3en A'2) diewe
als de opvolgers van de heuvel zien. De veldnaam Brem wijst ook op een latere
ontginning ineenmetbremstruiken begroeid heideterrein. OokdeHeikant,waarwe
een cluster met veedriften waarnemen, moeten we zien als een later ontgonnen
gedeelte.Hierzien wedrieopeenvolgende fasen inelkaar opvogendeveedriften (BI
t/m B3).
Nieuwe ontginningshoeven
Naast uitbreiding van het reeds inde Vroege Middeleeuwen bestaande cultuurland,
werdenerindeLateMiddeleeuwen ooknieuweontginningshoeven gesticht.Dergelijke ontginningshoeven lagen in eerste instantie geïsoleerd in de woeste gronden. Ze
worden hierom vaak Einzelhöfen genoemd. We vinden ze veelal op de kleinere
dekzandkopjes en in een boog om de oudere ontginningen heen (Vervloet, 1991).
Deze ontginningshoeven werden veelal gesticht door kloosters of door wereldlijke
heren.Zovindenwe,juisttenwestenvanhetonderzoeksgebied indestadsuitbreiding
vanTilburg,deTongerloosehoef,eenontginningshoeve vandeabdijvanTongerloo
(Becx, 1978;1984).Ontginningshoeven vormden grotebedrijven. Zewerdenmeestal
door de eigenaars (kloosters of wereldlijke heren) verpacht.
Dergelijke ontginningshoeven zijn opgegraven bij Bladel, St. Oedenrode en
Grubbenvorst. Ze blijken indetwaalfde eeuw gedateerd tekunnen worden (Dierendonck, 1989; Verhoeven en Vreenegoor, 1991). In het herinrichtingsgebied "De
Leijen-West" treffen we verschillende hoeven aan die we als Einzelhöfe kunnen
karakteriseren. Zolagerten noorden van Tilburg het goed teCoudenberg(fig. 10).
Ditgoed wordtin 1380omschreven alsliggendetemidden vanheidevelden (Plevoets,
1986a).Het bestanddeel Coudenin de naam van deze ontginningshoeve duidt ook
op de geïsoleerde ligging. Bij de Loonse Hoek lijkt ook sprake te zijn van een
ontginningshoeve uit de Late Middeleeuwen. Dit blijkt uit het laat-middeleeuwse
aardewerkdatronddezehoevewerdaangetroffen (catalogusnummer30en32:elfde
tot vijftiende eeuw). Bij de Wilhelminahoeve aan de Loonse Molenstraat werd
aardewerkuitdetweedehelft vandeLateMiddeleeuwengevonden (catalogusnummer
33: dertiende tot vijftiende eeuw).
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Fig. 10 Ligging mogelijke Einzelhöfen

Vaak groeiden de ontginningshoeven, door latere erfsplitsing, uit tot gehuchten.De
oorsprongvangehuchten alsEindhovenenVijfhuizenwordtgezocht inontginningshoeven (Plevoets, 1986b).OokhetgehuchtHeikant bijTilburg zouuit zo'n ontginningshoeve voortgekomen kunnen zijn. Hier werden uitsluitend laat-middeleeuwse
vondsten gedaan (Plevoets, 1986a).
Bij de ontginningen werden kleinere akkers als hulskampen aangelegd. Dit type
ontginningen wordtdaaromveelalalskampontginningenaangeduid.De afzonderlijke
percelen waren omsloten door begroeiing. In de negentiende eeuw treffen we hier
een landschap aandatgekenmerkt wordt doorkleinere,metperceelsrandbegroeiing
omgrensdepercelen.Opkaart2zijn dezeaangegeven alsmethoutrandenomgrensde
kleinere blokvormige percelen akkerland en met houtranden omgrensde kleinere
blokvormigepercelenakkerlandmetverspreidepercelengrasland. Overigensgingen
dezekampontginningen doortotindeNieuwetijd (par.4.10.1).Hetisniet mogelijk
hier een onderscheid in te maken op basis van de ouderdom.
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Boshoeve-ontginningen
Eenaridertypemiddeleeuwseontginningen dateenkarakteristiek landschap opleverde
vondplaatsrondUdenhout.Hierontstondeenopmerkelijk regelmatige strookvormige
percelering.Deomgeving vanUdenhoutonderscheidt zichhiermeeduidelijk vanhet
omliggendelandschap waareenblokvormigeenmeeronregelmatige perceleringwordt
aangetroffen. De strookvormige percelen strekken zich aan weerszijden van de
Groenstraat uit.
Dergelijke strookvormige ontginningen in het zandgebied worden als boshoeveontginningen aangeduid. Boshoeven (in de vakliteratuur gewoonlijk Waldhufen
genoemd) ontstonden doordat langestroken grond,zogenaamdehoevestroken,inhet
bos weiden ontgonnen. De oudste boshoeve-nederzettingen dateren uit de tweede
helft van de negende eeuw (Vervloet, 1986) en werden aangetroffen in het Duitse
Middelgebergte.
In Nederland ontstonden ze echter overwegend in de Late Middeleeuwen. Na de
middeleeuwen werden geen nieuwe ontginningen meer naar dit model uitgevoerd.
De meeste boshoeve-ontginningen in Nederland laten zich in de periode van circa
1150tot 1350plaatsen (Kroes, 1991).Zeworden meestal inleemrijke, vlak gelegen
gebieden aangetroffen. Bij Udenhout blijkt ditookhet gevalte zijn. Wetreffen hier
een vlakgebied aanmetleemgronden.Destrookvormigepercelering vanboshoeveontginningen lijkt sterk op de percelering in veenontginningen. De perceelsscheidingen bestaan hier echter uit een droge sloot of opgaande beplanting.
Eén strook vormde één boshoeve. Binnen de strook werd het complete landbouwbedrijf uitgeoefend. Erkwam zowelakkerland, alsweiland enhooiland voor. Opde
natstegronden warenhakhoutpercelen aangelegd.Doorditgemengde grondgebruik
was een bijzonder karakteristiek landschap ontstaan met verspreide percelen
akkerland, grasland en op de zwaarste en natste leemgronden hakhoutbosjes. Een
reeks stroken naast elkaar al dan niet verbonden door een straat of beek, zoals in
dit geval de Groenstraat of de weg bij Hooghout, vormt een boshoeve-nederzetting
(Kroes, 1991).Deperceelsgrenzen van deze stroken zijn opkaart 2 aangegeven als
perceelsscheiding inboshoeve-ontginningen. Deboerderijen lagen aanhetkopeinde
van de percelen.
De boshoeve-ontginningen bij Udenhout worden door Kroes (1991) als primair
getypeerd.Bijdittypeontstond direct bijdeontginning aleenperceleringindevorm
van hoevestroken. Bij secundaire opstrek ontstaan de hoevestroken pas bij latere
uitbreidingvandeontginning.Debreedtevandepercelen in boshoeve-ontginningen
is meestal 150 m, maar ze kunnen tot 400 m breed zijn. In Udenhout varieert de
breedte van destroken van 150tot 200m.Delengte vande stroken is zeer variabel
en kan uiteenlopen van 200-1400 m. De stroken in Udenhout die tot 2700 m lang
zijn vormen, voor zover bekend, de langste stroken in Nederland (Kroes, 1991).
Deboshoeve-ontginningen bijUdenhout moeten aanheteind vandedertiendeeeuw
enhet begin vanveertiendeeeuwhebbenplaatsgevonden. Danisernamelijk sprake
vaneengroot aantaluitgiften vangrond.Nadeschenking van8hoeven aande abdij
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van Tongerloo in 1290,schonk dehertog in 1299nogeens 4hoeven aan deze abdij
(Camps, 1979:nr. 586).Tongerloo had overigens alin 1232de gebruiksrechten op
het bos van Udenhout verworven (Fasel en Wuisman, 1978; Spierings, 1989). De
hertogen van Brabant gebruikten kloosters als Tongerloo mogelijk als een soort
projectontwikkelaars, omdeontginningenteleidenenhiermeedegronden produktief
temaken vooreengroeiende vraagnaarlandbouwprodukten (par.4.9.1).Aangezien
dehertogendevoogdij overTongerloobezaten,hieldenzetocheenvingerindepap.
Niet alleen Tongerloo speelde een rol in de ontginningen. In 1299 werden ook 4
hoeven uitgegeven aan een poorter van 's-Hertogenbosch (Camps, 1979:nr. 586).
In 1309volgdeeenschenking van3hoeven aandeabdijTerKameren(Camps,1979:
nr. 585). De ontginningen die direct onder invloed van de hertogen van Brabant
werdenuitgevoerd lagen vooraltennoorden vandeGroenstraat (FaselenWuisman,
1978). Dehertog gaf hier verscheidene hoeven in leen uit (par. 4.9.1). Zowaren de
Strijdhoeven een Brabants leengoed dat in 1380 voor het eerst wordt genoemd
(Smulders, 1948; 1951b).Indevijftiende eeuw issprake vandeGrote-endeKleine
Strijdhoeven. Waarschijnlijk heeft ereensplitsing vandehoeveplaatsgevonden.Het
laterelandhuisStrijdhoef werdopdeplaatsvandehoevegebouwd(kaart2).Andere
Brabantseleengoederen inhetboshoevengebied rondUdenhout waren:hetHaarensbroek, de Vorsselaer, en het Gommelaer (Smulders, 1949, 1951a, 1952, 1965).
De systematische opzet van de ontginning blijkt uit figuur 11. Er zijn duidelijke
ontginningsassen aantewijzen.DeGroenstraatvormdekennelijk de ontginningsbasis
voor dehoeven terhoogte van Udenhout. Hier werd aardewerk aangetroffen datwe
kunnen plaatsen in de Late Middeleeuwen, de periode waarin de ontginningen
plaatsvonden (catalogusnummer 36:1250-1500).DeGroenstraat ligtterhoogtevan
Udenhout opeen wathogereruginhet leemgebied (fig. 5).Dehoevestroken liggen
loodrecht op de Groenstraat. De Groenstraat vormde overigens niet voor alle
ontginningsblokken de ontginningsbasis. De ontginningsbasis voor deHooghoutse
tiend en de Muntelje tiend waren waarschijnlijk de wegen die deze blokken in het
zuiden begrenzen. Hier ligt eveneens een wat drogere rug die een logischer
ontginningsbasis vormt dan de natte gronden die ter hoogte van deze
ontginningsblokken direct aan de Groenstraat liggen (fig. 5).
Ook voor de ontginningen in het Hoornmanken Tiend was de Groenstraat niet de
meest vanzelfsprekende ontginningsbasis. Deze lagwellicht aandedrogererand bij
deLoonscheenDrunensche Duinen.Wevindenhierwatonregelmatigehuiskampen
zoals bij de Hemelrijkse hoef. Deze hoeve wordt in 1372 voor het eerst genoemd.
OpdezehoevewoondeeenzekereJanHonyman.DezeHonymanheeft waarschijnlijk
denaamgegeven aanhetHoornmanken Tiend (Smulders, 1956).Alsdeontginningen
hier eerst bestonden uit dergelijke onregelmatige huiskampen, dan mogen we de
boshoeven inhetHoornmanken Tiendniettothetprimairetyperekenen.Wemoeten
de stroken dan eerder zien als een latere uitleg van kampontginningen aan de rand
vande Loonsche en Drunensche Duinen.Nader onderzoek zou hiermeer inzicht in
moeten geven.
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Fig.11Structuur van deboshoeven bij Udenhout

DeHooghoutse Tienden deMunteljeTiendwaren twee afzonderlijke ontginningsblokken.Tussen debeideblokken bleef een driehoekig perceel over alsreststuk.In
het zuiden grensden de ontginningen aan de Haarense gemeint. De laatste ontginningen aanderand van de Haarense gemeint werden aangeduidt alsNovaliaTiend,
een benaming die op nieuw ontgonnen land wijst (par. 4.9.1). Er worden in het
boshoevengebied bijUdenhoutverschillendeeenheden onderscheiden alstiendblokken. Dit:waren waarschijnlijk administratieve eenheden waarover tienden werden
geheven (par. 4.9.1). De verschillende tiendblokken zijn aangegeven in figuur 11.
Ze markeren een aantal, waarschijnlijk oorsponkelijke, ontginningsblokken.
Deregelmatige percelering rond Udenhout wordt opeenpaarplekken onderbroken.
Direct ten oosten van de bebouwing van Udenhout bij de Mortel treffen we twee
rechthoekige blokken in de strookvormige percelering aan (fig. 11). Ook bij de
Moffenhoeve,tennoordwesten van Udenhout wordt deregelmaat onderbroken door
een blokvormig perceel, hier buigt zelfs de Schoorstraat om dit blok heen. Ten
zuidwesten vanUdenhoutwordtdestrookvormige uitleg vandeZeshoeven onderbrokendoorhetperceel van deBerkhoek. We vermoeden datdit ouderestructuren zijn
die al aanwezig waren toen de strookvormige boshoeven werden aangelegd. Ze
werdengevormddoorontginningshoeven diewarenuitgezet ineennognietingericht
landschap.
Dergelijke geïsoleerd liggende ontginningshoeven moeten in 1234reeds enige tijd
aanwezig zijn geweest. In dat jaar was namelijk sprake van zowel de OudeTiend
als deNieuwe Tiend (Camps, 1979: nr. 175; zie fig. 11). Kennelijk waren er toen
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reedsenkele,verspreid indenognietontgonnenwildernis liggende,ontginningshoeven aanwezig,waarover tienden werden geheven (par. 4.9.1). Het aardewerk uit de
dertiende eeuw dat bij de Groenstraat (catalogusnummer 36) en ten oosten van
Biezenmortel werd aangetroffen (catalogusnummer 42, 43 en 44) geeft een nadere
dateringvandezeblokvormigestructuren.Deblokkentenoosten vanUdenhout zijn
misschien de Achthoeven die in 1290 door de hertog van Brabant aan Tongerloo
worden geschonken (Camps, 1979:nr. 456).Ze zijn namelijk, met inbegrip van de
twee aanliggende stroken 8 hoeven (96 ha) groot. Van het Brabantse leengoed de
Moffenhoeve horen we voor het eerst in 1269 (Fasel, 1970).
We maakten al melding van de aanwezigheid van bos rond Udenhout in de
middeleeuwse periode. In 1232ishier sprake van silvade Odenhout(Camps 1979:
nr. 167).Hetisnietduidelijk ofdehuidigehakhoutbossen reedsindeMiddeleeuwen
aanwezig waren. Wemogen echter niet uitsluiten dat wehier te maken met bossen
die vanaf de Middeleeuwen als bos zijn geëxploiteerd. Er zijn namelijk diverse
berichten uit de Middeleeuwen waarin bepalingen zijn opgenomen overhet leveren
van hakhout uit de bossen bij Udenhout. Zo wordt in 1476 bepaald dat de pachter
van een hoeve in Udenhout ook elzenrijs moest leveren (Smulders, 1957b). Bij de
verhuur van de Strijdhoeven werd eveneens bepaald dat er hakhout moest worden
geleverd(Smulders, 1957c).OokKappelhof(1984)maaktmeldingvanmiddeleeuwse
rijshout leveranties uit de bossen tussen Udenhout en Helvoirt. Het is echter ook
mogelijk datpercelen,naeentijdlang voorlandbouw tezijn gebruikt,later opnieuw
met bos werden beplant.Nader onderzoek zou hiermeerduidelijkheid overkunnen
geven.Zoalsgebruikelijk inhakhoutbossen (zieo.a.Buis, 1985)isdebodemindeze
bossendiepverwerkt (Leenders, 1992).Demeestepercelen zijn oprabatten gelegd.
Samenvattend kunnen wedestrookvormige ontginningen bij Udenhout rekenen tot
dejongere laat-middeleeuwseontginningen.Deontginningen werden hoofdzakelijk
door de hertog van Brabant en de abdij van Tongerloo uitgevoerd. We vinden de
Tongerloosegoederen vooraltenzuidenvandeGroenstraat,terwijl dehertogvooral
leengoederen ten noordwesten daarvan bezat (Kroes, 1991).Mogelijk waren in het
boshoevengebied enkele oudere ontginningshoeven aanwezig.
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. Paleoecologisch
onderzoek bevestigt dat beekdalontginningen na circa 1000 plaatsvinden (Theuws
1989: p. 184). De ontginningen in de beekdalen werden beemd genoemd. In eerste
instantie waren zeingemeenschappelijk gebruik. Pasnadevijftiende eeuw worden
de gronden in de beekdalen verdeeld. Als oorzaak hiervoor wordt gewezen op de
stijgende behoefte aan mest en de verschraling van de heide (Vervloet, 1991).
Deeerstevermeldingen van beemden indenaasteomgevingvan ons onderzoeksgebied dateren uit de veertiende eeuw.Wetreffen zeaan inhet dal vandeVoorste en
Achterste Stroom bij Nemelaer. Zo is er in 1389 sprake van het beemt dat
Herberen? De beekdalen waren hoofdzakelijk in gebruik als hooi- en weiland. De
beekdal-ontginningen kenmerken zichmeestaldooreenstrookvormige verkaveling.
Destroken zijn loodrecht opdebeekgeoriënteerd.Zo'npercelering was noodzakelijk
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om een goede afwatering naar de beek mogelijk te maken.
Hetisopvallend datweinhetnegentiende-eeuwse kaartbeeld vanhetonderzoeksgebied nauwelijks beekdalen met deze typische percelering aantreffen. Dit wordt
veroorzaakt doordat beekdalen vanenigeomvangvrijwel ontbreken.Dewaterscheiding ligt immers bij de westgrens van het onderzoeksgebied. De waterloopjes die
juistten oostenvandezewaterscheiding ontspringen,haddeninhet onderzoeksgebied
nog geen uitgesproken beekdalen gevormd. In het aangrenzende gebied van "De
Leijen-Oost" waren alwelbeekdalen gevormd zodat wedaar welhettypische beeld
van beekdal-ontginningen aantreffen (Dirkx en Soonius, 1991).
In het beekdal van de Voorste en Achterste Stroom zijn soms akkers in de richting
vanhetbeekdaluitgebreid.Hiertoe werdendelenvandeplaggendekken het beekdal
ingeschoven (Weterings en Taat, 1987). Hier worden direct onder het plaggendek
veenlaagjes of horizonten met duidelijke gley-verschijnselen aangetroffen. De lage
enkeerdgronden (EZg) en de nattere zwarte enkeerdgronden (grondwatertrap Vlo)
opde bodemkaart 1 : 25 000 (Leenders, 1992)geven duidelijk aan waar de akkers
in het beekdal zijn uitgebreid.

4.9.3 Ontwikkelingen rond de nederzettingen
Verplaatsing van nederzettingen
Op veel plaatsen in het Brabantse dekzandgebied kon worden aangetoond dat de
huidigenederzettingnietopdezelfde plaatsligtalsdevroeg-middeleeuwsenederzetting (De Bont, 1989; Theuws, 1989). De nederzettingen Dommelen en Geldrop
vormen hiervan goed onderzochte voorbeelden (Theuws, 1989;Theuws, 1990).De
verplaatsingen vonden plaats in de loop van de Middeleeuwen, globaal vanaf de
dertiende eeuw. Steeds werden nederzettingen van de hoge gronden, midden opde
akkers, naar de randen verplaatst.
Vaak bleef de oude kerk of het kerkhof achter in de akkers. De typisch Brabantse
alleenstaandekerken,kerktorens enkerkhoven indeoudeakkers markeren wellicht
deoudstenederzettingen (DeBont, 1989).Eenvoorbeeld is dekerk van Berkel,die
in de vorige eeuw, zonder omringende bebouwing, te midden van de akkers stond
(fig. 12).
Derandligging vandeverplaatstenederzettingen bepaalde inhogematedevormvan
de nederzetting, namelijk een langgerekt lint aan de rand van de akkers. Dit beeld
troffen we nog aan bij het negentiende-eeuwse Berkel, waar de bewoning zich in
enkele linten langs de akkers uitstrekte (kaart 2).
Deredenen voor verplaatsing zijn niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk bestaat er
een relatie methet intensievere gebruik vandebeekdalen. Overde suggestie datde
tiende eeuw relatief droog was bestaat twijfel (o.a. De Bont, 1989).
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Fig. 12 De kerkvamBerkeltemiddenvandeakker(Foto:Kadasterkaartca.1830,Berkel,sectie
B, eerste blad)

Soms ontstonden erookkleineconcentraties bewoningrond hetplein ofdeheuvel.
Ook dit zien we rond Berkel en Enschot (kaart 2). De vorming van gehuchten uit
ontginningshoeven (par.4.9.2) deed eveneens verspreide bewoning ontstaan. Grote
bewoningskernen ontbraken inhetonderzoeksgebied. VooralTilburg bestond totin
denegentiende eeuwuiteenlosse verzameling kleinekernen,waarvande bewoners
zichinzogenaamdeherdgangen(weidegemeenschappen) haddenverenigd (deBruijn.
1987).
Kastelen en omgrachtehuisplaatsen
De nieuwe lokale machthebbers die vanaf de elfde eeuw opkomen (par. 4.9.1)
vestigden zich op de nattere gronden. Daar was het namelijk mogelijk een gracht
metwatertevullen.Erkunneninenrond hetonderzoeksgebied verschillende typen
kastelen enomgrachtehuisplaatsen wordenonderscheiden (kaart2).Tenoostenvan
Oisterwijk bevond zich een rond 1200 gestichtte motte: het goed Ter Boren. Een
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motte bestond uiteen burcht opeen kunstmatig opgeworpen heuvel (Tromp, 1982).
Meestal waren de mottes omgracht. Ter Borch was in de veertiende eeuw een
Brabants leengoed dat lagbinnen degrenzen vandeheerlijkheid Tilburg.Hetwordt
in 1440beschreven als bestaande uit een hoeve,watermolen en landerijen (Hardenberg, 1955).
Hetkasteel vanLoonopZandmoet oorspronkelijk eendonjon (woontoren) geweest
zijn. Dergelijke woontorens werden vanaf de twaalfde en dertiende eeuw tot in de
vijftiende eeuw gebouwd. De oorspronkelijke donjon is nog in het huidige kasteel
zichtbaar. De bewoner van het kasteel te Loon op Zand had heerlijke rechten (par.
4.9.1) op de woeste gronden, wind- en waterenergie (Tromp, 1982).
Bij Tilburg is in 1450 voor het eerst sprake van een kasteel.4 Het kasteel wordt in
bronnen van omstreeks 1500 gesitueerd bij Klein Hasselt (buiten het onderzoeksgebied),waarhetkasteelterrein nogopnegentiende-eeuwse kaarten herkenbaar
is. Uit opgravingen bleek dat hier inderdaad een kasteel heeft gestaan. Het kasteel
zou in de heidevelden rond Tilburg zijn gesticht (Stoepker, 1982; 1986a).
Verderkwamerinhetherinrichtingsgebied een aantalomgrachte huisplaatsenvoor
(vaakalsmoatedsitesaangeduidt,ofinhetBrabants alsschransen).Deze omgrachte
huisplaatsen worden afzondelijk onderscheiden omdatditniet altijd kastelen waren,
waarbij kasteel alseen verdedigbaar huisgezien dientteworden (Steegh, 1982).De
omgrachte huisplaatsen bestonden in veel gevallen uitsluitend uit een omgrachte
boerderij. Ze lagen net als de meeste kastelen in de beekdalen. Hier was namelijk
water voorhanden om de grachten te vullen.
De Moerenburg, in het uiterste zuidwesten van het studiegebied wordt in 1358
genoemd (Erens en Koyen, 1958:nr. 1083).De Moerenburg werd aangekocht door
deabdij vanTongerloo alspastorievandekerken vanWest-TilburgenEnschot,die
sinds 1319 door 1pastoor werden bediend. De Moerenburg is in 1750 afgebroken,
resten van de gracht zijn echter nog aanwezig (catalogusnummer 48).
InhetdalvandeRoomleij bijUdenhoutbevindt zicheveneenseen omgracht terrein.
Er zou hier tot in de zestiende eeuw een kasteel hebben gestaan (Van Iersel, 1978).
Tijdens het boor-onderzoek is de ongeveer 8 meter brede gracht aangetroffen
(catalogusnummer 4; fig. 13). Verder werden bij de bouw van de huidige "Eddy
Hoeve" rond 1920 fundamenten van een ouder gebouw uitgebroken. De gracht
behorende bij deze fundamenten is tijdens het boor-onderzoek aangetroffen in het
weiland (catalogusnummer 5). Het kasteel Strijdhoef heeft als kasteel geen
middeleeuwse oorsprong. Het is een middeleeuws leengoed, dat inhet midden van
de achttiende eeuw is verbouwd tot landhuis. We komen hier inpar. 4.10.4 nogop
terug.
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Fig. 13 Ligging van de gracht bij de Roomleij (catalogusnummer 4)

4.9.4 Ontstaan en gebruik van heidevelden
Deproduktieverhoging indeLateMiddeleeuwen veroorzaakte eengrotere behoefte
aanmest. Hiervoorwaseengrote veestapelnodig.Omdat steedsmeerveeinhetbos
werd geweid en er ook op grote schaal plaggen en bosstrooisel gewonnen werd,
degradeerdehetbos.Hetbos,datalvanaf deVroegeMiddeleeuwenonderdrukstond,
verdween geleidelijk. Erbleef een open vegetatie overmet grasheide en verspreide
berken-en eikenopslag.Deechte boomlozeheide ontstond waarschijnlijk pasnade
Middeleeuwen.
Deintensiteit van het grondgebruik nam zo sterk toe dat het noodzakelijk werd het
gebruik tereglementeren. In Brabant leidde dat tot de vorming van Gemeinten.De
gemeint werd gevormd dooreen complex woeste gronden (heide,weide en bos)die
de landsheer tegen betaling van een jaarlijkse cijns aan een dorp of aan meerdere
dorpen in eeuwigdurend gebruik gaf (Coopmans, 1987).De gebruiksrechten op de
gemeinten behoorden aan alle ingezetenen van een buurschap.
Degemeint werdnietalleengebruikt omerveetelaten grazen enplaggen testeken.
Erwerdookgeriefhout gehaktenerwerden bijen gehouden.Indenatte broekgebiedenwerdturf gestoken enhooigewonnen. Deheidevelden waren vanouds bezitvan
degrondheren. DehertogvanBrabant gaf, doorgeldgebrek gedwongen, vanaf circa
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1300gebruiksrechten opdeheideuit.Hierdoorwerdendebegrenzingenhetgebruik
opgetekend en vastgelegd (De Bont, 1989). De gebruikers mochten niet zonder
toestemming van de hertog overgaan tot ontginning. Dit was van belang omdat de
heidevelden ook een belangrijke rol speelden voor de wolproduktie waarvan de
Brabantse steden in sterke mate afhankelijk waren (Theuws, 1989). Deze gronden
werden dan ook pas in een laat stadium, veelal pas in deze eeuw, ontgonnen.
DeHaarense Gemeint werdin 1309doordehertogvanBrabant,tegen eenjaarlijkse
cijns,uitgegeven aanonseliedenvanHarenbyOisterwyckendeaendeanderendie
binnen gemeldepalen woenen ende in de coop hebben deelgenomen. Die anderen
waren de inwoners van Berkel en Udenhout, die respectievelijk voor 2/7 en 1/7 in
degemeint waren gerechtigd (FaselenWuisman, 1978).DeHaarense gemeint werd
in het westen begrensd door die vanTilburg en Goirle, de zuidgrens was de Leitot
de grens van Esch, verder liep de grens langs de Vuchtervoort en 't Broek naar
Helvoirt en langs de molenstraat tot de kerk van Helvoirt en verder naar de
Achterstraat en langs de Raamloop naar de Zandlei (Smulders, 1957a).
Vaakwarendeheideterreinen dermatenatdaterveenkongroeien.IndeZwaluwenbunders, een gedeelte van de Tilburgse gemeint, die in 1329 werd uitgegeven
(Plevoets, 1977), treffen we de Moerstraat aan, die reeds in 1421 wordt genoemd
(Smulders, 1973).Dit wijst opeenmogelijke veenbedekking. Ookde samenstelling
van de bodem wijst op het voorkomen van veen (mondelinge mededeling
W.H. Leenders).Indeomgeving van Udenhout werd veen gedolven. In 1470 blijkt
datdepachter vandeHeiligeGeest hoeve inWinkel 12vrachten turf moest leveren
(Smulders, 1957c). Deze turf werd waarschijnlijk in de natte veengronden bij de
Brand gedolven.
Dooreenteintensief gebruikvandeheidewerddevegetatievernield.Hierdoorkon,
vooral op de drogere dekzandgronden, de wind vat krijgen op het zand en kon
winderosie optreden. Er ontstonden hierdoor uitgestrekte stuifzandgebieden. De
Loonsche en Drunensche Duinen zijn hiereen voorbeeld van.Van stuifzand isdaar
voorhet eerst in 1368sprake (Verschuren, 1986).Omdeakkerstegen het stuivende
zand te beschermen werden wallen met een dichte begroeiing rond de akkers
aangelegd. In het stuifzandgebied ten noordoosten van Loon op Zand (buiten het
onderzoeksgebied) zijn dergelijke wallen aangetroffen. Onder deze wallen bevond
zich een middeleeuwse akkerlaag5.

4.10 Nieuwe en Nieuwste tijd
4.10.1 Ontginningen in de Nieuwe tijd
Heteinde van deMiddeleeuwen vormde geen breekpunt voorde ontwikkelingen in
het cultuurlandschap op het zand. De nieuwe ontginningen sloten aan op de reeds
bestaande structuren. De bevolkingsgroei maakteeen verdere intensivering van het
grondgebruik (par. 4.10.2) en uitbreiding van het cultuurland noodzakelijk. De
Brabantse zandgronden kenden aan het einde van de Middeleeuwen een hoge
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bevolkingsdichtheid met circa 27personen per k m , tegen 8à 10personen perkm
op de zandgronden elders in Nederland (Vervloet, 1991). Hierdoor vond na de
Middeleeuwen eensterkeuitbreiding vanhetcultuurland plaats.Indeperiode16551792namhet cultuurland indeMeijerij met ongeveer 55% toe (Kappelhof, 1985).
Denieuwe ontginningen vonden plaats in de gemeint. Vanaf het einde van de Late
Middeleeuwen komen er berichten over de verkoop van stukken gemeint. De
dorpsbesturen verkochten percelen heide waarbij toestemming van dehertog nodig
was(DeBont, 1989).IndeCijnsboeken van 1579-1626wordtmeldinggemaaktvan
nieuweerven inonsonderzoeksgebied. Dezeervenlagen ondermeer bijKerkhoven,
bij Udenhout, Hooghout, Brabantshoek en Winkel, bij de Kreitenmolen en bij de
watermolen van Heukelom (Smulders, 1974). Welke erven dit precies zijn hebben
we niet kunnen achterhalen.
Bijdenieuweontginningenwarenvaakdekleinereboerenbetrokken. Waarschijnlijk
werden nu de nog niet ontgonnen, vochtige gronden rond de Einzelhöfen verder
ingevuld (par.4.9.2).Dekampontginningen dieopkaart2wordenaangegeven kunnen
zoweluitdeLateMiddeleeuwen alsuitdeNieuwetijddateren.Veldnamendiewijzen
opheide,markeren dejongere ontginningen, hoewel we ookhierbij geen zekerheid
krijgen overeen datering.Namen alsNieuwveld(bij Kerkhoven) duiden opjongere
ontginningen.Zevonden,zoalsuitpar.4.9.2reedsbleek,indezestiendeeeuwplaats.
Namen als Brem en Heikant bij Berkel duiden eveneens opjongere ontginningen.
Deheidewerdoverigensnietaltijd daadwerkelijk ontgonnen.Erbestondenverschillendeheikampendiealsprivé-heidefungeerden. Zewerden alsweidegrond gebruikt.
Dergelijke percelen werden alsnietontgonnen grond beschouwd, wateen belasting
voordeel opleverde voordegebruiker.Demeestezeventiende-eeuwse weiden opde
hogeregronden bestondenuitditsoortgrazigeheide-terreinen,zewerden aangeduid
alseeuwsels,driesen of groezen.Driesen werden af entoegescheurd en gedurende
1 à2jaar ingezaaid (Kappelhof, 1985).De graslandpercelen in de legenda-eenheid
bouwlandmetverspreidgraslandopkaart2warenwellichtdergelijke natuurweiden.

4.10.2 Landbouw in de Nieuwe tijd
Opvallend in het kaartbeeld van negentiende-eeuwse kaarten is het geringe areaal
grasland. De legenda-eenheid bouwland met verspreid grasland op kaart 2 bevat
slechts enkele verspreide percelen grasland. De verklaring hiervoor zoeken we in
het landbouwsysteem dat in deze streek werd toegepast. Dat landbouwsysteem kan
worden omschreven als het systeem van de Vlaamse bouw. Dit landbouwsysteem
datdooreenintensief grondgebruik wordtgekenmerktkwamtotontwikkeling onder
degrotedruk ophetcultuurland diewehiervoorbeschreven.De bevolkingstoename
maakte een verhoging van de voedselproduktie noodzakelijk, terwijl ook de
opkomende nijverheid om meer grondstoffen vroeg.
In de Vlaamse bouw werd geen braaklegging toegepast (Trienekens, 1985; Crijns
enKriellaars, 1987).Devruchtbarelemigegrondeninonsonderzoeksgebied maakten
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zo'n intensief grondgebruik mogelijk. Elders in het zandgebied waar het drieslagstelsel werd toegepast, was braaklegging nogwelgebruikelijk, hoewel ook daarhet
grondgebruik steeds intensiever werd (Trienekens, 1985).De Vlaamse bouw kende
een intensieve vruchtwisseling. Er werden naast de gebruikelijke voedselgewassen
ook handelsgewassen, als oliezaden, hop en vlas, geteeld. De nabijheid van een
afzetmarkt in de grote steden maakte dit aantrekkelijk.
Bijhetintensievegrondgebruikpastedetoepassingvanzomerstalvoedering.Deheide
en broekgronden leverden weinig voedsel voor het vee,waardoor ook de mest van
slechte kwaliteit was. Op de akkers werden, als hoofd- of als nagewas voedergewassen voorhet veegeteeld. Zodraderogge wasgeoogst werden raapzaad, knollen
of spume gezaaid. Vanaf de zestiende eeuw reeds werden er op de Brabantse
zandgronden grotehoeveelheden botergeproduceerd waarbij zomerstalvoedering met
spurrie werd toegepast (Vervloet, 1991).
Daarnaast werd vanuit de polders bij de Maas en in de omgeving van 's-Hertogenboschveelhooinaardezeomgevinggebracht (Crijns enKriellaars, 1987).Deboeren
van Udenhout bezaten grasland in de omgeving van Waalwijk en elders in de
Maasstreek.MenreedmetwagensdoordeLoonscheenDrunenscheDuinen omhooi
te halen (Fasel en Wuisman, 1978).
Deenkelegraslandpercelen inhetonderzoeksgebied komen voornamelijk verspreid
tussen het akkerland voor. Waarschijnlijk had het graslandgebruik een tijdelijk
karakter. Regelmatig werden akkers voor enkelejaren in grasland gelegd.Naenige
tijd werd het grasland gescheurd, waarna er op hetzelfde perceel weer akkerbouw
plaatsvond.

4.10.3 Nijverheid
Enkele sporen in het landschap wijzen op vormen van nijverheid. Dit geldt vooral
voor het grote aantal molens dat in het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" in
bedrijf was.Deoorzaakhiervoormoetenweonderanderezoeken inde textielnijverheid.Demolens werden namelijk gebruikt inhet vol-proces.Het vollenhield indat
deruweviltlaag vandepas geweven stof dooreen aantalbewerkingen werd verwijderd. De watermolen bij Ter Borcht, bij Oisterwijk, wordt in 1633 omschreven als
watervolmolen, deHeukelomse watermolen wordtin 1692alsvolmolen omschreven
(Van Gorp, 1979). Bij het vollen waren grote hoeveelheden water nodig. De
aanwezigheid vanijzervrij water,zodatergeenroestvlekken inhetweefsel kwamen,
was van groot belang voor de vestiging van een volmolen.
Naastdewatermolens warenerverschillendewindvolmolens.Ookdezewerdenvaak
in denabijheid van water gebouwd. In 1811werd nog een windvolmolen gebouwd
aan het Galgeven tussen Tilburg en Moergestel.
Hoewel Tilburg bekend staat als belangrijke textielstad, was detextielnijverheid in
Oisterwijk ineerste instantie vangrotere omvang dandiein Tilburg (Boeren, 1955;
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Van Gorp, 1979; Klep, 1987). Tilburg kwam pas indeachttiende eeuw op als
belangrijke plaats inde laken-nijverheid. Deopkomst van Tilburg als centrum voor
textielnijverheid hangt samen met de lage lonen inBrabant. Hierdoor vond in de
achttiendeeeuweenverplaatsingplaatsvanhetzwaartepuntvandewolindustrievan
Leiden naar Tilburg. In het begin van de negentiende eeuw waren in Tilburg viertotvijfduizend mensenwerkzaam indetextielnijverheid. Hetwerk werdtoen vooral
alsthuiswerkuitgevoerd.Alsnevenberoephaddendearbeiderseenklein boerderijtje
metwatland.Inhetnegentiende-eeuwse landschaprondTilburgisditzichtbaardoor
de grote hoeveelheid woningen met kleine perceeltjes land.

®
<S>

®
V ,,

--

/ -ïV'-Böf,.-: É

' ' î ^ ' - ï ^ ; Ts s &yf*o

Z

••.-?&.-; -*

t

â'-''&.
^*ï-is

'8e:£.>'-*

'JÏ't

f. (

• A-4Jv:~. -

,*,,? .

/
/'
if

E "•••
' - *r
, -_--„,-,- * . U , „}*»;,

'.

..''"',•.. ''-• '°.ï*\H';
ÏÏÏ^ÏWM

—i -

* t*-,

Si' '• '

^ . '" ~.^
~ ' ' " " j V *r«

^v^*\'

'

%i5.'^«5,r

,«W- Jff "

,'"'

•''*" •" J #Yvv
• "ta'

*î"'">'

.

'"

<N>
1000m
Fig. 14 Veldovens

Naastdevolmolens warenerookmolensnodigvoorhetmalen vangranen enoliezaden. De Kreitemolen bij Udenhout werd in 1348 voor het eerst genoemd (Fasel en
Wuisman, 1978). De afwezigheid van water hier maakt het niet waarschijnlijk dat
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deze molen als volmolen heeft gefunctioneerd. De watermolen bij Heukelom had
naast een functie als volmolen ook andere functies. Zij fungeerde als rogmolenen
oliemolen(DeBakker, 1978).Demolen bijTerBorchtwordtreedsin 1438genoemd,
die in Heukelom in 1442 (Smulders, 1959).
Een andere vorm van nijverheid in ons onderzoeksgebied was de steenbakkerij,die
door de aanwezigheid van leem mogelijk werd gemaakt. Oorspronkelijk vond deze
vorm van nijverheid plaats in zogenaamde veldovens. Tijdens het archeologische
onderzoek werden er verschillende aangetroffen (fig. 14). Het waren kleine ovens
waar vooreigen gebruik stenen werden gebakken. Indenegentiende eeuw kreeg de
steenbakkerij een meer industrieel karakter. In 1849 werd een steenbakkerij bij
Udenhout opgericht (FaselenWuisman, 1978).In 1890werd bij Udenhout nogeen
tweedesteenbakkerijgebouwd,delateresteenfabriek Udenhout.Dein 1849gebouwdesteenfabriek werd in 1960afgebroken. Hetgrotepiassen-complex bij de steenfabriek is in eerste instantie ontstaan ten behoeve van de leemwinning voor de
steenfabricage. Thans wordt hier zand gewonnen.

4.10.4 Buitenplaatsen
Buitenplaatsen zijn schaars in het onderzoeksgebied. Bij Udenhout treffen we het
achttiende-eeuwse landhuis deStrijdhoef aan(Provincie Noord Brabant, 1984).Het
huidige landhuis is gebouwd op de plaats van de vroegere Grote Strijdhoef. De
Strijdhoef was een middeleeuws leengoed van de hertog van Brabant (par. 4.9.2).
De Grote Strijdhoeve werd in de achttiende eeuw omschreven als een schone en
welgelegen hoeve lands,bestaandeineenstenen huis,schuur, stallen,ommuurden
hof, visvijver, plantages, weiden, heide, eeuwsels, heggen en kanten (Fasel en
Wuisman, 1978).Ten noorden vanhet landhuis liggen enkele percelen bos met een
duidelijke parkachtige aanleg. Ze hebben kenmerken van de zogenaamde formele
tuinaanlegdievanaf detweedehelft vandezeventiende eeuw indemodekwam (zie
o.a. Buis, 1985). Zo vinden we er een sterrebos temidden van bospercelen met een
duidelijke geometrische aanleg.Depercelen worden begrensd door lanen (met o.a.
beuk).
Bij Tilburg lag een jachtbos: de Nieuwe Warande. De aanleg hiervan vangt aan in
1757 toen de heer van Tilburg verzocht, om in de gemeint een perceel van 120
lopense (circa 20ha; zie Verhoeff, 1982)te mogen ingraven(ontginnen).De Oude
WarandetenwestenvanTilburgwasreedsin 1712aandeheervanTilburg verkocht
(Plevoets, 1977). Op de Nieuwe Warande heeft vermoedelijk nooit een landhuis
gestaan. Dergelijke warandes werden aangelegd als afgesloten jachtterrein (Renes,
1992a).

4.10.5 Ontginningen in de Nieuwste tijd
Opvallend is dat in het negentiende-eeuwse landschap van het onderzoeksgebied
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nauwelijks heide voorkomt (zie kaart 2). De grote heidegebieden lagen buiten het
onderzoeksgebied. De ontginningsactiviteiten die vanaf de zestiende eeuw in de
gemeintplaatsvondenhebben zekereenrolgespeeld bijdegeringehoeveelheidheide
die wein het negentiende-eeuwse landschap van het onderzoeksgebied aantreffen.
Dezeontginningsactiviteiten lijken vanafdeeerstemeldingen uitdezestiendeeeuw,
constant tehebben plaats gevonden. OpdeKreitenheide werd bijvoorbeeld in 1794
op de kaart van Verhees nog heide aangegeven. In 1840 blijkt deze heide reeds te
zijn ontgonnen en voor een groot gedeelte te zijn ingeplant met (naald)bos.
De natuurlijke omstandigheden in het onderzoeksgebied boden aantrekkelijke
mogelijkheden tot ontginning van de heide. De vochtige lemige gronden waren
eenvoudiger in cultuur te brengen dan de leemarme zandgronden ten zuiden van de
Voorste en Achterste Stroom, ten noordwesten van Tilburg en rond Loon op Zand
(par. 3.5). Deze laatste categorie bestond dan ook rond 1840 nog grotendeels uit
heide. Toch waren daar ook aldeeerste ontginningen aangevangen. We kunnen ze
opkaart 2lokaliseren als devlakken die zijn aangegeven met de eenheid heidemet
verspreide bospercelen. De verspreide bospercelen wijzen op de eerste ontginningsactiviteiten.
Na de invoering van de kunstmest in de negentiende eeuw werden de resterende
heideterreinen ontgonnen. Vaak werden er op de arme heidegrond eerst dennen
aangeplant. De naalden van de den zouden zorgen voor een verbetering van de
bodem.Laterwerdeenaantalvandezebospercelen weeromgezetin landbouwgrond.
De bosbouw-voorbouw had tot doel de bodem geschikt te maken voor landbouw.
In figuur 15is aangegeven waar deheide-ontginningen vanaf denegentiende eeuw
plaatsvonden.
Dejongereheide-ontginningen kenmerken zichduidelijk inhet landschap doorhun
schaakbordachtige structuur. Opvallend zijn de regelmatige rechthoekige percelen
en de lange rechte wegen, die op kaart 2 afzonderlijk zijn onderscheiden.
Rond Tilburg treffen we nog een bijzonder soort heide-ontginningen aan, de zogenaamdevloeivelden.Dezevloeiveldenwordenuitvoerigbeschreven doorVanMaanen
en Born (1928). Ze kenmerken zich in het landschap door uitgebreide stelsels van
dammetjes en sloten (fig. 16). Door de toenemende industrialisatie waren er rond
Tilburg in het begin van deze eeuw grote problemen ontstaan door vervuiling van
het oppervlaktewater. De vloeivelden hadden tot doel het afvalwater op een
hygiënische wijze af te voeren en tegelijkertijd ontginningen van woeste gronden
te bevorderen door gebruik te maken van afvalstoffen. Het vervuilde water werd
hiertoe op de velden gebracht en na infiltratie in de grond via een stelsel van
drainagebuizen afgevoerd. Infiltratie leverde een betere bemesting op dan wanneer
men het water over het veld liet vloeien, zoals bij oudere vloeivelden gebruikelijk
was.
In 1923 kreeg de Heidemij opdracht om de woeste gronden rond de Zandleij te
verwerven om daar een reinigingsveld aan te leggen. Reeds eerder was een reinigingsveld aangelegd bij de Witsie. Het reinigingsveld bij de Zandleij zou een
opppervlaktevancirca 140hamoetenkrijgen.In 1925werdmetdeaanlegbegonnen.
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Fig. 15 Jongere heide-ontginningen

Het werk werd in handkracht uitgevoerd door werklozen. In het terrein werd een
pompinstallatie aangelegd om het water uit de Zandleij op te kunnen pompen. De
velden zelf werden horizontaal,ofmeteengeringvervalaangelegd. Debodemwerd
40 - 60cm diep gespit. Het terrein werd voorzien van een stelsel van opvoersloten
(fig. 16) waarin het water door middel van de opvoerpomp werd gebracht. Vanuit
deopvoersloten werdhetwaterdoor middel vanduikers opdevelden gebracht.Het
gezuiverde waterwerdweeropdeZandleijgeloosd.Dezewerdbenedenstroomsvan
de velden aanzienlijk verbreed en verdiept.
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Fig. 16 Vloeivelden bij Tilburg (Van Maanen en Bom, 1928)

De velden werden zowel voor grasland als voor akkerbouw gebruikt. Bij de
verdeling van het grondgebruik moest echter wel rekening gehouden worden met
een doorlopende aanvoer van water. Er moest daardoor voldoende grasland
aangelegd worden. Gebruikelijk was een verhouding van 2 op 1.
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Historisch onderzoek naar de produktieprocessen inde Tilburgse industriezou
gedetailleerde informatie kunnen leveren over mogelijke bodemverontreinigingin
de vloeivelden en daarmee over de eventuele noodzaak voor verder
bodemchemisch onderzoek (Pelgrim, 1990).

4.10.6 Verbetering van de infrastructuur
In de achtiende eeuw werd opvoorstellen vandePrins Bisschop vanLuikeen
aanvang gemaakt met de aanleg van een weg van 's-Hertogenbosch naar Luik (de
Luikse straatweg). Op deze weg sloot deRijksweg van Tilburg naar 'sHertogenbosch aan. Deze weg werd tussen 1805 en1808 aangelegd (Wuisman, 1984).
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Volgens wet van 1805 moesten de Rijkswegen beplant worden met opgaande
bomen (Strootman, 1990). De eigenaren van de percelen die aan de weg grensden
werden verplicht de bomen aan te planten. Hierdoor ontstonden de karakteristieke
laanbeplantingen langs de Rijkswegen. Het beplantingsplan van de Rijksweg van
Tilburg naar 's Hertogenbosch, dat in 1808 was gemaakt, werd in 1809
uitgevoerd. Direct naast de weg bevond zich een beplanting met beuk, eik en
berk. Daarnaast lag een voetpad, waarna weer een strook lag die beplant was met
beuk, eik en berk.
Behalve de beplanting was ook het vrijwel kaarsrechte tracé van deze wegen
opvallend. Het tracé was vaak gericht op de kerktorens van de dorpen waarlangs
de weg was aangelegd. Zo was de weg van Tilburg naar Vught achtereenvolgens
gericht op de torens van Tilburg, Helvoirt en Vught (fig. 17).
Na 1850 ontstond de mogelijkheid tot subsidiëring voor het verharden van wegen.
Vanaf dat moment werden verschillende reeds bestaande wegen verhard. Meestal
werd nog wel het oude tracé gevolgd, omdat het rechttrekken grote problemen
veroorzaakte met aanliggende eigenaren (Fasel en Wuisman, 1978).
Aan het eind van de vorige eeuw werden de spoorlijnen van Eindhoven naar
's-Hertogenbosch en naar Tilburg aangelegd. Dit gebeurde in de periode 1855 1870. De mogelijkheden hiertoe werden sterk verbeterd toen vanaf 1851 grond
onteigend kon worden (Fasel en Wuisman, 1978). Voor de spoorlijn van Tilburg
naar 's-Hertogenbosch moesten 95 percelen worden onteigend. De spoorlijn werd
in 1881 geopend door de Zuid-Ooster Spoorwegmaatschappij.

4.11 Recente gebeurtenissen in het landschap
In het landschap dat op kaart 2 is weergegeven hebben sinds 1840 verschillende
ontwikkelingen plaatsgevonden. Een aantal daarvan hebben we hierboven al
besproken. We willen in deze paragraaf kort stil staan bij de veranderingen in het
landschap dat in het midden van de negentiende eeuw was ontstaan. Het
landschap dat door de eeuwen heen een dynamische ontwikkeling heeft
doorgemaakt, veranderde juist de laatste decennia zeer sterk.
In de periode 1840-1900 vonden opmerkelijk weinig veranderingen plaats. Er
werden weliswaar enkele heide-ontginningen uitgevoerd (par. 4.10.5), maar in het
reeds ingerichte landschap veranderde weinig. Bij Berkel zien we in deze periode
weer enige bewoning rond de oude kerk ontstaan. Opvallender is echter de
uitbreiding van de bebouwing in Tilburg, dat in deze periode een station kreeg.
In de periode tussen 1900 en 1950 werden eveneens nog enkele heide
ontginningen uitgevoerd. Deze ontginningen vonden vooral in de jaren twintig
plaats. Het bos dat in de heide-ontginningen van vóór 1840 was aangelegd (par.
4.10.5) verdween in deze periode. De percelen werden vooral in grasland
omgezet. Ook in het boshoevengebied bij Udenhout verdween bos. Dit gebeurde
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in de periode na 1930. Ook hier kwam grasland in de plaats van het bos. We zien
in de periode na 1930 ook op veel plaatsen dat akkers werden omgezet in
grasland, zoals bijvoorbeeld rond Berkel.
In de periode tussen 1900 en 1950 komt ook een zekere schaalvergroting in het
landschap op gang. Vooral in de zeer kleinschalig ingerichte gebieden in het
kampenlandschap werden percelen vergroot. Vóór 1930 vond dit eerst nog
aarzelend plaats, maar daarna in toenemende mate. Daarnaast verdween
perceelsrandbegroeiing. Het ter beschikking komen van grote hoeveelheden
prikkeldraad na de eerste wereldoorlog heeft hier ongetwijfeld een grote rol in
gespeeld. Vooral in het boshoevengebied zien we het landschap tussen 1900 en
1930 opener worden door het verdwijnen van perceelsrandbegroeiing. In het
kampenlandschap komt deze ontwikkeling eerst nog wat aarzelend op gang, maar
in de periode na 1930 wordt het landschap ook hier steeds opener.
In de periode tussen 1930 en 1960 vindt een geleidelijke uitbreiding van de
bebouwing plaats. Pas na 1960 vinden de echt grote dorpsuitbreidingen plaats.
Hierdoor verdwenen grote delen van de open akkercomplexen onder bebouwing
en groeiden Berkel en Enschot aan elkaar tot een omvangrijk dorp.
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5 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

De aanvullende archeologische inventarisatie bestaat uit twee fasen, te weten;
- A.A.I.-l, de inventarisatie en kartering;
- A.A.1.-2, het kwaliteitsbepalend onderzoek.
Indithoofdstuk wordenderesultatenvandeA.A.I.-l behandeld endeaanbevelingen
voor het kwaliteitsbepalend onderzoek (A.A.I.-2) geformuleerd. De resultaten van
het kwaliteitsbepalend onderzoek zijn verwoord in paragraaf 7.2. Uitvoerige
informatie over deresultaten vanhet archeologisch onderzoek staat in de catalogus
(hoofdstuk 9).

5.1 Archeologische inventarisatie en veldkartering (A.A.I.-l)
5.1.1 Inventarisatie
De vindplaatsgegevens betreffende het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" zijn
afkomstig uithetCentraalArcheologisch Archief (C.A.A.)vandeR.O.B.,aangevuld
metgegevens van amateurarcheologen (resp.LW0145t/mLW0177enLW0178t/m
LW0205). In het Centraal Monumenten Archief (C.M.A.) van de R.O.B, zijn de
volgende terreinen binnen het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" opgenomen,
te weten:
- 2 meldingsgebieden (catalogusnummers 30 (50F-8) en 48 (44H-8));
- 1attentiegebied (44H-A, is niet opgenomen in de catalogus).
Er zijn in het onderzoeksgebied geen wettelijk beschermde monumenten.
Inhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-West" zijninhetverledentweenoodopgravingen uitgevoerd. Het betreft onderzoek naar de resten van de middeleeuwse
WillibrorduskapelteBerkel(Stoepker, 1986b;objectnummersLW0160enLW0164)
eneenproefsleuvenonderzoek nabijdewaterzuiveringteTilburg (catalogusnummer
48, LW0170). Dit onderzoek heeft grondsporen uit de Ijzertijd en Romeinse tijd
aangetoond diewijzen opdeaanwezigheid vaneennederzetting. Binnen hetgebied
zijn op veel plaatsen grondsporen aangetroffen bij grondwerkzaamheden. Een
voorbeeld hiervan is een klein urnenveld uit de Midden Ijzertijd, dat bij een
zandafgraving, juist ten westen van Oisterwijk nabij de Oisterwijkse baan is
aangetroffen (LW0169).

5.1.2 De gebiedsgerichte kartering en resultaten
De veldkartering heeft tot doel nieuwe gegevens te verzamelen van gebieden waar
opgrond van degeomorfologische situatie terreinen van oudheidkundige betekenis
worden vermoed. Sommige geomorfologische eenheden waren meer aantrekkelijk
voor bewoning dan andere. Bij het opstellen van het plan voor de veldkartering is
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hiermee rekening gehouden. Ook kunnen landschap en grondgebruik de
vondstzichtbaarheid tijdens de veldkartering nadelig beïnvloeden. Evenals in het
herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" zijn in "De Leijen-West" de volgende
beperkingen aanwezig:
1. grote arealen grasland waar door de begroeiing de vondstzichtbaarheid uiterst
gering is;
2. enkeerdgronden waardoordeminimalediktevandebouwvoor van50cmdekans
op het vinden van oppervlaktevondsten gering is.
Inparagraaf 2.3.3werddezogenaamdegebiedsgerichtekartering als(nieuwe)opzet
van het veldwerk geïntroduceerd. Het iseen methode die als voordeel heeft dat het
veldwerk snel verloopt. De gebiedsgerichte kartering als zodanig is niet nieuw. Bij
veel(veldkarterings)projecten vindteenselectie vantekarteren gebiedsdelen plaats
(opgrond van reeds bekende gegevens en/of met behulp van een GIS) en wordt het
karteringsplan gedurende het onderzoek nog eens aangepast. Er kleven aan deze
methode ook nadelen. Zeldzame vindplaatsen die op afwijkende lokaties liggen
worden zogemist. Degebiedsgerichte kartering ishier echter vooral toegespitst op
demogelijkheden dieeengebiedbiedtomaanhetoppervlakgegevensteverzamelen.
In de praktijk houdt dat in gebieden waar het doen van oppervlaktewaarnemingen
problemen oplevert, het volgende in:
- in pleistoceen graslandgebied worden, bij het ontbreken van regelmatig schoongemaakte sloten, alleen eventuele akkers belopen en degraslanden met een hoge
archeologische verwachting;
- op enkeerdgronden worden alleen de randen en eventuele ontsluitingen in het
plaggendek geïnspecteerd. Met name in het zuidelijke deel van het gebied waren
er nogal wat enkeerdgronden afgegraven zodat er waarnemingen gedaan konden
worden. Vooral de laatste tijd is het afschuiven van de plaggendekken actueel.
Dekzandkoppen worden geëgaliseerd, zodat op deze akkers op sommige plekken
het C-materiaal aan het oppervlak komt.
Enkeerdgronden werden lang als slecht karteerbaar beschouwd. De ervaring heeft
echter geleerd dat de inspectie van ontsluitingen enhet aflopen van deranden vaak
informatie levert omtrent de aanwezigheid van een vindplaats. Deze manier van
werken is bovendien snel en kan met geringe middelen worden uitgevoerd. De
resultaten zijn echter wel afhankelijk van de hoeveelheid ontsluitingen en de aard
daarvan. Ook bleek de bodemkaart nogal generaliserend waar het enkeerdgronden
betrof. De minimale dikte van 50 cm werd vaak niet gehaald. Hierdoor is het
mogelijk dat het onder het plaggendek liggende vondstmateriaal toch naar boven
wordt geploegd.
De veldkartering isuitgevoerd van november 1991tot februari 1992en heeft ruim
54mensdagen in beslag genomen. Vrijwel alle akkers inhet onderzoeksgebied zijn
belopen (zie kaart 1). Daarnaast zijn in een aantal graslanden, voor zover deze in
denabijheid vaninakkerlandontdektevindplaatsen liggen,demolshopen onderzocht.
Eén grondeigenaar gaf geen toestemming voor het betreden van zijn land.
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De A.A.l.-l in "De Leijen-West" heeft 144 nieuwe vindplaatsen opgeleverd.
Daarnaast wareneral33vindplaatsen bekendbijdeR.O.B,enzijn er28vindplaatsen
geïnventariseerdbijdeverschillende amateurarcheologen.Hettotaalaantalvindplaatsenisdus205.Hiervankwamener 137inaanmerkingvoorkwaliteitsbepalend onderzoek.
Verschillende vindplaatsen behoren in een aantal gevallen tot één en hetzelfde
complex. Ze leveren bijvoorbeeld allemaal materiaal op uit voornamelijk dezelfde
periode, of liggen allemaal op een af te bakenen geomorfologische eenheid
(bijvoorbeeld een dekzandkopje). In al deze gevallen worden in de catalogus
(hoofdstuk 9)meerderevindplaatsen (objectnummers) bijelkaargevoegdtotéénsite
met één catalogusnummer.
Opdezeterreinenwerdenwaardevollearcheologischerestenverwacht.Dezeverwachtingisgebaseerd opdehoeveelheid, verspreiding en aard vandevondsten en opde
bodemkundige engeomorfologische situatie.Hetbetreft vooral vuursteenvindplaatsen
uit het Mesolithicum en Neolithicum en aardewerkvindplaatsen uit de Bronstijd,
Ijzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen.
De vindplaatsen die niet in de catalogus zijn opgenomen voldoen niet aan de
minimale eisen vande(bovenstaande) selectiecriteria. Hetzijn lossevondsten ofhet
betreft kleine hoeveelheden vondstmateriaal (par. 9.3). Soms is aan dehand vande
bodemkaart of naar aanleiding van waarnemingen in het veld aan te geven dat een
vindplaats reeds is verstoord (in demeeste gevallen ontgrond). Demeeste sites zijn
gesitueerd opdehogere delen van detussen de beken gelegen dekzandruggen. Een
aantal vondstlokaties ligt aan de rand van enkeerdgronden.

5.2 Kwaliteitsbepalend onderzoek (A.A.I.-2)
IndeA.A.I.-2isdekwaliteit vanvindplaatsen vastgesteld.Daarbij wordtinprincipe
voor elke vindplaats (die in de catalogus staat) de gaafheid, diepteligging, aard en
omvangvandesporen wordenvastgesteld.Ditisgedaanmetbehulpvangrondboringen. Op basis van de resultaten van de A.A.I.-l kwamen 137 vindplaatsen, samengevoegd tot48terreinen (catalogusnummers),inaanmerkingvoornader onderzoek.
Eenvandezeterreinen,catalogusnummer 48,isreedsin 1983onderzochten behoeft
derhalvenietinhetkwaliteitsbepalend onderzoekteworden betrokken.Deresterende
47 terreinen beslaan een totale oppervlakte van circa 209 ha.
Kwaliteitsbepalend onderzoek van zandgebieden vereist een specifieke aanpak. Zo
is de omvang van vindplaatsen over het algemeen minder eenvoudig vast te stellen
als in bijvoorbeeld veengebieden, waar huisplaatsen veelal duidelijk begrensd zijn
en zichuithet boorprofiel laten aflezen. Deaard van de bodemsporen en -vondsten
maakt het veel moeilijker om door middel van booronderzoek de omvang van een
vindplaats te bepalen.
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Daarnaast speelt de problematiek van de dikke plaggendekken. Veel vondsten zijn
aangetroffen op dekzandruggen, veelal aan de randen van enkeerdgronden. De
percelen op deze gronden worden in principe niet onderzocht. De dikte van het
plaggendek op de bodems die als enkeerdgrond zijn aangegeven blijkt echter lang
niet altijd meer dan 50 cm te bedragen. De bodemkaart is voor een deel van het
gebied wat dit betreft onnauwkeurig. Gekozen is voor een gedifferentieerde
benadering, waarbij de intensiteit van het kwaliteitsbepalend onderzoek per terrein
varieert.Voorveelvindplaatsen wordtvolstaanmethetbepalen vandegaafheid van
het bodemprofiel; een zeer beperkte vorm van kwaliteitsbepalend onderzoek. De
begrenzing vanalleterreinen isgebaseerd opdevondstverspreiding en geomorfologische aanknopingspunten. Zoveel mogelijk worden perceelsgrenzen aangehouden.
Het kwaliteitsbepalend onderzoek bestaat uit:
- onderdeel I:
standaard kwaliteitsbepalend onderzoek (5 terreinen);
- onderdeel Ha:
beperkt kwaliteitsbepalend onderzoek (33 terreinen);
- onderdeel IIb:
extensief kwaliteitsbepalend onderzoek (gaafheidsonderzoek, 9 terreinen).
Los van het kwaliteitsbepalend onderzoek werd voorgesteld op een aantal
plaggendekken verkennend booronderzoek (grote boor en zeef) te verrichten ten
behoeve van het historisch-geografische onderzoek. Dit wordt aangeduid als het
aanvullend booronderzoek op de akkers.
Onderdeel I: Standaard kwaliteitsbepalend onderzoek
Hetstandaardkwaliteitsbepalend onderzoekvondplaatsop36vande 129vindplaatsenuitdecatalogus.Dezevindplaatsen liggenverspreid overvijf terreinendiesamen
zo'n 68 ha beslaan. Het betreft de catalogusnummers 1t/m 5. Hieronder volgt een
korte uiteenzetting van het voorgestelde onderzoek opdeze catalogusnummers met
de motivatie:
Catalogusnummer 1:
SporenvanbewoninguitdeIjzertijd, VroegeMiddeleeuwen enLate Middeleeuwen.
Hier werd een booronderzoek voorgesteld, waarmee de diepte en gaafheid van het
vondstniveau wordenvastgesteld.Debodemtypeszijngooreerdgrondenenkeerdgrond
en het terrein beslaat circa 24 ha. Omdat het terrein zich bevindt tussen Hoog- en
Laag-Heukelom (twee vroeg-middeleeuwse kernen) is het onderzoek hier ook van
belang voor de integratie met het historisch-geografisch onderzoek in de regio.
Catalogusnummer 2:
Een terrein met vindplaatsen uit het Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum. Het
tesamen voorkomen vanvuurstenen voorwerpen uitdezetweeperiodeniserginteressant. De zeldzaamheid van deze vindplaats is waarschijnlijk groot. Het terrein ligt
nabij het Schaapsven, waarin mogelijk nog veenresten en pollen aanwezig zijn die
informatie kunnen verschaffen over vegetatie en economie in het verleden. Het
bodemtype is een veldpodzol en het terrein beslaat circa 12 ha.
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Catalogusnummer 3:
Een terrein met sporen van bewoning uit het Mesolithicum en Neolithicum en een
urnenveld uit de Ijzertijd. Door middel van een booronderzoek kan de gaafheid en
omvang van de diverse archeologische resten worden vastgesteld. Het bodemtype
iszoweleenveldpodzol alseenenkeerdgrond (metvermoedelijk eenminimaledikte)
en het terrein beslaat circa 30 ha.
Catalogusnummer 4:
Een omgracht terrein in het beekdal van de Roomleij. Met behulp van een booronderzoek wordt de ligging van de gracht vastgesteld (circa 1ha).
Catalogusnummer 5:
EenomgrachtterreinnabijdeEddyHoeve(aanderandvaneenbeekdal).Metbehulp
van een booronderzoek wordt de ligging van de gracht vastgesteld (circa 1ha).
Onderdeel II: Beperkt en extensief kwaliteitsbepalendonderzoek
Opde overige 93vindplaatsen uit de catalogus,die zijn verdeeld over42 terreinen
(catalogusnummers 6t/m 47; in totaal met een oppervlak van 141ha),kan worden
volstaan met een beperkt tot extensief kwaliteitsbepalend booronderzoek. Deze
tweedeling met betrekking tot de intensiteit van het onderzoek is aan de hand van
deaardenomvang vanhetvondstmateriaal gemaakt (ziehieronder).Degrenzenvan
deze vindplaatsen zijn aan de hand van de geomorfologische kaart eenvoudig aan
te geven en de gaafheid van deze vindplaatsen is op grond van het nog aanwezige
bodemprofiel relatief snel vast te stellen.
IIa: Beperkt kwaliteitsbepalend onderzoek
Hetgaathierbij om33terreinen metrelatief veeloppervlaktevondsten (catalogusnummers 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 t/m 20, 23,24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,33 t/m 40,
42,43, 44,46en47;82vindplaatsen, meteentotaal oppervlak van 125ha) waarvan
de gaafheid en omvang moeten worden vastgesteld. Deze terreinen zijn minder
complex en/of zeldzaam dan catalogusnummers 1t/m 5. Metde geomorfologie als
belangrijkste uitgangspunt bijdekwaliteitsbepaling kandaaromwordenvolstaanmet
gemiddeld 4 boringen per ha.
IIb: Extensief kwaliteitsbepalend onderzoek (gaafheidsonderzoek)
Het gaat hierbij om 9terreinen met een relatief gering aantal oppervlaktevondsten
(catalogusnummers 8, 12, 15,21,22, 28, 32, 41 en 45; 11 vindplaatsen, met een
totaaloppervlakvan 16ha),dieopgrondvanhungeomorfologische liggingveelbelovend zijn. Hier wordt met gemiddeld 2 boringen per ha de gaafheid van het
bodemprofiel vastgesteld.

5.3 Aanvullend booronderzoek op de akkers
5.3.1 Inleiding
De datering van de akkers in ons onderzoeksgebied vormt een probleem. Hierbij
hebben wetemakenmettweevragen,namelijk opwelktijdstip vondontginningvan
de akker plaats en op welk tijdstip werd aangevangen met de plaggenbemesting
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waardoor het plaggendek ontstond. Het tijdstip van ontginning hoeft niet
noodzakelijkerwijs samentevallenmethettijdstip waaropdeplaggenbemesting een
aanvang nam.
Uitdepercelering alleen kanmoeilijk worden opgemaakt inwelkeperiodede akker
isontstaan. Alleen insamenhang metanderegegevens,zoals bodemvruchtbaarheid,
hoogteligging boven het grondwater of ligging ten opzichte van oude kerken of
kerkhoven, is iets te zeggen over het tijdstip van ontginning van de akkers. De
archeologische veldkartering alleen biedthierevenmin voldoende inzicht.Erkunnen
weliswaarenkeleconcentraties vanvroeg-middeleeuwsmateriaalworden aangewezen
diewijzen ophetbestaanvanontginningen indevroeg-middeleeuwseperiode.Voor
de laat-middeleeuwseperiode zijn de oppervlaktevondsten opde akkers echter van
weinig betekenis (zie par. 4.1).
Een andere benadering istekijken naarverschillen inbodemopbouw vandeakkers.
Deze verschillen zijn mogelijk van betekenis voorde datering. De bovengrond van
veelakkers bestaatinonsonderzoeksgebied uiteenantropogeen gevormddek.Deze
zogenaamdeplaggendekken bestaatuitdoordetoepassingvanplaggenbemestingop
deakkers.Indebodem zijn verschillende lagen herkenbaar. Hetplaggendek bestaat
vaak uit een zwarte laag boven op een meer bruine laag. Ook treden er verschillen
op in de overgang van het plaggendek naar de natuurlijke ondergrond waarvan de
betekenis mogelijk vanbelangisvoordedatering.Zoligtineenenkelgevalhetdek
opeenongestoorde ondergrond terwijl opandereplaatsenhetoorspronkelijke profiel
is verdwenen. In een aantal gevallen ligt op de overgang van het plaggendek naar
hetzogenaamdemoedermateriaaleengrijze laag.Dezelaagwordtwelgeïnterpreteerd
alseenuitgeboerde oude akkerlaag .Dezelaagkan vanaf deIjzertijd zijn gevormd
tothetmoment dater,vanaf detwaalfde endertiende eeuw,plaggenbemesting werd
toegepast (zie par. 4.9.2).
Bakels (1988)maakte gebruik van scherven uithet plaggendek omtot een datering
vandeafzonderlijk lagentekomen.Wij vroegen onsafofdezewerkwijze bruikbaar
zou zijn omtot eendatering vandeakkers in "DeLeijen-West" tekomen. Scherven
uit de oude akkerlaag zouden mogelijk iets kunnen zeggen over dedatering van het
begin van de ontginning ter plaatse, terwijl scherven uit het plaggendek een
aanwijzing geven overdeouderdomvanhetopbrengen vanplaggenterplaatse.Door
de verschillende lagen te zeven, en het daarin aanwezige aardewerk per laag te
verzamelen, zou het mogelijk moeten zijn tot een meer nauwkeurige (relatieve)
datering van de akkers in het onderzoeksgebied te komen. Door de uitkomsten
ruimtelijk te extrapoleren zou een extra instrument voor toekomstig toegepast
historisch-geografisch en archeologisch onderzoek kunnen worden ontwikkeld.
Deresultaten vanzo'n boor-enzeefonderzoek moetenmetdenodige voorzichtigheid
worden geanalyseerd en gebruikt. Een vuurstenen afslag uit het Paleolithicum die
van de heide met een plag op de akker terecht is gekomen zegt net zo weinig over
de ouderdom van het plaggendek als een fragment Laat Steengoed dat door
grondbewerkingindeoudeakkerlaagonderhetplaggendek terechtgekomenis.Ook
het opploegen van aardewerk uit diepere lagen kan aanmerkelijke problemen
opleveren bij de interpretatie.
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Met hel:voorgaande als uitgangspunt werd een aantal kenmerkende gebieden met
eenuiteenlopendepercelering,eenuiteenlopende profielopbouw eneen verschillende
bodemvruchtbaarheid geselecteerd. Er zijn zesgebieden uitgekozen waarop weons
hebben geconcentreerd. Hierin zijn per gebied een aantal monsterkuilen gegraven
(aanhangsel 2):
1 de akkers ten noordoosten van Berkel-Enschot, een open akkercomplex met
blokvormige en strookvormige percelen, gelegen op leemrijke gronden met
moderpodzolen, zonder oppervlaktevondsten (monsterkuil 8, 9 en 10);
2 de akkers ten noordwesten van Berkel-Enschot, bestaande uit percelen met
perceelsrandbegroeiing,gelegenopleemrijkegronden,zonder oppervlaktevondsten
(monsterkuil 7);
3 de akkers ten zuiden van Loon op Zand, bestaande uit percelen met
perceelsrandbegroeiing, gelegen opleemarmegronden zondermoderpodzol,zonder
oppervlaktevondsten (monsterkuil 1en 2);
4 deakkersronddeKuiperij (tegendeLoonsche enDrunenscheDuinen),bestaande
uit percelen met perceelsrandbegroeiing, gelegen op leemarme gronden zonder
moderpodzol, zonder oppervlaktevondsten (monsterkuil 3);
5 de akkers ten oosten van Udenhout, bestaande uit hoevestroken met
perceelrandbegroeiing,opnattereenkeerdgronden,metoppervlaktevondsten inde
directe omgeving (monsterkuil 4, 5 en 6);
6 de akkers tussen Laag- en Hoog-Heukelom in een open akkercomplex met
blokvormige percelen, gelegen op een langgerekte dekzandrug met zwak lemige
enleemrijke grondenmetmoderpodzolen,waarplaatselijk weloppervlaktevondsten
zijn gedaan (monsterkuil 11, 12, 13 en 14).

5.3.2 Werkwijze
Oorspronkelijk washet debedoeling ommet behulp vaneen boor meteen diameter
van20cmhetplaggendektebemonsteren.Devondsten zoudendanperlaagworden
verzameld en geïnterpreteerd. Het bleek echter vrij lastig om op deze manier te
werken. De onderscheiden lagen konden moeilijk uit elkaar worden gehouden.
Daarom werd in elk van de onderscheiden complexen een aantal kuilen gegraven
van 50bij50cm.Zokondendemonstersuitdeverschillende lagen betervanelkaar
worden onderscheiden.
Voordat methetgraven vaneenkuilwerdbegonnen werdeerstdoormiddelvaneen
boring vastgesteld of we met een ongestoord profiel te maken hadden. Alle grond
uit dekuil werd gezeefd met een zeef met een maaswijdte van 4 mm. De vondsten,
die op deze wijze werden uitgezeefd, zijn per laag verzameld en geïnterpreteerd.

5.3.3 Resultaten
We zullen in deze paragraaf de resultaten van het aanvullende booronderzoek
bespreken. We bespreken uitsluitend de vondsten die een bijdrage kunnen leveren
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aan een mogelijke datering. Al het andere materiaal, zoals puintjes, houtskool,
ondetermineerbaar glas en dergelijke wordt in deze paragraaf buiten beschouwing
gelaten. In aamhangsel 2 zijn de resultaten volledig weergegeven.
1 De akkers ten noordoosten vanBerkel-Enschot
Deze akkers vormen een open akkercomplex. Er liggen hier drie monsterkuilen,
namelijk 8,9en10.Monsterkuil9en 10liggenineengedeeltemeteen blokvormige
percelering.Monsterkuil 10ligtvlakbijdekerkvanBerkel,waarvanwevermoeden
datdezeeen vroeg-middeleeuwsenederzetting markeert (par.4.8.2).Monsterkuil 9
ligt meer aan de rand van het complex. Beide punten liggen in een droge, sterk
lemigeenkeerdgrond. Monsterkuil8ligtineengedeeltemetstrookvormigepercelen,
eveneens aan de rand van het akkercomplex. Dit punt ligt in een vochtige, sterk
lemige enkeerdgrond.
Bij monsterkuil 8werd,naast wat puintjes endergelijke, uitsluitend een vuurstenen
afslagindebouwvoor,aangetroffen. Hierdooris,uitgaandevanhetvondstmateriaal,
geen uitspraak te doen over demogelijke ouderdom. Onderhet plaggendek bevindt
zichnoghierendaareenintacteveldpodzol.Devochtigeliggingende aanwezigheid
van het veldpodzolprofiel maken een geringe ouderdom waarschijnlijk.
Bij monsterkuil 9 werden twee lagen bemonsterd. Deze lagen vertoonden een
homogene opbouw. In de bouwvoor werd zowel laat-middeleeuws (dertiende tot
vijftiende eeuw)alsachttiende-ennegentiende-eeuws materiaal aangetroffen. Inde
laagonderdebouwvoorwerduitsluitend achttiende-ennegentiende-eeuws materiaal
gevonden.Hetontbreken vanmateriaaluitdeLateMiddeleeuwen indeonderstelaag
doet een relatief geringe ouderdom vermoeden. Het laat-middeleeuwse aardewerk
indebouwvoorkanmisschien alsmest-aardewerk wordengekarakteriseerd (ziepar.
4.1).
Bijmonsterkuil10werden 3lagenbemonsterd.Delagenzijnhomogeenvanopbouw.
In de bouwvoor werd enig materiaal uit de achttiende- en negentiende eeuw
aangetroffen. De laag onder de bouwvoor bevatte uitsluitend wat puintjes en
houtskool. In de onderste laag, een oude uitgeboerde akkerlaag, werd enig
prehistorisch aardewerk aangetroffen. Als we uitsluitend afgaan op het
vondstmateriaal,danmoetwordenuitgegaan vaneenvrijgeringeouderdom vanhet
dek. In de directe nabijheid van deze monsterkuil werden door de aanleg van een
rioolleiding in een toekomstige nieuwbouwwijk van Berkel-Enschot diverse
grondsporen uit onder andere de Ijzertijd en de tiende en elfde eeuw blootgelegd.
Tentijde vandeveldkartering washetgehele akkercomplex ingebruik als grasland,
zodat er toen geen oppervlaktevondsten zijn gedaan (zie ook par. 2.3.5).
Voorlopige conclusies voor gebied 1:
Het vondstmateriaal dat we in het plaggendek aantroffen ondersteunt onze
verwachtingen ten aanzien van de ouderdom niet. Op basis van een groot aantal
factoren, zoalsligging,naam endeaanwezigheid vaneen vroegekerk,plaatsten we
het ontstaan van het open akkercomplex bij Berkel in de Late Middeleeuwen, als
voorzetting van een vroeg-middeleeuwse ontginning (par. 4.8.1 en 4.8.2). Ook de
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invoering van de plaggenbemesting, en daarmee de ophoging van het plaggendek,
plaatsten we in de Late Middeleeuwen.
We houden niettemin vast aan onze middeleeuwse datering van de ontginning van
ditakkercomplex.Deaanwijzingen daarvoorzijn overtuigend genoeg.Bijmonsterkuil
8, aan de rand van de akkers, zijn argumenten aanwezig om tot een vrij geringe
ouderdom te komen. De aanwezigheid van een intacte veldpodzol onder het
plaggendek wijst opeenvochtigeuitgangssituatie.Kennelijk volgdedeophogingvan
het plaggendek direct op de ontginning, een oude uitgeboerde akkerlaag ontbreekt
immers.Hetpodzolprofiel bleefgespaard doordatereensnelleophoging plaatsvond,
zodat het profiel snel buiten ploegbereik kwam. Met deze ophoging werd een goed
bewerkbare akkergecreëerd. Deuitbreiding hieraanderand zalpasnadeinvoering
van de plaggenbemesting plaats hebben gevonden.
2 De akkers ten noordwesten vanBerkel-Enschot
Deze akkers liggen in een landschap dat we als kampontginning hebben
gekarakteriseerd.Wevindenhierpercelenmetperceelsrandbegroeiing.Eriséénkuil
gegraven, namelijk bijmonsterkuil7.Debodem bestaat uit sterk lemig zand waarin
een droge enkeerdgrond is gevormd. In het plaggendek is slechts één, homogene,
laag onderscheiden. In deze laag werd 1 fragment van prehistorisch aardewerk
gevonden en 2 fragmenten van achtiende- en negentiende-eeuws aardewerk. Het
aardewerkwijst opeengeringeouderdomvanhetplaggendek.Weverwachtenechter
dat het vruchtbare lemige dekzand hier reeds in de Late Middeleeuwen ontgonnen
was.
3 De akkers ten zuiden van Loon opZand
Deze akkers liggen in een landschap dat we als kampontginning hebben
gekarakteriseerd. De bodem bestaat uit zwak-lemig materiaal waarin een vochtige
enkeerdgrond isgevormd.Deovergangvanhetplaggendeknaarhetmoedermateriaal
bestaat uit een laag met een vergraven humuspodzol waarin opgebrachte plaggen
herkenbaarzijn.Indezeonderstelaagheeft nauwelijks homogenisatie plaatsgevonden.
Er zijn twee kuilen gegraven.
Bij monsterkuil 1 zijn drie lagen bemonsterd. In de bouwvoor is naast puintjes en
dergelijke uitsluitend recent,datwilzeggen achttiende-,negentiende-entwintigsteeeuws aardewerk aangetroffen. De laag daaronder gaf, met uitzondering van enig
prehistorisch aardewerk, hetzelfde beeld. In deze laag vonden we veel stuifzand
inschakelingen. In deonderste laag werden uitsluitend puintjes aangetroffen. Inhet
aardewerk dat hier werd aangetroffen is een duidelijk hiaat aanwezig tussen de
prehistorie en de achttiende en negentiende eeuw. Het aardewerk wijst op een late
start van de ophoging. De opbouw van het profiel, en vooral de vergraven
humuspodzol op de overgang van het plaggendek met de ondergrond, wijst op een
snelle ophoging.
Bij monsterkuil 2 zijn eveneens drie lagen bemonsterd. In de bouwvoor werd een
fragment vanLaatSteengoed aardewerk aangetroffen (Nieuwetijd; vanaf 1500).De
tweede laagvertoond een bijna gehomogeniseerd pakket,bestaande uit stuifzand en
plaggen. Hier werd,naast enigprehistorisch aardewerk, uitsluitend recent materiaal
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(achttiende en negentiende eeuw) aangetroffen. In de derde laag werden geen
vondsten gedaan. In het aardewerk dat wehier vonden is eenzelfde hiaat aanwezig
alsbijmonsterkuil 1.Hetaardewerk wijst ookhieropeenlatestartvandeophoging,
die eveneens snel verlopen moet zijn.
Voorlopige conclusies voor gebied 3
Dezeakkers,indezwaklemigegronden inhetnoordwesten vanhet onderzoeksgebied,
lijken eenvrijgeringe ouderdomtehebben.Hetvondstmateriaal laat opzijn vroegst
een datering toe in de Nieuwe tijd. Het hiaat in het aangetroffen aardewerk wijst
mogelijk ook op een relatief late ontginning. Het plaggendek van deze akkers lag
steeds op een laag waarin we duidelijk restanten van een vergraven humuspodzol
konden waarnemen. In de laag met podzolresten was nog geen homogenisatie
opgetreden. Dit kan wijzen op een snelle ophoging waardoor bij grondbewerking
(ploegen) de laag met podzolresten niet meer werd beroerd zodat homogenisatie
achterwege bleef.Desnelle ophoging had mischien tot doel om sneleen voldoende
droge akker tecreëren. Kennelijk moeten wede kampontginningen hierplaatsen in
deNieuwe tijd. In paragraaf 4.10.1 wezen we er al opdat in dieperiode een sterke
uitbreiding van het cultuurland plaatsvond. De heide, waarin gedurende de Late
Middeleeuwen reeds ontginningshoeven waren ontstaan, werd in de Nieuwe Tijd
verder ontgonnen. Dit type ontginningen vond vooral plaats in de vochtige
heidegronden, die door hun geringe vruchtbaarheid tot dan toe nog niet waren
ontgonnen.
4 De akkers rond de Kuiperij
De akkers liggen in een landschap dat we als een kampontginning hebben
gekarakteriseerd. Wehebbenhieréénkuilgegraven, namelijk bijmonsterkuil3. De
bodem bestaat uit een droge, zwak lemige enkeerdgrond. We konden in het
plaggendek 3lagen onderscheiden. Indebouwvoorwerdnaastpuintjes en dergelijke
uitsluitend enig achttiende- en negentiende-eeuws aardewerk aangetroffen. Delaag
directonderdebouwvoorbevatverschillende stuifzand-inschakelingen. Indezelaag
vonden we aardewerk uit de Nieuwe Tijd (vanaf 1500). De derde laag bevat
duidelijke resten van een vergraven podzol. In deze laag werden naast enig
prehistorisch aardewerk ook enige vuursteen afslagen gevonden. Op basis van het
aardewerkkunnen wedeophogingvanhetplaggendek vrijlaatplaatsen.Deonderste
laag met de verwerkte podzol doet ook hier sterk denken aan snelle ophoging van
hetprofiel. Vermoedelijk isdehistorievandeakkersrond deKuiperij vergelijkbaar
metdie vandeakkers ten zuiden van Loon opZand.Deverwachting bestond echter
datwedeKuiperijmoetsen zienalséénvandelaat-middeleeuwseontginningshoeven
(zie par. 4.9.2). Het aangetroffen aardewerk geeft hieraan geen ondersteuning.
5 De akkers ten oosten vanUdenhout
Deakkers liggen in een landschap meteen hoevestroken-percelering. Hier zijn drie
kuilen gegraven.
De bodem bij monsterkuil4 bestaat uit een droge zeer sterk lemige enkeerdgrond.
Wehebbenhierin 3lagen onderscheiden.Allelagenhaddeneenhomogene opbouw.
Indebouwvoorwerdzowelenigprehistorisch alsenignegentiende-eeuws aardewerk
aangetroffen. De laag direct daaronder bevatte uitsluitend enig prehistorisch
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aardewerk. De onderste laag van het plaggendek wordt gevormd door een oude
uitgeboerde akkerlaag. Hierin werd naast enig prehistorisch, ook wat Romeins
aardewerk aangetroffen. Op basis van het aardewerk moet het ontstaan van het
plaggendek vrij recent genoemd worden.
De bodem bij monsterkuil 5 wordt gevormd door een sterk lemige, vochtige
enkeerdgrond. In het plaggendek konden we twee lagen onderscheiden. In de
bouwvoor werd enig achtiende- en negentiende-eeuws materiaal aangetroffen. De
oude akkerlaag daar direct onder bevatte enig prehistorisch aardewerk en een
fragment vanaardewerkdatmogelijk eenRomeinseouderdomheeft. Hetprehistorisch
aardewerk hoort bij hetnederzettingsterrein uit deIjzertijd (catalogusnummer 38).
Er is een hiaat in het vondstmateriaal tussen de prehistorische periode en de
achttiende eeuw. Op basis van het aardewerk lijkt het onstaan van het plaggendek
vrij recent te zijn.
Debodembijmonsterkuil6iseengooreerdgrond meteen cultuurdek insterk-lemig
materiaal. Het is een vochtig profiel. We hebben in het plaggendek 2 lagen
onderscheiden diehomogeen vanopbouwzijn.Indebouwvoortroffen we,naastenig
achttiende- en negentiende-eeuws materiaal, een laat-middeleeuws scherfje aan.In
de oudeuitgeboerde akkerlaagdaaronder werd uitsluitend Laat Steengoed (Nieuwe
Tijd; vanaf 1500) aangetroffen. Opgrond van dit materiaal moet uitgegaan worden
van een vrij recente datering van het plaggendek.
Voorlopige conclusies voor gebied5
Uit de schriftelijke bronnen bleek dat hier reeds in de dertiende eeuw
ontginningsactiviteiten plaatsvonden.Aardewerkuitdieperiodeisbijditaanvullend
booronderzoek niet aangetroffen, noch in de oude uitgeboerde akkerlaag, noch in
hetesdek.Opgrondvanhetvondstmateriaallijkendeplaggendekkenhiervanafcirca
1500 te zijn ontstaan.
6 De akkers tussen Laag- enHoog Heukelom
De akkers vormen een open akkercomplex op een uitgestrekte dekzandrug.
Debodembijmonsterkuil11bestaatuiteennatte,sterk-lemige,enkeerdgrond.Deze
monsterkuil ligt vlak bij de beek. In het plaggendek konden we 3 lagen
onderscheiden. In de bouwvoor vonden we uitsluitend materiaal uit de achttiende
ennegentiendeeeuw.DelaagdaardirectonderleverdevrijveelmateriaaluitdeLate
Middeleeuwen op, onder andere uit de Late Middeleeuwen A (1050 - 1250). De
onderstelaaginhetplaggendekbestaatuiteenviezelaagmetveel gleyverschijnselen.
Hierin werden geenrelevante vondsten gedaan. Ondanks devele vondsten van laatmiddeleeuws materiaal uit de tweede laag, veronderstellen we dat dit gedeelte van
deakkereenlatereuitbreiding is.Deonderstelaagbevatnamelijk geen middeleeuws
aardewerk. Deuitbreidingvandeakkers,inhetbeekdal,ginggepaard meteen forse
ophoging.Hiertoewerdvermoedelijk eengedeeltevanhetplaggendek,vaneen ander
gedeelte van de akker, het beekdal ingeschoven. Het middeleeuwse aardewerk is
waarschijnlijk met de verplaatste aarde hier terecht gekomen.
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Bijmonsterkuil12troffen weeen drogeenkeerdgrond inzwak-lemig zeerfijn zand
aan. In het plaggendek onderscheidden we 2 lagen. De bouwvoor bevatte enig
aardewerkuitdeLateMiddeleeuwen B(1250-1500).Indeoudeakkerlaagdaaronder
vonden we zowel aardewerk uit de Late Middeleeuwen A (1050-1250) als de Late
Middeleeuwen B.Het vondstmateriaal wijst opeen ophoging die mogelijk alin de
Late Middeleeuwen B zou zijn aangevangen. De ontginning zouden we, op grond
van het aardewerk uit de Late Middeleeuwen A in de oude akkerlaag, vóór 1250
moeten plaatsen. Inde nabijheid van deze monsterkuil bevindt zich een uitgestrekt
nederzettingsterrein uitzoweldeIjzertijd alsdeVroegeenLateMiddeleeuwen,wat
er op wijst dat de ontginningen mogelijk nog ouder zijn.
Monsterkuil13ligtineendroge,zwaklemige,fijnzandige enkeerdgrond. Hierkonden
weeveneenstweelagen onderscheiden. Delagen zijn homogeen van samenstelling.
In de bouwvoor vonden we aardewerk uit de Nieuwe tijd en uit de achttiende en
negentiende eeuw.Deoudeakkerlaagdaardirectonderleverdeeenscherfje vaneen
kogelpot(LateMiddeleeuwen A:1050-1250)openwatprehistorisch aardewerk.Op
grond vanhet vondstmateriaal kunnen wede ophoging van het plaggendek dateren
in de periode na 1500. De aanwezigheid van kogelpot in de oude akkerlaag wijst
er op dat hier reeds vóór 1250 ontginningen hadden plaatsgevonden.
Delandschappelijke situatiebijmonsterkuil14 wijkt afvandeandere monsterkuilen
indeakkerstussenHoog-enLaag-Heukelom.Webevinden onshiernietopeenopen
akkercomplex maarineen kampontginning. Debodem bestaat uit eendroge, zwaklemige,fijnzandige enkeerdgrond.Deonderscheiden lageninhetdekzijn homogeen
van opbouw. We hebben in het plaggendek twee horizonten onderscheiden. In de
bouwvoorvondenweeenscherfje uitdeLateMiddeleeuwen B(1250-1500)entwee
scherfjes uitdeachttiendeennegentiendeeeuw.Deoudeakkerlaagdaaronderleverde
eveneens enig materiaal opuit de LateMiddeleeuwen B.Onder het dek troffen we
een greppeltje aan. De ouderdom van het dek zouden we op basis van het
vondstmateriaal kunnen dateren in de Late Middeleeuwen B. Deze indruk wordt
bevestigd door een waterput uit deLate Middeleeuwen Bdieineen voederkuil was
aangesneden. Inhet vlak waren ookgreppels eneenpaalkuilzichtbaar. Dewaterput
hoort vermoedelijk bij een houtbouw uit de Late Middeleeuwen. Mogelijk is hier
het plaggendek direct nadeontginningen ontstaan.Hethuislag vermoedelijk direct
aan het Baaneind, wat er op wijst dat deze weg minstens van laat-middeleeuwse
oorsprong is. De omgrachte huisplaats nabij de Eddy Hoeve die we in de Late
Middeleeuwen plaatsen, ligt ook aan deze weg.
Voorlopige conclusies voor gebied6
Hetaardewerk dat weaantroffen opdezeakkers wijst eropdathierreedsindeLate
Middeleeuwen plaggenbemesting werd toegepast. De ontginningen zouden we op
grond van het aardewerk vóór 1250 kunnen plaatsen. Dit stemt overeen met onze
verwachtingen (par. 4.8.2). Monsterkuil 11 toont op fraaie wijze hoe de akkers
waarschijnlijk naderhand indebeekdalen werden uitgebreid. Omtoteen voldoende
drooglegging te komen vond een snelle ophoging plaats met materiaal dat van de
omringendeplaggendekken indelaagtewerdgeschoven.Bijmonsterkuil 14hebben
we kennelijk met een kampontginning uit de Late Middeleeuwen te doen.
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5.3.4 Beperkingen van de resultaten
Met de resultaten van dit aanvullende booronderzoek moet voorzichtig worden
omgegaan. We wezen al op de mogelijke fouten die in een interpretatie kunnen
sluipen doordat de herkomst van het vondstmateriaal in het plaggendek veelal
onduidelijk is. Dergelijke fouten kunnen worden geëlimineerd als een grote
hoeveelheid schervenperlokatiewordtgeïnterpreteerd (Spek, 1992).Deverwachting
was dat we met het graven van monsterkuilen van 50 x50 cm voldoende scherven
zouden kunnen verzamelen. Dehoeveelheid scherven per monsterkuil bleek echter
vrij gering.
Daardoor levert het niet aantreffen van materiaal uit een bepaalde periode weinig
informatie vooreendateringvandelaag.Deredenhiervoorisdatdekansvrij groot
isdat weineen monster geen materiaal uit een bepaalde periode aantreffen, terwijl
dat materiaal elders wel in de laag aanwezig is.Als weer namelijk van uit mogen
gaan dat aardewerk uit een bepaalde periode homogeen door een laag van het
plaggendek is verspreid, dan heeft het aantal vondsten in de monsters een
poissonverdeling (Oude Voshaar, 1991).
Tabel7 Vondstmateriaal uitdeoude akkerlaag bij Heukelom
Monster
punt

Prehist.
Romeins

VME

LME-A

LME-B

Nieuwe
tijd

18e-19e
eeuw

12
13
14
Gemidd.

0
2
0
0,66

0
0
0
0

1
1
0
0,66

1
0
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

Als voorbeeld beschouwen wehet aardewerk uit de oude akkerlaag bij Heukelom.
Deze laag heeft, bij de drie monsters waar hij aanwezig is, globaal dezelfde dikte.
Het materiaal uit deze oude akkerlaag is in tabel 7 weergegeven. We gaan uit van
een poissonverdelingen vandeveronderstelling dat 0,66 dewerkelijke dichtheid is
van aardewerk uit de Late Middeleeuwen A in deze laag. De kans dat in één
willekeurig monster geen enkel fragment wordt aangetroffen is dan, volgens de
poissonverdeling gelijk aan 52%, terwijl er wel degelijk materiaal uit de Late
Middeleeuwen Ain de laag aanwezig is.Deafwezigheid van materiaal uit de Late
Middeleeuwen Ainmonsterkuil 14geeft daaromweinigzekerheid overdedatering.
Het afwezig zijn van aardewerk levert dus geen informatie op als dedichtheid van
devondsten ervan laag is.Ditprobleem kan worden verholpen doormeer monsters
in een bepaald gebied te nemen. De benodigde hoeveelheid monsters blijkt af te
hangen van de dichtheid van de vondsten per monster. We gaan ervan uit dat het
aantal vondsten een poissonverdeling heeft met een verwachtingswaarde die gelijk
is aan het produkt van de dichtheid van de vondsten en het aantal monsters. Om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen willen we dekans ophet afwezig zijn van
vondsten in alle monsters (terwijl er wel aardewerk in de laag aanwezig is) kleiner
houden dan 5%.De verwachtingswaarde (dichtheid x aantal monsters) moet in dat
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geval groter zijn dan 3.In het bovenstaande voorbeeld met een dichtheid van 0,66
zou het dus voldoende zijn om 5 monsters te nemen.
Als de dichtheid echter kleiner is dan zijn meer monsters nodig.We mogen er niet
vanuit gaan dat het aardewerk uit alle perioden eenzelfde dichtheid heeft. De
bewoning was in bepaalde perioden veel geringer dan in andere perioden. Tabel 8
toont de hoeveelheid materiaal uit de onderscheiden perioden uit alle 14
monsterkuilen.Hoeweldevondstenniethomogeen overdemonsterplekken verspreid
zullen zijn, geeft detabeleenvoorlopiginzicht indevondstdichtheid. VoordeLate
Middeleeuwen A is de vondstdichtheid 0,3.Dit houdt in dat we voorlopig kunnen
stellen dat er 10monsters per gebied moeten worden genomen om op basis van de
afwezigheid van scherven uit de Late Middeleeuwen A betrouwbare uitspraken te
kunnen doen over de datering.
Tabel 8 Totaal aantalvondsten uitalle14monsterkuilen perperiode
Periode

Hoeveelheid
materiaal

Prehistorie en Romeins
Vroege Middeleeuwen
Late MiddeleeuwenA
Late Middeleeuwen B
Nieuwe Tijd
18e - 19eeeuw

33
0
4
12
5
52

Vondstdichtheid
2,4
0
0,3
0,9
0,4
3,7

5.3.5 Conclusies uit het aanvullende booronderzoek
Omdat de kans te groot is dat we geen vondsten uit een bepaalde periode doen,
terwijl er wel materiaaluit die periode aanwezig is,ishetmoeilijk omopbasis van
hetontbreken vanscherven eenuitspraaktedoen overdedatering.Hierdoorkunnen
we niet uitsluitend op basis van het ontbreken van middeleeuws aardewerk in de
akkers rond Berkel onzemiddeleeuwse datering van deze akkers omverwerpen. Bij
de noodopgraving bij Berkel, die in het najaar van 1992 is gestart, zijn sporen uit
detiendeenelfde eeuwgevonden.Dezeondersteunen onsideedatwehiertemaken
hebben met een middeleeuwse nederzetting. Ook de laat-middeleeuwse ouderdom
van de ontginningen inhet boshoevengebied bij Udenhout houden westaande.Hier
werd bij het aanvullend booronderzoek geen middeleeuws aardewerk aangetroffen.
Vlak bij zowel monsterkuil 4 als monsterkuil 6 werd echter wel degelijk laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen tijdens develdkartering (resp.catalogusnummer
43 en 38).
Toch kunnen we wel enkele conclusies trekken uit de resultaten. Zo lijkt de
aanwezigheid van een humuspodzolprofiel onder het plaggendek te wijzen op een
relatief geringeouderdom vandeontginning.Kennelijk zijn ditdepuntendiezonat
waren dat een snelle ophoging gewenst was. Door de snelle ophoging kwam het
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podzolprofiel buiten bereik vandeploeg,zodathetnietinhet dekwerd opgenomen.
We vonden resten van humuspodzolen onder het plaggendek in de zwak lemige
gronden inhetnoordwesten vanhetgebiedenineenprofiel aanderand vanhetopen
akkercomplex met lemige enkeerdgronden bij Berkel.
De aanwezigheid van een oude akkerlaag zegt helaas weinig over het tijdstip van
ontginning. Het is zeer wel mogelijk dat de oude akkerlaag een restant is van een
vroege ontginning, die werd verlaten, en pas na enige tijd weer opnieuw werd
ontgonnen.Deaanwezigheid vaneenoudeakkerlaagzegtdusnietsoverdeouderdom
van de ontginning waarvan we de sporen nog in het landschap kunnen herkennen.
De aanwezigheid van een uitgeboerde, oude akkerlaag maakt wel duidelijk dat het
tijdstip van ontginning niet samen hoeft te vallen met de start van de plaggen
bemesting.Spek (1992) wijst eropdathet mogelijk isdat akkers reeds geruime tijd
in gebruik waren voordat werd overgegaan tot plaggenbemesting.
Dit is mogelijk een verklaring voorhet feit dat weinhet boshoevengebied opbasis
van schriftelijke bronnen komen tot een laat-middeleeuwse ontginning, terwijl het
aardewerkinhetplaggendekopzijnvroegstuitdeNieuwetijd afkomstig is.Mogelijk
werd hier, nadat de akkers reeds een tijdlang in gebruik waren, pas in de Nieuwe
tijd overgaan tot plaggenbemesting. De oude akkerlaag bij Heukelom lijkt tot het
eind van deLate Middeleeuwen ingebruik te zijn gebleven. Uitdie periode vinden
we nog aardewerk in deze laag. Materiaal uit de periode na 1500 ontbreekt.
Het is verleidelijk om uit de opbouw van de profielen te concluderen dat de
homogeniteit van de verschillende lagen in het plaggendek iets zegt over de
ouderdom.Wevondenopdeplaatsenwaarweeenhogeouderdomvermoedden steeds
eenplaggendek waarindelagenhomogeen zijn opgebouwd.Homogenisatie isechter
een proces dat, afhankelijk van de bodemgesteldheid, op de ene plaats veel sneller
verloopt dan opde andere (De Bakker en Locher, 1990).Hoewel we huiverig zijn
om een profiel dat opgebouwd is uit homogene lagen als oud te bestempelen, lijkt
het ons wel verantwoord een profiel waarin weinig homogenisatie heeft
plaatsgevonden als relatief jong te bestempelen.
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6 HISTORISCHE ASPECTEN VAN HET LANDSCHAP

6.1 Hei: landschap rond 1840
6.1.1 Düeiding
In deze paragraaf bespreken we het landschap rond 1840. Het landschap op dat
moment was de resultante van alle ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk zijn
besproken.We bespreken kaart 2ingrote lijnen, en gaan niet in op alle afzonderlijke
legenda-eenheden. Dehistorische achtergronden van de legenda-eenheden zijn in het
vorige hoofdstuk besproken. De opzet van kaart 2 is toegelicht in paragraaf 2.4.2.
In het grondgebruik en de percelering zijn verschillende eenheden onderscheiden.
Deze hangen veelal samen met de in hoofdstuk 4 geschetste genese van het cultuurlandschap. De indeling in landschappelijke eenheden wordt weergegeven intabel 9.
Tabel9 Ontginningstype, percelering engrondgebruik opkaart 2
Ontginningstype

Globale
datering

Percelering

Grondgebruik

Open akkercomplexen

Late Middeleeuwen

Open met blokvormige
percelen

Akkerbouw

Open met strookvormige
percelen

Akkerbouw

Met houtranden ontgrensde
kleine onregelmatige
blokvormige percelen

Akkerbouw

Kampontginnin

Boshoeveontginningen

Late Middeleeuwen
tot
Nieuwe tijd

Late Mid- Met houtranden omgrensde
deleeuwen regelmatige strookvormige
percelen

Akkerbouw met verspreide
percelen grasland
Akkerbouw
Akkerbouw met verspreide
percelen grasland
Bos

Jongere
heideontginningen
Heide

Negentien- Regelmatige grote rechtde eeuw
hoekige percelen

Bos
Heide met verspreide
bospercelen

Geen percelering

Heide

De open akkercomplexen liggen vooral in het zuiden van het onderzoeksgebied,
tussen Tilburg en Oisterwijk. Ze zijn ontstaan op een gordel van zandruggen (par.
3.5). Het noordoosten van het gebied wordt ingenomen door de boshoeve-ontginningen. Deze liggen op zeer natte leem- en sterk lemige zandgronden. Tussen de
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boshoeve-ontginningen enOisterwijk ligteenstrookjongereheide-ontginningen,die
weook aande westrand vanhet gebied aantreffen. Opdevochtige gronden rondom
deopenakkercomplexentreffen wekampontginningen aan.Wetreffen dezeookaan
in een brede gordel tusen Enschot en Loon op Zand. We zullen de verschillende
landschappen in de volgende paragrafen uitvoeriger beschrijven.

6.1.2 Open akkercomplexen
De open akkercomplexen zijn onderverdeeld naar hun percelering in:
- open akkers met strookvormig verdeelde blokken;
- open akkers met een blokvormige percelering,
Inparagraaf 4.9.2isdebetekenishiervannaderbeschreven.Deopen akkercomplexen
zijn gedurendedeLateMiddeleeuwen ontstaandooruitbreidingvandevroeg-middeleeuwse ontginningen. Ze worden op veel plaatsen begrensd door bewoningslinten
die ontstonden toen de bewoning vanaf de dertiende eeuw naar de randen van de
akkersverschoof (par.4.9.3).Deopenakkercomplexen werdengekenmerktdooreen
groteopenheid,diewerdveroorzaaktdoorhetontbreken van perceelsrandbegroeiing.
De inrichting van het landschap vertoonde een onregelmatig karakter, dat bepaald
lijkt te zijn door het reliëf.
Hetmeestopvallendisditzichtbaarinhetwegenpatroon.Deouderdomvandewegen
ismoeilijk vasttestellen.Daaromisgekozenvooreenonderscheid naarvorm.Toch
kunnen we met grote waarschijnlijkheid stellen dat de wegen op en rond de open
akkercomplexen minstens een laat-middeleeuwse ouderdom hebben. Zo begrenzen
dewegen opderand van de akkers (wegmetrandligging)deopen akkercomplexen
die gedurende deLate Middeleeuwen zijn ontstaan (par.4.9.2).Ze liggen duidelijk
op de grens van hoog naar laag. Een fraai voorbeeld is de weg rond de akkers bij
Berkel. De wegen die een bochtig tracé over de akkers volgen zijn aangegeven als
weg over de akkers. Mogelijk werden deze wegen vroeger gebruikt om vanuit de
nederzetting (op de akkers) het vee naar de weide-gronden te drijven. We zien
bijvoorbeeld de wegen vanuit de oude kerk bij Berkel uitwaaieren over de akkers
(kaart2).Ofdezewegeneenvroeg-middeleeuwseouderdomhebbenisniet duidelijk.
Het is aannemelijk dat ze in dat geval lager zouden liggen dan de akkers,omdat ze
nietmetdeakkersmeeopgehoogd zoudenzijn.Zeliggenechternietlager.Aangezien
dewegendepercelering nietdoorsnijden, isechtereengelijke ouderdom alsdievan
de percelering, die zeer waarschijnlijk laat-middeleeuws is, aannemelijk.
Aan deranden vandeakkers kunnen weeen aantal bewoningslinten onderscheiden
(bewoningslintoprandakkers).Zeontstonden indeloopvandeMiddeleeuwen toen
denederzettingen naarderandvandeakkersverschoven (par.4.9.3).Delokatievan
devroeg-middeleeuwsenederzettingwordtmogelijk gemarkeerddoordekerken(Kerk
vóór 1300) die, nadat de nederzetting naar de rand verschoof, in de akkers
achterbleven (par. 4.9.3). Een fenomeen dat we ook meestal bij de randen van de
open akkers aantreffen isdeveedrift.Dezelagen opdeplaats waarhet veedeheide
of beemden in gedreven werd. Op verschillende plaatsen is in de percelering zoals
dieopdekadasterkaartvan 1830isweergegeveneenmogelijke veedrift herkenbaar.
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We hebben deze lokaties op kaart 2 aangegeven omdat ze enige informatie geven
over de vroegere grens van het cultuurland (par. 4.9.2).

6.1.3 Kampontginningen
Hetlandschap indezeontginningen wijkt duidelijk af vandeopen akkercomplexen.
Hetlandschap heeft een meerbesloten karakter, waarbij depercelen een duidelijke,
met opgaande begroeiing gemarkeerde, begrenzing hebben.

Bebouwing
Weg
Hoofdstructuur
in percelering

^ >
100

200

300 m

Fig.18Lijnen in kampontginning

Deeersteontginningen inditlandschapvondenplaatsgedurendedeLateMiddeleeu115

wen (par. 4.9.2). De ontginningen duurden echter voort tot in de Nieuwe tijd (par.
4.10.1). Het is niet mogelijk om precies aan te geven wat de ouderdom van de
verschillende gedeelten is.Erisonderscheid gemaakttussengebiedenwaaringrasland
vrijwel ontbreekt, en gebieden met enkele verspreide percelen grasland. In enkele
beekdalen komen kleine oppervlakten aaneengesloten grasland voor.Deze waren te
klein omafzonderlijk opkaart2tekunnen onderscheiden.Omdatdeperceleringniet
afweek van deoverigeeenheden inhet landschap van dekampontginningen zijn ze
ingedeeld in de legenda-eenheid kampontginningen met gemengd grondgebruik.
Demeestewegeninditlandschapstype zijningedeeld bijdecategorieoverigereliefafhankelijke weg. Deze wegen waren niet in een van de overige categorieën (par.
6.1.2)ondertebrengen. Zevertonen een duidelijk relief-afhankelijk karakter, maar
lopen niet over de oude akkers enhebben geen randligging. Ookhier mageen laatmiddeleeuwse ouderdomverondersteld worden.Indeperceleringkunnenopsommige
plaatsen grotere eenheden worden onderscheiden die worden begrensd door een
doorlopende perceelsscheiding. Deze hoofdstructuurlijnen begrenzen evenals de
meeste reliëf-afhankelijke wegen, grotere eenheden in depercelering (fig. 18).Met
hetwegenpatroon gevenzeeenbeeldvandeinrichtingvanhetlandschap.Eenenkele
wegindekampontginningen heeft eenduidelijk relief-onafhankelijk karakter(overige
relief-onafhankelijke weg).Dezewegenvormeneenaanvulling ophetreedsbestaande
wegenpatroon. Ze dateren waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd. Aangezien ze de
percelering niet doorsnijden dateren de aangrenzende ontginningen waarschijnlijk
uit dezelfde periode.

6.1.4 Boshoeve-ontginningen
Het landschap dat doorde boshoeve-ontginningen ontstond wordtgekenmerkt door
destrookvormigepercelen.Deperceelsscheidingen zijnaangegevenmetdecategorie
perceelsscheidingvanhoevestrook. Zedragenmethetwegenpatroon,datinditgebied
ookdeperceelsscheidingen volgt,hetstrookvormige karakter vanditlandschap.De
ontginningen dateren uit de Late Middeleeuwen, waarbij het zwaartepunt lag in de
dertiende- en veertiende eeuw (par. 4.9.2).
Deperceelsscheidingenwarenvoorzienvanbegroeiing.Hetgrondgebruikkenmerkte
zich door een grote oppervlakte bos en landbouwgronden die overwegend voor
akkerbouw gebruikt werden, maar waarin ook verspreide percelen grasland lagen.
Een hoevestrook omvatte een compleet bedrijf. Vaak kwamen zowel akkers,
graslanden als bos voor in één strook. Het bos lag op de natste gronden in het
centrum vanhet gebied.Deboerderijen stonden aandekopvandehoevestrook. De
bebouwing concentreert zich hier daarom langs de wegen door het gebied. Hier en
daarwasdebebouwingzodanigverdichtdatersprakewasvanlintbebouwing(lintbebouwing in boshoeven).
Debossen indit landschap worden indeMiddeleeuwen genoemd. Hetisechterniet
duidelijk ofersindsdeMiddeleeuwen steedsbosaanwezigisgeweest.Mogelijk zijn
gronden, na een tijdlang voor landbouw te zijn gebruikt, opnieuw met bos beplant.
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Daterwelsteedsbosaanwezigwasblijktuitdiverseberichten uitdeMiddeleeuwen
waarin bepalingen zijn opgenomen over het leveren van hakhout uit de bossen bij
Udenhout.
Dewegeninhetboshoevengebied volgeneenkaarsrechttracé.Zezijn ondergebracht
in de categorie oudere relief-onafhankelijke wegen. Ze vertonen door hun rechte
verloop een minder spontaan karakter dan de relief-afhankelijke wegen. Reliefonafhankelijke wegen lijken doelbewusttezijnaangelegd.Dewegendiedeperceleringnietdoorsnijden hebben waarschijnlijk dezelfde ouderdom alsdeontginningen.
De oudere relief-onafhankelijke wegen bij Udenhout hebben derhalve een middeleeuwse ouderdom.Eenextraaanwijzing hiervoorisdatdeGroenstraat bij Udenhout
reeds aan het eind van de Middeleeuwen wordt genoemd.
Rond hetkasteel Strijdhoef lagen enkele wegen die alslaaninpark zijn aangeduid.
Zezijnindeparkbossenrondditlandhuisaangelegd.Zezijn afzonderlijk aangegeven
omdat ze deel uit maken van een landschap waarvan de inrichting in sterke mate
bepaald isdoordeaanwezigheid vanhet landgoed (zie ookpar.4.10.4).Deze lanen
dateren hoogst waarschijnlijk uit de achttiende eeuw.

6.1.5 Jongere heide-ontginningen
Tijdens deheide-ontginningendiegedurendedenegentiendeeeuwwerdenuitgevoerd,
werd meestal eerst bos aangelegd. Zo zijn de bossen in de Kreitenheide aangelegd
tijdens heide-ontginningen die plaatvonden in het begin van de negentiende eeuw
(par.4.10.5).Deopstanden bestondenuitnaaldbos.Omstreeks 1840warenerdiverse
heide-ontginningen in uitvoering. Ze worden gekenmerkt door percelen bos
afgewisseld met percelen heide en zijn als zodanig op kaart 2 weergegeven (par.
4.10.5). Soms treffen we in deze eenheid ook een enkele verspreide akker aan.
Karakteristiek voor dejongere heide-ontginningen is het regelmatige karakter van
degroterechthoekigepercelen.Depercelenwordenmedebegrensddoorlangerechte
wegen. Deze categorie weg injongere heide-ontginning vinden we vooral in de
Kreitenheide.Dewegendaterenuithetbeginvandenegentiendeeeuw(par.4.10.5).
Heidegebieden lagenrondhetmiddenvandenegentiendeeeuwvooralaandewest-,
noord- en zuidrand van het studiegebied. Natte heide lag vooral in het westen en
zuiden.Opdedroge zandgronden inhetnoorden lagdrogeheide.Daarkwamen ook
uitgestrekte stuifzandcomplexen voor.

6.1.6 Algemene verschijnselen in het landschap
We gaan in deze paragraaf in op wat algemene fenomenen in het cultuurlandschap
van "De Leijen-West".
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Waterlopen
Het landschap wordt doorsneden door een aantal waterloopjes. De meeste van de
beekjes warenvanweinigbetekenis(par.3.4).DeVoorsteenAchtersteStroomwaren
van een grotere omvang. Deze beken meanderden in een vrij breed beekdal. Het
meanderendekarakterveronderstelteennatuurlijke beekloop.Hetisechter mogelijk
dat enkele trajecten van de beek vergraven zijn. De kleinere waterloopjes in het
gebied vertonen een duidelijk ge-of vergraven karakter. Waarschijnlijk waren hier
van nature al wel stroompjes aanwezig. We moeten ons deze voorstellen als een
drassige laagte waarin verschillende nietige stroompjes liepen.Pastoen er behoefte
was aan een duidelijke grens werd er een scheisloot gegraven (Renes, 1990).
Watermolens
Langs de Voorste Stroom bij Heukelom en bij Oisterwijk lagen watermolens. Het
warenbeidezogenaamdedubbelemolens,datwilzeggendatzetweeraderenhadden.
Beidemolens,dieeenmiddeleeuwseouderdomhebben,functioneerden alsoliemolen
maarookalsvolmolen(par.4.10.3).Hetwaterindekleinerebekenhad onvoldoende
kracht om een molen aan te drijven, we troffen daar geen molens aan.
Windmolens
Windmolens werden vaakindewoestegrondengebouwd.Ditgoldineerste instantie
voordeKreitemolen bijUdenhout,endemolenonderLoonopZand.DeKreitemolen
wasalindeMiddeleeuwen bekend (par.4.10.3).Verderlagernogeenaantalandere
molens inhet gebied. Een aantaldaarvan was in gebruik alsVolmolen ten behoeve
van de textielindustrie (par. 4.10.3).
Bewoning
Debewoning vertoondeindevorigeeeuw eenverspreid karakter. Slechts openkele
plaatsenkwamenkleineconcentratiesvoor.Demeestehoevenlagenverspreid inhet
landschap.Ze zijn onderverdeeld in drietypen, die alshuisplaats zijn weergegeven
opkaart 2.Decategorie huisplaatsenvóór1500betreft hoeven die vóór 1500in de
schriftelijke bronnen zijn vermeld. Zemarkeren wellicht archeologisch belangwekkende lokaties. Ze geven nauwelijks een indicatie van de verspreiding van de
bewoning in de periode vóór 1500. Het beeld is namelijk niet volledig, omdat we
erniet vanuit mogen gaan dat elkehuisplaats,dieaanwezig wasindeperiode vóór
1500, ook in de schriftelijke bronnen terecht is gekomen. Daarnaast is het ook
mogelijk dat een huisplaats die vóór 1500 wordt genoemd, na 1500 verplaatst is,
zodat we de juiste lokatie niet kunnen nagaan.
Deomgrachtehuisplaatsendatereneveneensuitdemiddeleeuwseperiode.Zeliggen
vooralindebeekdalen. Daarwas voldoende water aanwezig omdegrachttevullen.
Vaak waren dit de wat belangrijkere boerderijen. De grachten hadden niet zo zeer
een defensieve functie, als wel een status-verhogende functie (par. 4.9.3).
Indecategorie huisplaats in1840zijn, zoalswealaangaven,waarschijnlijk eveneens
huisplaatsen terecht gekomen die een middeleeuwse ouderdom hebben. Hiervan is
echtergeenmiddeleeuwsevermelding bekend.Samenmetdeomgrachtehuisplaatsen
en de huisplaasten vermeld voor 1500, geven ze een beeld van de bewoning
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omstreeks 1840.Debewoningdiemeergeconcentreerd voorkwamkomtaandeorde
in de volgende paragraaf.

6.2 Historische elementen in het huidige landschap
6.2.1 Inleiding
Opkaait 3zijn dehistorische elementen inhet huidige landschap weergegeven. De
opzet vankaart 3is ingrote lijnen hetzelfde alsdievan kaart 2.Doorde historische
elementen opkaart 3met kaart 2te vergelijken kunnen ze in hun landschappelijke
context worden beschouwd. Overigens ligt op kaart 3 de nadruk sterk op de losse
elementen.
Alleen de elementen die nog zichtbaar zijn in het landschap zijn aangegeven. Dit
hebben wegecontroleerd metbehulpvandetopografische kaart 1 :25 000(blad44H,
45C,50Fen5IA).Omdemeestrecenteontwikkelingentekunnenverwerken voerden
weeenveldcontroleuit.Delegendaisonderverdeeld invlak-,lijn-enpuntelementen.
De vlakelementen geven globale informatie over het landschap, waarbij vooral
percelering engrondgebruik eenrolspelen.Delijn- enpuntelementen geven exacte
informatie over de specifieke elementen in het landschap. Omdat vlakelementen
grotere eenheden zijn kaneeneventuelebescherminggerealiseerd worden metbehulp
vanhet aanwijzen vaneen bestemming,bijvoorbeeld bij bos.Lijnelementen bieden
veel aanknopingspunten voor landschapsbouw, ze kunnen worden ingepast in een
nieuwplan.Hierdooris,metbehoudvanhistorischepatronenenstructuren,moderniseringvanhetlandschapmogelijk.Daarbijkanaaneengrootaantallijnen een functie
worden toegekend, bijvoorbeeld een fietspad over een oude weg. Puntelementen
vragen een specifieke bescherming van het object. We bespreken hieronder de
afzonderlijke legenda-eenheden.

6.2.2 Vlakelementen
Ouder bos
Grote gedeelten van de boscomplexen rond Udenhout hebben een hoge ouderdom.
Hoe oud deze bossen precies zijn, weten we niet. Het is mogelijk dat een gedeelte
vanhetbosuitdeMiddeleeuwen stamt(par.4.9.2).Gedeelten vandehuidige bossen
zijn de overblijfselen van hakhoutbossen, waarvan gedurende de middeleeuwse
periode sprake is. De meeste percelen liggen op rabatten. In de bospercelen loopt
depercelering vandeboshoeve-ontginningen door.Doordehogeouderdom kunnen
deze bossen een hoge natuurwaarde bezitten. Oudere bossen hebben immers veelal
eenspecifieke floristische samenstelling (zieo.a.Hermy, 1985).Overigens zegtdeze
legenda-eenheid alleen iets over de ouderdom van het gebruik als bos van de
percelen. Dit wil niet zeggen dat de opstand ook een hoge ouderdom heeft.
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Open akker
Enkele gedeelten van de open akkers,die vanaf deLate Middeleeuwen ontstonden,
worden nog altijd gekenmerkt door een grote openheid. Deze restanten zijn op de
kaart aangegeven. De open akkers werden vanaf de Late Middeleeuwen gevormd,
onder andere door uitbreiding van de vroeg-middeleeuwse akkertjes op de
dekzandruggen (zie ook par. 4.9.2).
Leemput
Voor de steenindustrie, die vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een
industrieelkarakterhad,werdleemgedolven (par.4.10.3).Deleemputten diehiervan
hetgevolgwarenliggenindedirectenabijheid vandesteenfabriek Udenhout.Thans
wordt op grote schaal zand gewonnen uit enkele van deze putten.

6.2.3 Lijnelementen
Delijnelementen opkaart 3bestaan uitdecategorieën wegen,bewoningen overige
lijnelementen.
In de categorie wegen is een tweedeling gemaakt in relief-afhankelijke wegen en
relief-onafhankelijke wegen.Dewegen zijn verder onderverdeeld naarhun ligging.
Het was niet mogelijk een systematische indeling te presenteren naar ouderdom of
naarvroegerefunctie. Tochkunnenweindemeestegevallenmetde onderverdeling
zoals wediehierhebben gekozen wel bijdemogelijke ouderdom en functie vande
weg aansluiten. We bespreken de onderscheiden categorieën hieronder.
Relief-afhankelijke wegen
Weg metrandligging
Wegen metrandligging vinden wenogopenkeleplaatsen opderand vandeakkers.
Omdatduidelijke beekdalen ontbrekeninhetherinrichtingsgebied "De Leijen-West",
is de uitgesproken randligging tussen hogere akkers en lagere beekdalen, zoals we
diein"DeLeijen-Oost" aantroffen, hierminderduidelijk. Tochhebbenenkelewegen
weleen duidelijke randligging. Fraaie voorbeelden zijn de Hoolstraat bij Berkelen
de Oisterwijkse baan tussen Tilburg en Oisterwijk. De wegen begrenzen de open
akkercomplexen die vanaf de Late Middeleeuwen zijn ontstaan (par. 4.9.2).
Waarschijnlijk hebbendezewegeneveneenseenlaat-middeleeuwseouderdom (par.
6.1.2). De wegen hangen samen met de bewoningslinten langs de akkers die
ontstonden toen in de Late Middeleeuwen de bewoning van de hoge delen van de
akkers naar de randen verschoof (par. 4.9.3).
Weg over de akkers
Wegen die een bochtig tracé over de akkers volgen vinden we vooral nog op de
akkers tussen Tilburg en Oisterwijk. Elders zijn deze wegen onder de nieuwbouw
verdwenen. Wat de ouderdom van dit soort wegen is, is moeilijk te zeggen. Ze
doorsnijden deperceleringniet,wateen ouderdom suggereert die overeenkomt met
depercelering,diemogelijk laat-middeleeuwsis.Aangezien dezewegen echterniet
lager liggen dan de, vanaf de Late Middeleeuwen, opgehoogde akkers is het niet
aannemelijk datzeerreeds vóórdeLateMiddeleeuwen lagen.Wemoetenervanuit
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gaan dat ze dan lager zouden liggen dan de akkers, omdat ze niet mee opgehoogd
zijn.Demeestevandezewegenwaaierdenvanuitdevroeg-middeleeuwsekern,boven
op de akkers, uit over de akkers naar de gronden waar het vee werd geweid. De
wegen werden waarschijnlijk gebruikt omhet vee naar deweidegronden te drijven.
Opeen aantal plaatsen eindigden deze wegen dan ook in een veedrift (zie rond de
akkers van Berkel op kaart 2).
Overige relief-afhankelijkeweg
Een aantal wegen uit deze categorie kunnen wenog aanwijzen inhet landschap.Ze
liggen vooralindekampontginningen. Omdatdewegendeperceleringnietdoorsnijdenmoeten weervanuitgaan datzedezelfde ouderdomhebben alsdekampontginningen. Aangezien de eerste ontginningshoeven die hier in de Late Middeleeuwen
werden gesticht, eenzaam in de heide lagen terwijl het omringende landschap pas
latervanafheteindvandeLateMiddeleeuwentotindeNieuwetijd werdontgonnen,
is een datering vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd aannemelijk (zie
ook par. 4.9.2 en 4.10.1).
Relief-onafhankelijke wegen
Oudere relief-onafhankelijkeweg
Opkaart 3zien wedeze wegen in het boshoevengebied rond Udenhout. De wegen
makendeeluitvandeinrichtingvanhetinstroken verdeelde landschap.Samenmet
deperceelsscheidingen gevenzevormaandestrookvormigeuitlegvandezeboshoeven. De wegen dateren waarschijnlijk, evenals de ontginningen, uit de Late
Middeleeuwen (par. 4.9.2). Het vrijwel ontbreken van reliëf en de systematische
aanpakvandeontginningenhierheeft waarschijnlijk hetrechtekaraktervandewegen
veroorzaakt.
Laan in park
Indeparkbossen rond kasteel Strijdhoef treffen wenogenkele lanen aan.De lanen
vormen inéénvandebosperceleneensterrebos.Deaanlegvanhetparkbos vertoont
kenmerken van de formele tuinaanleg die in Nederland vanaf de tweede helft van
de zeventiende eeuw in de mode kwam (par. 4.10.4). De lanen zijn waarschijnlijk
gelijktijdig methet achttiende-eeuwse landhuis aangelegd. Opdekaartvan Hendrik
Verheesuit 1794isbijdeStrijdhoef eenduidelijke formele tuinaanleg zichtbaar.De
verbinding die toen nog aanwezig was tussen het landhuis en het parkbos is thans
verdwenen.
Weg injongere heide-ontginning
Dezewegenliggenindejongereheide-ontginningen. Zezijn tijdens de ontginningen
in denegentiende eeuw aangelegd (par. 4.10.5). De wegenstructuur bepaalt in deze
ontginningen in sterke matedeinrichting van het landschap,die wordt gekenmerkt
door grote regelmatige rechthoekige percelen.
Oude Rijksweg
Deze wegis aangelegd inhet begin van denegentiende eeuw (par.4.10.6).Deweg
vormde de verbinding tussen Tilburg en 's Hertogenbosch en sloot aan op de
Rijksweg van 's-Hertogenbosch naar Luik. Deweg loopt tussen Berkel-Enschot en
Oisterwijk door de jonge heide-ontginningen, en maakt deel uit van de daar
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aanwezige wegenstructuur. Tussen Berkel-Enschot en Tilburg doorsnijdt deze weg
echter deoudere structuren, wat opkaart 2duidelijk zichtbaar is.Gedeelten vanhet
oorspronkelijk profiel metdekarakteristieke eikenbeplanting zijn noginhethuidige
tracéherkenbaar. Ditgeldt vooral voorhet tracé tussen Berkel-Enschot en Tilburg.
Overige relief-onafhankelijke weg
Indekampontginningentreffen wenogeenenkelewegaandieeen relief-onafhankelijk karakterheeft. Zevormeneenaanvulling ophetrelief-afhankelijke wegenpatroon,
en zijn derhalve jonger. Ze dateren waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd.
Overige lijnelementen
Lintbebouwing in boshoeven
Lintbebouwing treffen we nog aan bij 't Winkel. Deze bebouwing lag aan de rand
van de ontginningen, tegen de nieuwere ontginningen in het Novalia Tiend. De
bebouwingmarkeertdegrenstussenverschillendefasen inde boshoeve-ontginningen.
Perceelsscheiding hoevestrook
De strookvormige uitleg van de ontginningen in het boshoevengebied is in grote
lijnen onveranderd in het landschap bewaard gebleven. De perceelsscheidingen
vormen samen met de oudere relief-onafhankelijke wegen de ruggegraat van de
strookvormige opbouw van dit landschap. We moeten de boshoeve-ontginningen,
en daarmee de perceelsscheidingen van de hoevestroken, dateren in de Late
Middeleeuwen (par. 4.9.2). Door vererving zijn de stroken later verder in kleinere
percelen opgedeeld. Omdat de lange doorlopende perceelsscheidingen van de
hoevestroken niet altijd duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld omdat er geen
perceelsrandbegroeiing aanwezigis,terwijl sommigenieuwere perceelsscheidingen
wel begroeid zijn, wordt het strookvormige landschapsbeeld enigzins vertroebeld.
Hoofdstructuurlijn
Op enkele plaatsen zijn nog restanten van hoofdstructuurlijnen in de percelering
herkenbaar. Deze lijnen hebben oorspronkelijk grotere eenheden in de percelering
begrensd envormdenmogelijk debegrenzingvanontginningsblokken inhetkampenlandschap.De stukken en brokken die wenog inhet landschap aantreffen vertonen
echter weinigsamenhangmeermetdezeoorspronkelijke eenheden indepercelering.
Waterloop
Dekleinere beekjes inhetgebieddiedoorhunrechtlijnige verloopindevorigeeeuw
aleenge-ofvergraven karakterhadden zijn overhetalgemeen noginhet landschap
aanwezig. In het dal van de Voorste en Achterste Stroom zijn nog slechts enkele
restanten van de historische beekloop bewaard gebleven.
Molenbeek
Bij Laag-Heukelom lag, ter hoogte van de brug over de Voortste Stroom, de
Heukelomse Watermolen. Vanuit de Voorste Stroom loopt een sloot in de richting
van de voormalige Heukelomse watermolen. Deze sloot is een restant van de
molenbeek diewasgegraven omhetwatervandebeekopteleiden ennaartemolen
te voeren.
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Sloot invloeiveld
Indevloeivelden bijTilburg vinden weeenuitgebreid stelsel van sloten,aldanniet
tussenwalletjes, diediendenomhetwateropdereinigingsvelden tekrijgen, enweer
af te voeren (par. 4.10.5). De vloeivelden zijn aan het begin van deze eeuw
aangelegd.

6.2.4 Puntelementen
Bewoning
Restant omgrachte huisplaats
We vinden nog enkele huisplaatsen die inhet verleden omgracht waren. Bij enkele
isdegracht verdwenen, maarnogwelenigzinsinhetterrein herkenbaar. Opandere
plaatsen isdegrachtnietmeerinhetveldherkenbaar.Dezelokatieskunneneenhoge
archeologischewaardehebbenvanwegedemogelijke bewoningsresten indebodem.
Detijdens dearcheologische veldkarteringaangetroffen grachtrestanten zijn overigens
weergegeven opkaart 1 en beschreven indecatalogus (bijv. catalogusnummer 4en
5). De omgrachte huisplaatsen vertonen samenhang met de ondergrond, omdat ze
meestalindelagereterreingedeelten, bijvoorbeeld bijbeken,werdenaangelegd.Op
die lokaties was water beschikbaar voor de grachten.
Huisplaats vóór 1500
Opeen aantalhuisplaatsen diereedsvóór 1500vermeld worden,isthansnogsprake
vanbebouwing.Dehuidigebebouwing isoverigens vanjongeredatum.Dehuisplaatsen in deze categorie kunnen een hoge archeologische waarde hebben vanwege de
mogelijke bewoningsresten in de bodem.
Landhuis
Het huidige landhuis Strijdhoef isinde achttiende eeuw gebouwd (par. 4.10.4).Op
de plaats waar nu het landhuis staat lag oorspronkelijk het Brabantse leengoed de
Strijdhoeven. Dit leengoed werd in de vijftiende eeuw reeds genoemd. Bij het
landhuis liggen een aantal parkbossen die kenmerken vertonen van een formele
tuinaanleg. De lanen in deze parkbossen zijn op kaart 3 aangegeven (par. 6.2.3).
Restant "pointdevue"
Aan het eind van de laan, die vanuit het kasteel van Loon op Zand in zuidelijke
richting lageen cirkelvormige waterpartij, een zogenaamd "point de vue".De helft
van deze cirkel resteert nog in het landschap.
Latere kerk of kapel
In de loop van deze eeuw zijn twee kapellen in het herinrichtingsgebied gebouwd.
In 1946werd ten noorden van Udenhout de Mariakapelgebouwd. Ten noorden van
Tilburg bij Rugdijk vinden we de kapel en de kruiswegstatie die gewijd is aan de
in 1982 zaligverklaarde Petrus Donders.Hetpark werd in 1924 aangelegd, waarna
in 1926 de staties werden opgericht. Na 1936 werden nieuwe staties geplaatst. Bij
dekruiswegstatie vindenwehetherbouwde geboortehuisje vanPetrusDonders.Het

123

is een typische weverswoning zoals er in de vorige eeuw, in de periode van de
huisnijverheid, vele rond Tilburg moeten hebben gestaan.
Landbouw
Veedrift
Openkeleplaatsen zijn indeperceleringvoormaligeveedriften herkenbaar.Zelagen
opdeplaats waarhet veedeheide of beemden ingedreven werd.Veedriften geven
enige informatie over een vroegere grens van het cultuurland (par. 4.9.2).
Plein
Pleinen,ookwelplaatsofheuvelgenoemd,kondenuitsluitend worden onderscheiden
op grond van een veldnaam die wees op een functie als brink. Op de pleinen werd
's avonds het vee bijeen gedreven en gedrenkt. Hiertoe was veelal een drinkpoel
aanwezig(par.4.9.2).OmdatvanafdeLateMiddeleeuwen bebouwingronddepleinen
ontstond, kregen ze vaak een centrale ligging in een gehucht. Zo zien we bij het
Heuveltje in Berkel de boerderijen gegroepeerd rond de driehoekige ruimte.
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7 TYPOLOGIE EN WAARDERING

In dit hoofdstuk gaan we eerst in opde historische landschapstypen die we in het
hedendaagse landschap van het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" kunnen
onderscheiden. Daarna gaan we op grond van de conclusies en aanbevelingen van
het archeologisch onderzoek in op de archeologische waarden in het gebied. In de
laatste paragraaf waarderen we de historische elementen in het landschap. De
archeologische waarden en de waardering van de historische elementen in het
landschap zijn weergegeven op kaart 4: Waardering.

7.1 Typologie van het landschap
In het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" kunnen op basis van de indeling van
de Werkgroep Landschapstypologie (Barends et al., 1991) twee landschapstypen
worden onderscheiden:
- Kampontginningen met plaatselijk essen;
- Heide-ontginningen en bossen (sedert 1850).
Dezelandelijke indelingheeft uiteraard eenschaaldieteklein isomalle verschillen
in het landschap in detail te kunnen onderscheiden. Daarom hebben we in het
onderzoeksgebied een verdere onderverdeling aangebracht. Daarbij is vooral gelet
op de situatie in het huidige landschap, in samenhang met de historische
ontwikkeling. In figuur 19 zijn de landschapstypen aangegeven die we hebben
onderscheiden.
A Kampontginningen metplaatselijk essen
Binnendekampontginningen metplaatselijk essenhebbenwetwee landschapstypen
onderscheiden.
1 Kampontginningen met openakkercomplexen
Inditlandschapstypekomentweeontginningstypen voordieopkaart2zijn aangegeven, namelijk de open akkercomplexen en de kampontginningen. Beide
ontginningstypen zijn in de loop van de Late Middeleeuwen ontstaan. De open
akkercornplexen werden gevormd door uitbreiding van de vroeg-middeleeuwse
ontginningen opdedekzandruggen. Omdat allegrond in gebruik was als akkerland
warengeenperceelsscheidingen indevormvanhoutwallen ofslotennodig.Meestal
werd de perceelsrand slechts aangeduid door een grenssteen of een wat dieper
geploegdevore.Overhetalgemeen lageralleenopderand vandeakkereenhoutwal
om vee en wild uit de akkers te houden. Het kampenlandschap ontstond doordat in
de loop van de Late Middeleeuwen in de nog niet ontgonnen gronden ontginningshoeven werden gesticht. Hier werden telkens kleineprivé-kampjes ontgonnen
die door een houtwal werden begrensd. Hierdoor ontstond een gesloten landschap.
De ontginningen in het kampenlandschap gingen door tot in de Nieuwe tijd.
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Kampontginningen met voorm.
open akkercomplexen
Jongere heide-ontginningen

^

Boshoeve-ontginningen

&
1000m

Fig.19Landschapstypen inhethuidige landschap opgrondvan historische ontstaanswijze

In het landschap rond 1840 verschilde het kampenlandschap nog duidelijk van de
open akkercomplexen doorgroteverschillen in openheid. Deopen akkercomplexen
waren,hoekanhetookanders,zeeropen,terwijldekampontginningeneenveelmeer
gesloten karakter hadden. In het huidige landschap zijn de verschillen tussen beide
oorspronkelijke ontginningstypen nauwelijks zichtbaar. In beide gevallen is het
landschap openenvertoont zoveelovereenkomsten datzeinééntype zijn ondergebracht.Openkeleplaatsenzijndeopenakkercomplexenherkenbaardoorhunhogere
bolle ligging.
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De kenmerken in het huidige landschap die een historische basis hebben zijn:
- onregelmatige blokvormigepercelen: Onregelmatig gevormde percelen kwamen
zowel op de open akkers voor als in de kampontginningen. In de open akkers
kwamen weliswaar enkele blokken met strookvormige percelen voor, maar de
percelering was overwegend blokvormig. Deze onregelmatige percelering is
gebaseerd op het reliëf in het oorspronkelijke landschap.
- relief-afhankelijke wegen: Dezehangeneveneenssamenmethetreliëfinhetterrein.
De wegen in deze categorie versterken het karakter van de onregelmatige
percelering.
- veedriftenlpleinen: Dedriehoekigepleintjes inhethuidigelandschaphangensamen
met voormalige veedriften.
2 Boshotve-ontginningen
Dit landschap werd gevormd in de loop van de Late Middeleeuwen (vooral in de
dertiende en veertiende eeuw). De ontginningen hebben een duidelijk planmatig
karakterwat,inditvlakkegebied,leiddetoteenzeersystematischeinrichting.Zoals
aluitkaart3blijkt isdestrookvormigeperceleringvandeze boshoeve-ontginningen,
grotendeels bewaard gebleven. Ookhet gevarieerde grondgebruik in de boshoeven
iskarakteristiekvoorditsoortlandschappen.Eénstrookvormdeimmerséénboshoeve
enbevatteallevormen vangrondgebruik diebinnenhetgemengde bedrijf voorkwamen (par. 4.9.2). De kenmerken van het huidige landschap die een historische
achtergrond hebben, zijn:
- strookvormigelangepercelen:Dezestrokenvormendeoorspronkelijke boshoeven
die hier gesticht werden. Eén strook vormde één boshoeve. De regelmatige
perceleringheeft wellichttemakenmethetvlakketerrein.Deperceelsscheidingen
van de hoevestroken waren veelal beplant.
- relief-onafhankelijke wegen:Deze wegen maken deel uit van de strookvormige
uitleg van depercelen. Zedragen samen metdepercelen het regelmatige strookvormige karakter van het gebied.
- ouder bos:De verspreide bospercelen die we hier aantreffen zijn een relict van
dehakhoutpercelen die opdenatstegronden waren aangelegd. Zemaken deeluit
van het gemengde grondgebruik zoals dat in de hoevestroken voorkwam. Elke
strookkendeakkerland,weide-enhooilandenenopdenatstegrondenhakhoutbos.
In deze bossen loopt de strookvormige percelering door.
B Heide ontginningen en bossen
3 Jongere heide-ontginningen
In dit landschapstype liggen vochtige, leemarme en zwak-lemige dekzandgronden
die in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn ontgonnen.
Kenmerkend is de regelmaat in het verkavelingspatroon. We treffen hier grote
rechthoekige percelen aan. De percelen in de Kreitenheide waren reeds voor 1840
ontgonnen. Hier was na de ontginningen bos aangeplant. Later is het bos gerooid,
om plaats te maken voor landbouwgronden. Het landschap in de jongere heideontginningen is opmerkelijk open. Bebouwing is vrijwel afwezig. Kenmerkende
elementen die met de ontstaansgeschiedenis van de jongere heide-ontginningen
samenhangen zijn de:
- wegen injongere heide-ontginningen: Deze rechte wegen begrenzen de grote
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rechthoekigeofblokvormigepercelen.Zedragenalshetwaredestructuurvanhet
landschap.
vloeivelden:Ditzijnderestantenvaneenbijzonder soortheide-ontginningen (par.
4.10.5). De vloeiweiden wijken af van de overige heide-ontginningen door een
uitgebreid stelselvanslotenenwalletjes diedienden omhetwater overdevelden
te verdelen.

7.2 Archeologische waarden
Naaraanleidingvandeveldkarteringeninventarisatie (A.A.I.-l)kwamen47terreinen
inaanmerking vooreenkwaliteitsbepalend onderzoek.Deteonderzoeken gebieden
hebben betrekking op 1 meldingsgebied, 4 overige reeds bij de R.O.B, bekende
terreinen (waartijdens develdkartering ookvondsten zijngedaan),8dooramateurarcheologenontdekteterreinenen34nieuweterreinen.Daarnaastisernogeenterrein
toegevoegd, waarvan de archeologische waarde met behulp van proefsleuven al is
vastgesteld. Het gaat hierbij om catalogusnummer 48,het meldingsgebied 50F-8.

7.2.1 Waarderingscriteria
Voorhetwaarderenvandevindplaatseninhetherinrichtingsgebied "DeLeijen-West"
is degaafheid als voornaamste criterium gehanteerd. De volgendetweedeling isin
het onderzoeksgebied te maken:
A Vindplaatsenzondergrondsporen: ditzijn meestalvuursteenvindplaatsen uithet
Paleolithicum,MesolithicumeninminderemateookhetNeolithicum.Geletmoet
worden opde spreiding van artefacten. Plaatsen waar de artefacten in 'primaire
context' liggenhebbeneenhogewaarde.Eenvondstspreidinginprimairecontext
iseenverspreidingvanartefacten waaringeen(ofweinig)aantoonbare verstoring
vanhetoorspronkelijke patroon vanartefacten isopgetreden endiedusoptimale
informatie kanleveren alsdevindplaatswordtopgegraven.Losseartefacten zijn
in dit kader niet van belang. Een losse vondst geeft aan dat de vindplaats
waarschijnlijk al is verstoord (de artefacten zijn verspreid geraakt), of dat het
artefact inhet verleden (als enig exemplaar) is gedeponeerd of verloren. In het
laatste geval zijn er eveneens geen grondsporen. Van vindplaatsen waar geen
grondsporenwordenverwachtisopbasisvanoppervlaktevondsten (datwilzeggen
zonder archeologisch bodemonderzoek) moeilijk aan te tonen dat de artefactspreiding een hoge informatieve waarde heeft.
B Vindplaatsen met grondsporen: hier gaat het vooral om terreinen uit het
Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. De grondsporen kunnen van
allerlei aard zijn: huisplattegronden, afvalkuilen, greppels, haardplaatsen,
begravingen, waterputten en dergelijke. De kwetsbaarheid van grondsporen is
relatief groot. Door ingrepen indebodemkunnen grondsporen vernietigd ende
inhoud ervan verspreid worden. Afgedekte vindplaatsen lopenhetminsterisico.
Onderdezecategorievallendevuursteenvindplaatsen uithetNeolithicumenalle
aardewerkvindplaatsen.
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Voor elk terrein is getracht de mate en aard van de aantasting en de compleetheid
van de vindplaats vast te stellen.
Demate vanaantasting hangt voor vuursteenvindplaatsen samen methet nog intact
zijn van (delenvan)hetbodemprofiel (inditgevalveelaleenpodzolgrond).Vondsten
uit het Laat Paleolithicum of ouder kunnen zich nog onder zo'n podzolprofiel
bevinden. Aangezien er in het onderzoeksgebied geen sprake is van mogelijke
nederzettingen uit deze periode worden de vuursteenvindplaatsen in het gebied
beoordeeldnaardecompleetheid vanhetpodzolprofiel. Ingeenvandegevallenbleek
deze intact te zijn. Er zijn toch enkele vuursteenvindplaatsen als attentiegebied
opgevoerd, omdat weniet mogenuitsluiten daterzichnoggrondsporen,indevorm
vanhaardjes,zullenbevinden.Hetgaathiermetnameomvuursteenvindplaatsen waar
sprakelijkt te zijn vanbewoning inzowelhet Mesolithicum alsinhet Neolithicum.
Het is misschien mogelijk met behulp van C14-datering meer grip te krijgen opde
periode waarin zich in Brabant het neolithiseringsproces voltrok.
De aardewerkvindplaatsen dateren vanaf de Bronstijd. De kans op grondsporen is
hier vrij groot. Men woonde vanaf het Neolithicum in boerderijen en akkerde
eromheen. Tijdens het booronderzoek is opveelplaatsen een oude (middeleeuwse)
akkerlaagaangetroffen onderhetplaggendek.Degrondsporenuitvroegertijden zullen
hieronderverborgen liggen.Hetdoenvanoppervlaktevondsten opdergelijke terreinen
houdt direkt verband met het intact zijn van deze oude akkerlaag. Daar waar de
bouwvoor het dunst is en de oude akkerlaag als zodanig niet meer herkend wordt,
worden oppervlaktevondsten gedaan.Eentweedecategorievindplaatsen isgevonden
op akkers, waar zich geen plaggendek heeft ontwikkeld. In deze gevallen zullen de
sporen zich aftekenen direct onder de bouwvoor.
De omvang van een nederzetting in een dekzandgebied is moeilijk vast te stellen.
Gekozen is hier voor een geomorfologische begrenzing. Een praktisch voordeel in
dit gebied is het feit dat de dekzandruggen doorsneden worden door beekjes,
waardoor het onderzoeksgebied relatief kleinschalig is van opbouw.
De zeldzaamheid van een vindplaats wordt bepaald aan dehand van het type ende
datering in combinatie met het regionaal, boven-regionaal of landelijk voorkomen
van dit type vindplaats. Vindplaatstypen zijn onder meer nederzetting, grafveld en
akker.Hettypevindplaatsisvanbelangomtekunnen vaststellen ofersprakeisvan
gebruiks- of bewoningscontinuïteit op één vindplaats.
Daarnaastkunnenerrelatieshebben bestaantussenverschillendetypen vindplaatsen
ineenzelfde periode(bijvoorbeeld nederzetting-grafveld-akker). Probleemisevenwel
dat het met name voor de prehistorie vaak moeilijk is om aan de hand van oppervlaktevondsten het type vindplaats met enige zekerheid te bepalen. 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 10; Odé,i.V.).
Alswezeldzaamheidoplokaalniveau(opgrond vanhettotalevondstbeeld) bekijken,
dan blijken Paleolithicum, Neolithicum, Bronstijd en Vroege Middeleeuwen hoger
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te scoren dan de overige perioden. Het criterium zeldzaamheid heeft niet zwaar
gewogen bij de waardering van de archeologische terreinen.
Tabel 10 Zeldzaamheid (%) van archeologische sporen
Periode

Landelijk

Provinciaal

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

2,0
5,5
6,5
4,0
13,0
20,0
27,5
5,5
22,0
21,5

1,3
2,1
1,9
3,9
19,7
27,4
43,7
20,2
23,5
nietopgevoerd

7.2.2 Waardering van de archeologische vindplaatsen
De onderzochte terreinen hebben, na overleg met de R.O.B., op grond van de
waardering een bestemming gekregen. Deze is vermeld in de catalogus (hoofdstuk
9) en weergegeven op kaart 4.
Gebieden waarvoor de bestemming attentiegebied (zie par 2.3.4) is voorgesteld
hebben geen hoge waarde. De vindplaats is meestal al voor een deel verstoord of
deaanwezigheid vanoudheidkundigerestenisnietonomstotelijk vastkomentestaan.
Terreinen die worden voorgesteld als meldingsgebied hebben wel met zekerheid
belangrijke archeologische resten opgeleverd, maar overdegaafheid hiervan isniet
in voldoende mate een uitspraak te doen, of de gaafheid is niet hoog genoeg omde
vindplaats alsmonument optevoeren.Een aantalvindplaatsen is alstebeschermen
monumentvoorgedragen. Om deze terreinen daadwerkelijk op de monumentenlijst
te zetten zal een nader onderzoek noodzakelijk zijn. Geen bestemming is gegeven
aan vindplaatsen waar na het kwaliteitsbepalend onderzoek is komen vast te staan
dat de vindplaats in ernstige mate verstoord is.
De in totaal 48 terreinen die in het kwaliteitsbepalend onderzoek zijn opgenomen
hebben de volgende status gekregen:
- tebeschermenmonument: 5 terreinen (catalogusnummers 1,3 (deels),6,10en38);
- meldingsgebied: 19terreinen (catalogusnummers 2, 7, 9, 11,20, 22,23,25,26,
30(deels), 33, 36 (deels), 37, 39, 40, 43,46, 47 (deels) en 48;
- attentiegebied: 17terreinen (catalogusnummer 3 (deels), 4, 5, 8, 13, 14, 16, 17,
27, 29, 30 (deels), 31,34, 36 (deels), 42, 44 en 47 (deels);
- geen bestemming: 11terreinen (catalogusnummers 12, 15,18, 19,21,24,28,32,
35, 41 en 45.
Vier terreinen hebben een dubbele bestemming gekregen; het betreft de
catalogusnummers 3, 30, 36 en 47.
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Voor de aanvang van het archeologisch onderzoek waren de volgende terreinen
opgenomen in het Centraal Monumenten Archief (zie S.A.I., aanhangsel 1):
- meldingsgebied 44H-8 (catalogusnummer 30):
Terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd. Na het kwaliteitsbepalend
onderzoek is de begrenzing van het meldingsgebied enigszins aangepast. Het
oostelijke hogedeelvanhetterreinismeldingsgebied geblevenmeteenuitbreiding
naar het zuiden, terwijl het westelijke gedeelte attentiegebied is geworden.
- meldingsgebied 50F-8 (catalogusnummer 48):
Terrein waarin sporen van bewoninguitdeIjzertijd endeRomeinseperiode.Hier
heeft een proefsleuvenonderzoek uitgewezen dat er grondsporen aanwezig zijn.
- attentiegebied 44H-A:
Terrein met veel vondsten uit de Steentijd. Tijdens de veldkartering bleek al dat
dit terrein, een asperge-akker vrijwel geheel verstoord is.Het terrein is niet meer
opgenomen in de catalogus en derhalve afgevoerd als attentiegebied.

7.3 Historisch-geografische waarden
7.3.1 Waarderingscriteria
Bij een herinrichting van een landschap is inzicht nodig in de historische waarden
van het landschap. Deze waarden kunnen dan namelijk meegewogen worden bij de
inrichting van het gebied. Door het waarderen van de historische elementen en
patronen inhet landschap wordt getracht een bijdrage tegeven aan hetinzicht inde
historischewaarden vanhetlandschap.Dewaarderingisgebaseerd opde informatie
diedehistorischelandschapselementen enpatronengevenoverdeontstaansgeschiedenis van het landschap, de zogenaamde informatiewaarde. Deze informatiewaarde
wordt geoperationaliseerd middels een aantal criteria, die een objectieve en helder
geformuleerde waardering mogelijk zouden moeten maken. Over de wijze waarop
de waardering van historische elementen in het landschap dient plaats te vinden
bestaat ingrote lijnen consensus (zievooreen overzicht: Renes, 1992b).Toch staan
de gehanteerde criteria nog regelmatig ter discussie. Een waarde is immers niet
absoluut, maar wordt toegekend. Het is dan ook onvermijdelijk dat er, zelfs in de
als objectief beschouwde criteria, bij de waardering ook subjectieve overwegingen
een rol blijken te spelen. Dit maakt dat de waardering vandehistorische elementen
niet alsdeultieme waarheid magworden beschouwd. Elkelementheeft, door vorm,
vroegerefunctie ofouderdom,eeneigenspecifieke waarde,dienietmeteenobjectieve beoordeling is uit te drukken. We laten nu enige criteria de revue passeren. De
hoofdletters achter de namen verwijzen naar tabel 12.
Ouderdom
Het wel of niet indewaardering betrekken vanhet criterium ouderdom staat steeds
terdiscussie. Gevoelsmatig zal men iets dat oud is ook als waardevol bestempelen.
Hetisechternietjuist omtestellendateenouderelementzondermeerwaardevoller
isdaneenjongerelement.Eenrelatiefjongelementdateengrotezeldzaamheid heeft
enzeerkenmerkend isvooreenbepaaldeontwikkelinginhetcultuurlandschap heeft
een hogere waarde dan een veel voorkomend ouder element. Wehebben er daarom
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voorgekozen omouderdom alszodanignietindewaarderingtebetrekken.Eenander
aspect van ouderdom is dat de informatiewaarde van het landschap wordt vergroot
door het naast elkaar voorkomen van elementen met een uiteenlopende ouderdom.
Dit ishetresultaat van deverschillende fasen inde ontginning vanhet cultuurlandschap. Dit aspect komt in de waardering tot uiting door het meewegen van de
kenmerkendheid van het element voor een dergelijke ontwikkeling.
Kenmerkendheid (A)
Een belangrijk criterium bij de waardering is, zoals we hierboven al aangaven, de
informatie die elementen geven over de ontstaansgeschiedenis van het landschap.
Dit drukken weuit in het begrip kenmerkendheid, waarbij de kenmerkendheid van
elementen vooreen bepaalde ontwikkeling inhetcultuurlandschap wordt gewogen.
Kenmerkendheid iseenbelangrijk waarderingscriterium.Hetgeeft eenindicatievan
de afleesbaarheid van de historische ontwikkelingen in het landschap aan de hand
vanhetelement. Naarmate eenelement meer bijdraagt aan deafleesbaarheid, wordt
hethogergewaardeerd.Dekenmerkendheid vaneenelementisechternietaltijd even
eenduidig. Zo zijn reliëf-afhankelijke wegen kenmerkend voor ontginningen die
plaatsvonden ineenperiodewaarinhetnatuurlijke reliëfnietgenegeerdkonworden.
Relief-afhankelijke wegen vormen eenkenmerkend onderdeel van onderandere het
kampontginningslandschap. Maar we vinden ze ook in het Friese terpengebied!
Enkele voorbeelden van kenmerkende elementen zijn:
- deperceelsscheidingen inhet hoevestroken-gebied: dezeperceelsscheidingen, die
uit begroeiing of een droge sloot bestaan, zijn kenmerkend voor een laat-middeleeuwse boshoeve-ontginning;
- de bewoningslinten rond de akkers die kenmerkend zijn voor de verplaatsing van
de bewoning gedurende de Late Middeleeuwen naar de randen van de akkers.
Weinigkenmerkend zijn deelementen dienietszeggen overeenbepaaldeontwikkeling in het cultuurlandschap. Voorbeelden zijn:
- waterloop;
- huisplaats.
Kenmerkendheid lijkt de tegenhanger van zeldzaamheid te zijn. Een zeldzaam
verschijnsel zal immers niet snel als kenmerkend worden bestempeld. Hierbij moet
wel bedacht worden dat een aantal verschijnselen die thans zeldzaam zijn, in het
verleden ruim verspreid waren (Renes, 1992b).
Omdatbijkenmerkendheid overhetalgemeen sprakeisvanmeerofminderkenmerkend, iservoorgekozen de waardering toetekennen volgens eenglijdende schaal:
0 : niet of nauwelijks kenmerkend;
1 : matig kenmerkend;
2 : kenmerkend.
Zeldzaamheid (B)
Om de zeldzaamheid van historische elementen te kunnen wegen is het eigenlijk
nodig een volledig overzicht te hebben van de verspreiding van individuele landschapselementen. Zo'n overzicht isechterniet beschikbaar. Alleen van perceelsvormenenperceelsrandbegroeiinginNederland iseenoverzichtvoorhanden (Barends,
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1987).Van anderelandschappelijke kenmerken ishet moeilijk hun zeldzaamheid te
bepalen, omdateengedetailleerd overzicht ontbreekt.Verwacht magwordendathet
onderzoek dat bij DLO-Staring Centrum wordt verricht omtothet opzetten vaneen
Cultuurhistorisch Geografisch Informatie Systeem (G.I.S.) te komen, meer inzicht
biedt in het voorkomen van verschillende landschappelijke verschijnselen.
Door het ontbreken van een goed overzicht is het criterium zeldzaamheid moeilijk
te hanteren. Toch hebben wegeprobeerd de zeldzaamheid van deelementen meete
wegen. Zeldzaamheid geeft namelijk niet uitsluitend nummerieke informatie over
de schaairsheid van een element op zich. Een hoge zeldzaamheid betekent dat een
element,omdathetmindervoorkomtinhetcultuurlandschap,eenhogerewaarde heeft
als informatiebron. Zeldzaamheid geeft zoals we hierboven al aangaven een
meerwaardeaankenmerkendeelementen.Dezeldzaamheid vaneen landschapselement
wordt bepaald door het ruimtelijk referentiekader. Een verschijnsel dat in een
bepaalde streek veel voorkomt kan landelijk gezien uitermate zeldzaam zijn. Hier
ishetgebiedvandeNoord-Brabantse zandgronden alsreferentiekader gekozen.Van
dit gebied was het mogelijk, om binnen de beperkingen van dit onderzoek, een
globaal overzicht tekrijgen vanhet voorkomen van een aantalverschijnselen inhet
landschap,opbasisvanhetstreekplanonderzoekdathierisuitgevoerd (Renes,1985;
De Bonti 1989).
De waardering heeft een globaal karakter:
0 : niet zeldzaam;
1 : matig zeldzaam;
2 : zeer zeldzaam.
Samenhang met natuurlijke gesteldheid (C)
In het verleden was de natuurlijke gesteldheid van het landschap van groot belang
voordemogelijkheden diemenhad.Een aantal,vooraloudere,verschijnselen hangt
duidelijk samenmetdenatuurlijke gesteldheid vanhetlandschap.Voorbeelden zijn:
- de omgrachte huisplaatsen in de beekdalen;
- de open akkercomplexen op de hogere dekzandruggen.
De waardering is als volgt:
0 : geen samenhang;
1 : samenhang.
Genetische samenhang (D)
Dehistorische elementen inhet landschap die opkaart 3zijn weergegeven staan in
de meeste gevallen niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een landschap dat in de
vorige eeuwen vorm heeft gekregen en vormen een onderdeel van een grotere
samenhangende structuur. Elementen die deel uitmaken van een grotere structuur
hebben een meerwaarde ten opzichte van elementen die een geïsoleerde ligging
vertonen. Genetisch horen zebijelkaar. Hetgaatinditgevaldusniet omelementen
die toevallig in eikaars nabijheid voorkomen. Het gaat om samenhang door functie
of in ontstaansgeschiedenis. Het kan bij samenhang gaan om een complex van
dezelfde elementen, zoals bijvoorbeeld het samenhangende patroon van perceelsscheidingeninhetboshoevengebied.Hetkanechterookgaanomelementen meteen
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verschillend karakter.
Voorbeelden van samenhangen dieeen grote waarde tot gevolg hebben zijn:
- laan in park enlandhuis:eenlosliggende laan heeft minder waarde daneenlaan
die deel uitmaakt vaneen lanenstelsel (samenhang ineen complex van dezelfde
elementen) in een park bij een landhuis (samenhang met ander element);
- veedrift enreliëf-afhankelijke wegover deakkers:eenveedrift dieverbonden is
met een weg waarlangs in het verleden het vee naar de weidegronden werd
gedreven heeft een hogere waarde daneen geïsoleerd liggende veedrift.
De samenhang is als volgt gewaardeerd:
0 : geen samenhang;
1 : samenhang.
Gaafheid (E)
Het criterium gaafheid geeft directe informatie over demate vanconserveringvan
het element. Gaafheid sluit sterk aanbij de herkenbaarheid van eenelement.Een
smallebochtigewegoverdeakkers,dieweliswaarverhardis,maarnogaltijd binnen
eensmalenbochtigprofiel ligt,wordtalsgaafgekarakteriseerd.Eenvoormaligeomgrachte huisplaats, waarvan de gracht is dichtgeworpen zodat deze nog slechts
herkenbaar isinhetreliëf, is weinig gaaf. Gaafheid is overigens niet hetzelfde als
zichtbaarheid. De perceelsscheidingen in het boshoevengebied, zijn in de meeste
gevallennogcompleetaanwezig.Indiezinzijndezeelementenalsgaaf gekarakteriseerd. Ze zijn echter weinig herkenbaar omdat perceelsrandbegroeiing ontbreekt,
terwijl dievaakopandereperceelsscheidingen binnendehoevestrook wel aanwezig
is.
De gaafheid is als volgt gewaardeerd:
0 : lage gaafheid;
1 : matige gaafheid;
2 :hoge gaafheid.
Waarde vanhetlandschap waarvan hetelement deel uitmaakt(F)
Delandschapstypen zoalsdieinparagraaf 7.1zijn onderscheiden, hebben doorhun
zeldzaamheid (nationaal ofinternationaal) eenzekerewaarde.Delandschappen zijn
opgebouwduitdiversehistorischeelementen.Deelementendiedestructuur vaneen
waardevol landschap vormen, hebben daardoor eenextra waarde. Deze is meegewogenbijdewaardering,overeenkomstig dewijzewaaropdatinhetherinrichtingsgebied "Oude Leede" (Zuid-Holland) is gedaan (zie Dirkx en Vervloet, 1989).
Elementen diegeen wezenlijk onderdeel uitmaken vanhetlandschap scorennietop
dit aspect.
Van de zeldzaamheid van landschapstypen is,evenals van de afzonderlijke landschapselementen, geen volledig overzicht voorhanden. Toch hebben wehierbijwel
enigeaanknopingspunten. Kroes(1991)geeft, opbasisvaneeneersteinventarisatie,
eenglobaaloverzicht vanhetvoorkomen vanonvolledige opstrek opdeNederlandse
pleistocene zandgronden. Hieruit blijkt datdeboshoeven zoals wediebijUdenhout
aantroffen, vooral voorkomen inhetnoordwesten vandeprovincie Noord-Brabant.
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Het verschijnsel lijkt vooralsnog vrij zeldzaam te zijn. Omeen idee te krijgen over
dezeldzaamheid vandelandschapstypen diedoordeWerkgroep Landschapstypologie
zijn onderscheiden (par. 7.1) kan worden gerefereerd aan Achtergrondstudie 3van
het Natuurbeleidplan: Levend Verleden (Haartsen et al., 1989). In deze studie is
gepoogd inzicht te geven in de zeldzaamheid van landschapstypen in nationaal en
internationaalverband. Dekampontginningenmetplaatselijk essenzijn innationaal
verband weinig zeldzaam. In internationaal verband heeft het landschapstype wel
degelijk betekenis.Deheide-ontginningenenbossen(sedert1840)vormen,zoblijkt
uit deze studie, noch in nationaal, noch in internationaal verband een zeldzaam
verschijnsel.
In paragraaf 7.1 zijn de verschillende landschapstypen in het onderzoeksgebied
omschreven. Uit de beschrijving blijkt al in hoeverre het huidige landschap nog
sporen draagt van haar historische ontstaansgeschiedenis, met andere woorden hoe
gaaf het landschap nog is. Bij de beschrijving van de kampontginningen met open
akkercomplexen, bleek al dat in dit landschapstype een aantal kenmerkende verschijnselen verdwenen zijn.Deopenakkercomplexen kondenindenegentiendeeeuw
nog duidelijk worden onderscheiden door hun openheid, ten opzichte van de meer
gesloten kampontginningen.
De geslotenheid van de kampontginningen had een duidelijke relatie met de
ontstaansgeschiedenis.Doordathiertelkenskleineprivékampjes werden ontgonnen
die werden begrensd door begroeiing, was een gesloten landschap ontstaan. Thans
ishetonderscheid tussendeopenakkercomplexen enhet kampontginningslandschap
minderduidelijk. Hetlandschap vertoont echternogwelaantalkenmerken dieterug
gaan op de ontstaansgeschiedenis (par. 7.1). Het landschap in de boshoeveontginningenheeft eenhogegaafheid. Hethuidigelandschapsbeeld gaatdirectterug
op de ontstaansgeschiedenis van dit landschapstype (par. 7.1). Het gevarieerde
grondgebruik binnen dehoevestroken kwam van oudsher indit soort landschappen
voor (par. 4.9.2). De verspreide bospercelen vormen hiervan een duidelijk restant.
Ookindejongere heide-ontginningentreffen weeengaaf landschapaan.Deinrichtingingroterechthoekigepercelenisvrijwel ongeschonden.Indejongereheide-ontginningen die vóór 1840 reeds hadden plaatsgevonden hebben de bossen, die hun
functie als bodemverbeteraar hadden volbracht, inmiddels plaats gemaakt voor
landbouwgronden.
Tabel11 Waardering vandelandschapstypen in hetherinrichtingsgebied "De Leijen-West"
Landschapstype

Gaafheid van Zeldzaamheid Zeldz.h.Inter- Totaal
het landschap Nationaal
nationaal

1
2

+/+

+

+
+

1,5
3

3

+

•

•

1

Landschapstype 1: Kampontginningen met open akkercomplexen
Landschapstype 2: Boshoeve-ontginningen
Landschapstype 3: Jongere heide-ontginningen
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Op basis van het voorgaande kunnen de landschapstypen die in paragraaf 7.1 zijn
beschreven, worden gewaardeerd (tabel 11).Deboshoeve-ontginningen blijken een
waardevollandschaptevormen.Deoverigelandschapstypen zijn minderwaardevol.

7.3.2 Waardering van historische elementen
Elk afzonderlijk historisch element op kaart 3 is gewaardeerd op de hierboven
omschreven criteria. De waardering van de afzonderlijke criteria is, om tot een
eindoordeeltekomen,getotaliseerd.Hierbijmoetenweopmerkendatdegehanteerde
criteriaongelijkwaardig zijn endaardoormoeilijk vergelijkbaar. Decijfers veronderstellen een objectiviteit dieweslechts ten dele waarkunnen maken.Intabel 12zijn
allevoorkomendecombinatiesaangegeven.Doorverschillenperafzonderlijk element
(bijvoorbeeld ingaafheid) kunnenelementen vaneen zelfde typeeen andere waarde
krijgen (bijvoorbeeld wegoverdeakkers).Deeindscore is afgerond ophele cijfers.
Tabel 12 Waardering van deonderscheiden elementen
Element

Totaal

Score
A

B

Oudere relief-onafhankelijke weg
Perceelsscheiding hoevestroken
Lintbebouwing boshoeven
Ouder bos
Sloot in vloeiveld
Weg over de akkers
Plein
Veedrift
Open akkercomplex

2
2
2
0
2
1
2
2
2

Weg met randligging
Weg over de akkers
Overige relief-afhankelijke weg (ten dele)
Overige relief-afhankelijke weg (ten dele)
Oude Rijksweg (ten dele)
Oude Rijksweg (ten dele)
Laan in park
Weg injonge heide-ontginning
Jongere relief-onafhankelijke weg
Rest omgrachte huisplaats
Hoofdstructuurlijn
Leemput
Waterloop (ten dele)
Landhuis
Waterloop (ten dele)
Huisplaats voor 1500

c

D

E

F

2
2
2
2
2
1
1
1
0

1
2
1
2
2
2
1
1
2

3
3
3
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5

10
10
10
9
8
8
8
8
8

2
1
1
1
2
2
2
1
0

0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
2
2
2
2

1,5
1,5
1,5
1,5
0
0
0
1
1,5

7
7
7
6
5
5
5
5
5

2
1
1
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0

0
0
1
2
2
2
0

0
1,5
0
0
0
0
0

4
4
4
4
3
3
1

0
0
0
1
1
0
1

A: Kenmerkendheid; B:Zeldzaamheid; C:Samenhang met natuurlijke
gesteldheid; D: Genetische samenhang; E: Gaafheid; F:Waarde
van het landschap waarvan het element deel uitmaakt
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Opkaan:4isdewaarderingindrieklassenaangegeven vandeopkaart3gekarteerde
elementen. Kaart 3en 4 vormen in dit opzicht één geheel en moeten naast elkaar
gebruikt worden. Opkaart 4zijn vlak-,lijn- enpuntelementen aangegeven met een
zeer hoge, hoge en matige waardering.
Deze klassen zijn als volgt vastgesteld:
- zeer hoge waarde :eindwaarde groter dan7
- hoge waarde :eindwaarde 5 t/m7
- matige; waarde :eindwaarde kleiner dan5
Elementen meteenzeer hogewaarde
Een zeer hoge waarde is toegekend aan de elementen die deel uitmaken vanhet
boshoevengebied, namelijk de categorieën: oudere relief-onafhankelijke weg,
perceelsscheidingen hoevestrooken lintbebouwinginboshoeven.Deze rechtlijnige
elementen zijn bijzonder kenmerkend voor dit type ontginningen (par. 4.9.2). Ze
vormenbovendien zeldzameelementeninhetlandschap vandeBrabantse zandgronden.Desamenhangmethetnatuurlijke landschapiseveneenshoog.Deontginningsassenliggennamelijk opdehogereranden,terwijldeperceelsscheidingen loodrecht
op de hoogtelijnen lopen. Deelementen vertonen onderling eenhoge samenhang,
wat ookgeldt voor hetduidelijk samenhangende patroon vanperceelsscheidingen.
De perceelsscheidingen zijn gaaf. De oudere reliëfonafhankelijke wegen en de
lintbebouwing zijn matig gaaf. Hier hebben verbreding en nieuwbouw toch de
gaafheid enigszins aangetast.
De categorie sloot in vloeiveld scoort eveneens hoog in de waardering. Het
slotenstelsel iskenmerkend voor deontginningen van vloeivelden zoals dieinhet
beginvandezeeeuwwerdenverricht(par.4.10.5).Vloeiveldenuitdezeperiode zijn
zeldzaam wattot gevolg heeft datde sloten in de vloeivelden eveneens een hoge
zeldzaamheid hebben. Erisgeen samenhang methetnatuurlijke landschap. Omdat
het complex vansloten nogcompleet in stand isgebleven scoren de afzonderlijke
sloten op het criterium genetische samenhang. De sloten zijn verder gaaf.
De andere elementen meteen zeer hoge waardering treffen weaanopenrond de
open akkercomplexen. Decategorie wegoverdeakkersismatig kenmerkend voor
het landschap metopen akkercomplexen. Dezeldzaamheid iseveneens matig.Veel
van ditsoort wegen isdoorderecente woningbouw opdeakkers verdwenen, maar
ze zijn nogniet echt zeldzaam. Dewegen vertonen samenhang methet natuurlijke
landschap doordat zesteeds opdehogere dekzandruggen liggen.Erisverder enige
samenhang tussen deze wegen onderling, entussen dewegen ende aangrenzende
percelering enhetopen akkercomplex. Degaafheid vandeze wegen (meteenzeer
hoge waardering) is steeds hoog.
De categorieën plein en veedrift zijn kenmerkend voor het landschap met open
akkercomplexen (par.4.9.2).Zezijnmatigzeldzaam,hoewelveelvandeze pleintjes
inmiddelszijn verdwenen.Erisenigesamenhangmethetnatuurlijk landschapomdat
ze inde zone metdekzandruggen liggen. Desamenhang metandere elementen is
hoog. Het gaat hierbij vooral om de aangrenzende wegen met randligging. De
gaafheid van voormalige pleintjes en veedriften is over het algemeen matig.

137

Decomplexen metouderboszijn nietkenmerkend vooreen bepaalde ontwikkeling
in het cultuurlandschap. Oudere bossen kunnen immers in elk landschapstype
voorkomen en zijn niet gebonden aaneen specifieke ontwikkeling. Ze zijn matig
zeldzaam. InhetBrabantse zandgebied treffen we immers voornamelijk bossenaan
die rond het begin vandeze eeuw zijn aangelegd. Deoudere bossen vertonen wel
enigesamenhangmethetnatuurlijke landschap,zeliggennamelijk opdelaagsteen
natste gedeelten. Deoudere bossen hebben ookenige genetische samenhang omdat
zedeeluitmaken vanhetgevarieerde grondgebruik inhetboshoevenlandschap.De
bossen zijn gaaf.
Derestanten vandeopenakkercomplexenzijn zeerkenmerkend voorde uitbreiding
van het akkerareaal vanaf deLate Middeleeuwen. Zezijn, hoewel het areaal sterk
afneemt, niet zeldzaam.Deopen akkersvertoneneenduidelijke samenhang methet
natuurlijke landschap en met andere elementen. De relicten van de open
akkercomplexen zijn gaaf.
Elementen meteenhogewaardering
Decategorie wegmetrandliggingvormteenkenmerkend verschijnsel ronddeopen
akkercomplexen (par. 6.2.3). Wegen met randligging zijn niet zeldzaam in het
Brabantsezandgebied.Zevertonenweleenduidelijke samenhangmethet natuurlijke
landschap, door hun ligging op de rand van de dekzandruggen. De genetische
samenhang metandere elementen, vooral veedriften, is eveneens hoog. Dewegen
zijn echter door verbreding en verharding matig gaaf.
Matiggaaf zijn ookenkele wegen uitdecategorie wegoverdeakkersdieeenhoge
waardering hebben. Voor hetoverige scoren deze wegen hetzelfde alsdiemet een
zeer hoge waardering (ziehierboven).
Decategorieoverigerelief-afhankelijkewegismatigkenmerkend voorhetlandschap
in dekampontginningen. Deze wegen zijn niet zeldzaam. Zevertonen samenhang
met hetnatuurlijke landschap. Bovendien is er sprake vangenetische samenhang,
vooralmetoverigewegenenveedriften vanwaaruitdezewegeninhetkampenlandschapuitwaaieren.Degaafheid ismeestalmatig,somshoog,hetgeenindeeindwaardering niet van belang is (tabel 12).
DeoudeRijkswegvormteenkenmerkend elementalsoverblijfsel vande Rijkswegen
dierondhetbegin vandenegentiende eeuw werden aangelegd (par.4.10.6).Zezijn
matig zeldzaam en vertonen geen samenhang met het natuurlijke landschap. We
kunnen voor de waardering twee gedeelten onderscheiden die op verschillende
gronden beide eenhoge waardering opleveren. Hetgedeelte vandewegtenoosten
van Berkel-Enschot loopt door dejongere heide-ontginningen. Dewegmaakt deel
uit vanhetrechthoekige patroon dathier ontstaan is.Daarom scoort ditgedeelteop
hetaspectgenetischesamenhang.Degaafheid vanditgedeelteisechtermatigomdat
hetprofiel isverbreedtenernogslechtsenkelerestanten vandebeplanting aanwezig
zijn.HetgedeeltetenwestenvanBerkel-Enschotdoorsnijdt hetlandschapterplaatse.
Dewegscoortdanooknietopgenetischesamenhang.Hierisdewegechternogzeer
gaaf.
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Decategorie laaninpark iskenmerkend voordeformele tuinaanleg bijlandhuizen
uit de achttiende eeuw (par. 4.10.4). De lanen zijn weinig zeldzaam. De lanen
vertonen geenenkelesamenhangmethetnatuurlijke landschap.Eriswelsprakevan
genetische samenhang metde andere lanen uitdeze categorie, het landhuis enhet
parkbos.
Decategorie weginjongere heide-ontginningismatigkenmerkend voordejongere
heide-ontginningen waarbijeenrechthoekigwegenpatroon ontstond(par4.10.5).Deze
categoriewegenisnietzeldzaaminhetBrabantsezandgebied.Dewegenhebbengeen
samenhang met het natuurlijke landschap maar wel een genetische samenhang,
vanwegehetrechthoekige schaakbordpatroon datdoordewegen wordtgevormd.De
wegen zijn nog gaaf.
De categoriejongere relief-onafhankelijkewegis eveneens niet kenmerkend voor
een bepaalde ontwikkeling inhetcultuurlandschap. Dezewegen zijn niet zeldzaam.
Er is geen sprake van enige samenhang met het natuurlijke landschap. Meestal
vertonen zeweleengenetische samenhang,omdatdeaangrenzende perceleringniet
door de wegwordt doorsneden. Degaafheid vandeze wegen is hoog.
Elementen meteenmatigewaardering
De restanten vaneenomgrachte huisplaats zijn kenmerkend voor de ontwikkeling
waarbij lokalemachthebbers opkomenenzichvestigen indebeekdalen, waar water
voorhanden wasvoor degracht (par.4.9.3). Deze elementen zijn matig zeldzaam.
Desamenhangmethetnatuurlijk landschapisgroot,maarvangenetische samenhang
isgeensprake.Aangeziendegrachtenthanszijn verdwenen zijn dezeelementenniet
gaaf.
De elementen uit de categorie hoofdstructuurlijn zijn matig kenmerkend voor de
reliëfgebonden inrichting vanhet landschap in dekampontginningen. Zezijn niet
zeldzaam. Zehebben samenhang methetnatuurlijk landschap omdat zehet reliëf
volgen. De genetische samenhang is nihil omdat er sprake is van een zeer grote
versnippering vandeze elementen. Degaafheid is laag.
Decategorie leemputismatigkenmerkend voordesteenindustrie dieindeze streek
opkwam door deaanwezigheid vanleem indeondergrond. Leemputten zijn matig
zeldzaam.Zevertoneneengrotesamenhangmethetnatuurlijke landschap,maargeen
genetische samenhang.Degaafheid ismatig omdatdeputtenthansworden uitgebreid
ten behoeve vande zandwinning.
Eenwaterloopisnietkenmerkend vooreenbepaaldeontwikkelinginhetcultuurlandschap. Zezijn evenmin zeldzaam. Eris wel sprake vaneen duidelijke samenhang
methetnatuurlijke landschap.Eenaantalwaterlopenhebbeneenduidelijke genetische
samenhangmetdeaangrenzendepercelering.Enkeleanderewaterlopen doorsnijden
echter depercelering en vertonen daardoor geen genetische samenhang. Ditmaakt
in deeindwaardering verder geen verschil (tabel 12).Alle waterlopen inhetonderzoeksgebied zijn gaaf.
Het landhuisdeStrijdhoeven vormt geen kenmerkend element. Dezeldzaamheidis
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laag.Erisgeensamenhangmethetnatuurlijke landschap,maarwelenigesamenhang
met het lanenstelsel in het kasteelpark. Het landhuis is gaaf.
Decategoriehuisplaatsvóór1500isnietkenmerkend vooreenbepaaldeontwikkeling
enooknietzeldzaam.Dezehuisplaatsen vertonengeensamenhangmethet natuurlijk
landschap maar wel enige genetische samenhang door hun ligging aan
ontginningsassen. De gaafheid van deze vroege huisplaatsen is laag.

7.4 Combinatie van archeologische en historisch-geografische waarden
In een aantal gevallen hebben terreinen of elementen zowel een archeologische als
historisch-geografische waarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor open akkercomplexen
waar zich archeologische sporen bevinden, terwijl deze ook historisch-geografisch
waardevolzijn.Eengecombineerdewaarderingvoorditsoortterreinenenelementen
is denkbaar.
In dit rapport wordt van zo'n gecombineerde waardering vooralsnog afgezien. Op
dekaart "waardering"zijn beidecategorieën welgezamenlijk maarzonder onderlinge
binding weergegeven.
Hetfeit datwehuiverigzijn vooreengecombineerde waarderinghangt voornamelijk
samenmetdeproblemendiewevoorzien wanneerwehetverschilinwettelijke status
in ogenschouw nemen. De waardering van archeologische terreinen en elementen
kanresulteren in bescherming inhet kader van deMonumentenwet. De waardering
van historisch-geografische terreinen en elementen leidt niet tot wettelijke
bescherming.
Hetligtniet indelijn derverwachting dat eenhistorisch-geografische argumentatie
debeschermenswaardigheidvaneenarcheologischterrein ofelementdoettoenemen.
Vanuit de archeologie beschouwd ligt een vermenging van belangen dan ook niet
erg voor de hand. Een archeologisch monument moet op basis van archeologische
argumenten wordenaangewezen.Geziendeopgebouwdejurisprudentie werken andere
argumenten eerder uit in negatieve zin. De werkingssfeer van de Monumentenwet
is beperkt.
Wanneer men spreekt van gecombineerde waardering lijkt het beter deze materie
vooralsnog tebeschouwen vanuiteenhistorisch-geografische invalshoek: geeft een
combinatie met de archeologie een extra betekenis aan een historisch-geografisch
terrein of element, of blijft de waarde hetzelfde.
Zo'ngecombineerdewaarderingzouvoornamelijk gebaseerdkunnenwordenopbasis
vangenetischesamenhang.Somshebbenarcheologischesporen,hoewelzij ruimtelijk
op dezelfde plaats voorkomen, geen enkele relatie met de historisch-geografische
verschijnselen. Ditdoetzichbijvoorbeeld voorwanneerzichnederzettingssporen uit
deIjzertijd bevinden onder een akkercomplex dat inde Middeleeuwen ontstaan is.
Beide verschijnselen, debewoningssporen endeopenakker,moetennaarhuneigen
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waardebeoordeeld worden.Daarbijkomtdathungevoeligheid vooringrepen varieert.
Een ingrijpende herverkaveling behoeft voor de archeologie weinig betekenis te
hebben, maar weegt zwaar voor de historische geografie. Diepploegen met behoud
vandebestaandeperceleringisdaarentegen voordehistorischegeografie niet zonder
meer onaanvaardbaar, terwijl dit voor de archeologie desastreus is.
In een aantal gevallen kan er echter wel degelijk samenhang zijn tussen
archeologische en historisch-geografische verschijnselen. Dit zien we bijvoorbeeld
op de Belversche akkers in "De Leijen-Oost" waar resten van het over de akkers
uitwaaierende wegenpatroon duidelijke verbanden vertonen met de vroegmiddeleeuwse nederzetting waarvande sporen nogonderhet plaggendek aanwezig
zijn. Dit zou er toe kunnen leiden dit historisch-geografische ensemble een extra
waarde toe te kennen.
Eenandervoorbeeld zijn deomgrachte huisplaatsen.Degrachten zijn indeloopder
tijd gedempt of dichtgegroeid, ennog slechts met moeite in het terrein herkenbaar.
Ondankshetfeitdatdezeelementenkenmerkend zijn vooreenperiodewaarin lokale
heren zich vestigden in de omgrachte huisplaatsen in de beekdalen, zijn ze vanuit
de historische geografie matig gewaardeerd omdat de gaafheid laag is. Omdat de
grachtrestanten echter nog in de bodem aanwezig zijn, zou een hogere waardering
in de rede liggen.
Omdat de problemen niet geheel door ons kunnen worden overzien lijkt het niet
verstandig in dit project reeds een gecombineerde aanpak van de waardering uit te
werken. Wij zijn van mening dat eerst uitvoerig overleg met de betrokken partijen,
in het bijzonder de R.O.B., noodzakelijk is. Mogelijk kan dan in een volgend
onderzoek eenproeve vaneen gecombineerde waardering worden gepresenteerd en
geëvalueerd.
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8 EVALUATIE

In de herinrichtingsgebieden "De Leijen-Oost" en "De Leijen-West" werd een
gecombineerd cultuurhistorisch onderzoek verricht. Het onderzoek bestond uit
bijdragen van de archeologie en de historische geografie. Onderzoekers uit beide
disciplines werkten intensief samen.Naafloop vanbeideonderzoeksprojecten willen
we in dit hoofdstuk de ervaringen die we met een gezamenlijke aanpak hebben
opgedaan nader evalueren. Wegaan eerst in opde verwachtingen diebestonden bij
aanvangvanhetgecombineerdeonderzoek (par.8.1).Daarnaschetsenwehetverloop
van het samenwerkingsproces (par. 8.2) en toetsen we de verwachtingen aan de
behaalderesultaten (par.8.3).Tenslottezullen weenigeconclusies uitdezeevaluatie
trekken en aanbevelingen doen voor toegepast cultuurhistorisch onderzoek in de
toekomst.

8.1 Uitgangspunten voor gecombineerd onderzoek
Reeds meerdere jaren heeft de Landinrichtingsdienst opdrachten verstrekt tot het
verrichten van cultuurhistorisch onderzoek in gebieden die in aanmerking kunnen
komenvoorlandinrichtingofherinrichting.Ditcultuurhistorisch onderzoekvieluiteen
in twee onderdelen: toegepast archeologisch onderzoek en toegepast historischgeografisch onderzoek.Totvoorkort bestond hiertussen weinig samenhang.Zowel
de archeologen als de historisch-geografen ontwikkelden, in samenspraak met de
Landinrichtingsdienst en andere betrokkenen, een eigen manier van inventarisatie,
rapportageen waardering.Alsgevolghiervanslotenderesultaten vaaknietgoed bij
elkaar aan. Determinologie verschilde,evenals de aanpak. Er bestond ook overlap
voorwatbetreft degebruiktebronnenenbehandeldetijdvakken.Nietzeldenwerden
bepaalde aspecten zoweldoorarcheologen,alsdoorhistorisch-geografen, afzonderlijk
uitgewerkt.
Dit werkte ten nadele van de positie van de cultuurhistorie in de praktijk van de
landinrichting.OmhiereeneindeaantemakenisdoordeLandinrichtingsdienst een
efficiënter endoelmatigerwerkwijze voorgesteld.Archeologenen historisch-geografen
werden gevraagd méér en bewuster met elkaar samen te werken.
Een eerste aanzet hiertoe werd gegeven tijdens het onderzoek in het
herinrichtingsgebied "Oude Leede" (Zuid-Holland). Door historisch-geografen en
bodemkundigen werd op basis van de bodemgesteldheid en een historischgeografische analyseeninterpretatie vangegevenseenkaartgeleverddieeenindruk
moestverschaffen vandearcheologische potenties vanhetgebied (Visscher, 1990).
De eerste resultaten van de archeologische veldkartering werden gebruikt voor een
verdere verfijning van het historisch-geografische onderzoek (Dirkx en Vervloet,
1989). Dit leidde inderdaad tot een positieve beïnvloeding van de resultaten voor
beide vakgebieden.
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Wel bleek dat desamenwerking nogniet optimaalhad gewerkt. Vooraf waren geen
stringente afspraken gemaakt waardoorbeidepartners nogaleensopelkaar moesten
wachten. De planning van het onderzoek zou efficiënter moeten worden geregeld.
Dit leidde tot de gedachte dat de samenstelling van één onderzoeksteam met een
archeoloogeneenhistorisch-geograaf totbetereresultatenmoestleiden.Daaromwerd
besloten om het archeologisch en historisch-geografisch onderzoek in "De LeijenOost" en "De Leijen-West" te combineren tot één onderzoek.
De hoop bestond dat zo'n gezamenlijke aanpak:
- tot betere inhoudelijke resultaten zou leiden;
- een effectievere werkwijze zou bewerkstelligen;
- debruikbaarheid vandegegevens zouvergrotendoordegezamenlijke rapportage.
Betere inhoudelijke resultaten
De verwachting was dat de archeologische en historisch-geografische disciplines
elkaargoed aanzoudenkunnen vullen.Detoegepaste archeologie enhet toegepaste
historisch-geografisch onderzoek hebben immers als afzonderlijke onderzoektechniekenelkhunbeperkingen.Dearcheologische veldkarteringisnamelijk, doordat
eruitsluitend niet-destructief veldonderzoekplaatsvindt, beperktinhaar mogelijkheden. Het huidig grondgebruik is bijvoorbeeld van grote invloed op de vondstzichtbaarheid. Erissprake vaneen momentopname. Deresultaten van een veldkartering
kunnenvrijwelnooiteenvolledigbeeldvandebewoningsgeschiedenis vaneengebied
leveren.
Hettoegepastehistorisch-geografische onderzoekheeft noodgedwongen eenglobaal
karakter: uitvoerige archiefstudie is binnen de beschikbare tijd niet mogelijk. Het
onderzoekisvrijweluitsluitendgebaseerd opkaarten,literatuurengedruktebronnen.
Historisch-geografen beschikken daarom bij hun onderzoek graag over uitgewerkte
archeologische resultaten, terwijl archeologen belang hechten aan het beschikbaar
zijn van historisch-geografische gegevens voordat zij met hun kartering beginnen.
Deschriftelijke bronnenleveren gecombineerd metdearcheologicaeenbeterinzicht
in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Hierdoor kunnen een aantal hiaten in
de kennis waarmee beide disciplines te kampen hebben, worden gedicht. Beide
disciplinesbeschouwendaarnaastdebeschikbaarheidvan,ophunspecifieke vraagstelling toegesneden, bodemkundige gegevens als onmisbaar.
Effectievere werkwijze
Verwacht werd dat de samenwerking tevens zou leiden tot een effectievere aanpak
vanhetonderzoek.Doordatbeidedisciplineselkaaraanvullenkunnenimmersdubbele
werkzaamheden worden vermeden.Zobleekdat bijeen afzonderlijke aanpak zowel
de archeologen als de historisch-geografen van start gingen met een analyse van
bodemkaarten om zo inzicht te krijgen in de potenties van het landschap. Deze
analyse zou nu slechts één maal uitgevoerd behoeven te worden. Daarnaast zou,
doordat beide disciplines een signalerende werking naarelkaar toe kunnen hebben,
reedsineenvroegstadiumbeslotenkunnen wordenweinigaandachttebestedenaan
gebieden die in cultuurhistorisch opzicht weinig te bieden hebben. Hierdoor kan
tijdverspilling worden voorkomen. Tot slot kunnen bij een gecombineerde aanpak
deonderzoekerselkaarwijzen opmogelijke belangwekkende literatuurdiezij tijdens
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hun werkzaamheden onder ogen krijgen. Door efficiëntie-verbetering zou een
gecombineerd onderzoek een kostenbesparing kunnen opleveren ten opzichte van
afzonderlijke onderzoeken.
Betere bruikbaarheid
Hetbundelen vanarcheologischeenhistorisch-geografische onderzoeksgevevens in
éénrapport zou debruikbaarheid vandezegegevens aanzienlijk kunnen verbeteren.
Nietalleenomdatdanallecultuurhistorische informatie opeeneenduidigewijzezou
wordenverstrekt,maarookomdatdeverbandentussenarcheologische enhistorischgeografische relicten duidelijk naar voren kunnen komen.

8.2 Verloop van het onderzoek
In "De Leijen-Oost" werd voor het eerst een gecombineerd archeologisch en
historisch-geografisch onderzoek verricht (Dirkxen Soonius, 1991).Het onderzoek
in "DeLeijen-West" waseenrechtstreeks vervolgdaarop.Doorgezamenlijk aanhet
onderzoek te werken werd inderdaad een beter inzicht verkregen in de genese van
het cultuurlandschap.
Voordat de archeologen het veld ingingen werd door de historisch-geografen een
analysegemaakt vanbeschikbaarbodemkundigmateriaalvanhet veldbodemkundig
onderzoekdatindebeideherinrichtingsgebiedenwerduitgevoerd.Dezeanalysewas
nodig voordereconstructie vanhetnatuurlijk landschap. Opbasis vanderesultaten
konden de archeologen de strategie voor de veldkartering vaststellen. Om van het,
nognietvollediguitgewerktemateriaalvanhetveldbodemkundig onderzoek,gebruik
te kunnen maken was regelmatig overleg met de betrokken veldbodemkundigen
noodzakelijk. Daarbijwerd tevensgeprofiteerd vandeterreinkennisdiedeze tijdens
het veldbodemkundig onderzoek hadden opgedaan. Hierdoor konden gegevens die
vooreenbeterbegripvandeopbouwvanhetnatuurlijk landschapnoodzakelijk zijn,
maar die niet op een bodemkaart kunnen worden weergegeven, worden verkregen
zonder dat hiervoor aanvullend veldwerk nodig was. Bijzonder waardevol was de
mogelijkheid omtijdenshetveldbodemkundig onderzoekin"DeLeijen-West" reeds
een aantal aspecten te laten opnemen die nodig zijn bij de reconstructie van het
natuurlijk landschap (zie par. 2.2). In "De Leijen-Oost" was het veldbodemkundig
onderzoek reeds te verop gang toen het gecombineerd cultuurhistorisch onderzoek
van start ging.
Gedurendedearcheologische veldkarteringwerdenregelmatiggegevens doorgespeeld
naardehistorisch-geografen. Daarnaastwerden ookvragen overbepaalde fenomenen
doorgespeeld. Ditlaatstegebeurdebijvoorbeeld omduidelijkheid teverkrijgen over
mogelijke restanten van grachten die in het veld werden aangetroffen. Met behulp
van historisch kaartmateriaal of beschrijvingen van een huisplaats kon in enkele
gevallen zekerheid wordenverkregen overdevroegere aanwezigheid vaneengracht,
waarna gericht verder gespeurd kon worden naar restanten daarvan.
Deeersteresultaten vanhetarcheologischonderzoek maaktenhetvoordehistorisch145

geografen mogelijk hun eerstehypothesen overdeontginningsgeschiedenis vanhet
cultuurlandschap te toetsen. Dit geldt speciaal voor de periode van de Vroege
Middeleeuwen. Door gebrek aan schriftelijke bronnen is het moeilijk een volledig
beeldteschetsen vandeontwikkelingen indieperiode.Aanvullende archeologische
informatie is van groot belang om het beeld te completeren. Met behulp van een
eerste overzicht van devindplaatsen uitdezeperiode kon een veel vollediger beeld
vandebewoningindeVroegeMiddeleeuwenwordenverkregen.Vanuitdatoverzicht
kon worden nagegaan waar in de Late Middeleeuwen ontginningen hadden
plaatsgevonden. Deanalysevandeontginningen indeLateMiddeleeuwen opbasis
vankaartmateriaalenvermeldinginschriftelijke bronnenkoneveneenswordenaangevuld met enkele vindplaatsen vanlaat-middeleeuws aardewerk. Het historisch-geografisch onderzoekleverdeaanknopingspunten voordeinterpretatievan aangetroffen
archeologica.
Na de afronding van de A.A.I.-l werd voorgesteld op een aantal plaggendekken
verkennend booronderzoek teverrichten omzotekomentoteen beteredateringvan
de ontginning en de aanvang van de plaggenbemesting.
Tijdens deuitvoeringvanbeideprojecten werdzeerregelmatigoverleggevoerd over
de voortgang van het onderzoek. Op gezette tijden werden hiertoe korte
werkbesprekingen gehouden. Daarnaast was er een regelmatige uitwisseling van
resultaten tussen de onderzoekers. Hiertoe werden ook enkele gezamenlijke
veldbezoeken gehouden. Voor de rapportage werden in eerste instantie door beide
onderzoekers debevindingen diebetrekkinghadden opdeeigendisciplineoppapier
gezet. Uiteraard werd hierbij al wel van eikaars resultaten, die immers al waren
doorgeseind, gebruik gemaakt. Daarna moest nog veel tijd worden geïnvesteerd in
het opelkaar afstemmen van de verschillende tekstgedeelten. Ook het zoeken naar
een juiste balans in de opbouw van het gezamenlijke rapport vroeg tijdens de
rapportage intensief overleg.

8.3 Toetsing van de uitgangspunten
Inhoudelijke resultaten
De reconstructie van het natuurlijke landschap in de Vroege Middeleeuwen blijkt
ook voor eerdere perioden bruikbaar te zijn voorhet bepalen van kansrijke lokaties
voor archeologische vindplaatsen. Dit komt omdat, ondanks veranderingen in de
hydrologische toestand, de nat-droog verhoudingen niet wezenlijk veranderd zijn.
Het onderscheid in meer en minder vruchtbare gebieden bleek evenwel minder
relevant voordeperioden dievooraf gingen aandeVroege Middeleeuwen. Voorde
vroeg-middeleeuwse periode was dit onderscheid wel degelijk van belang.
Decombinatievanarcheologischeenhistorisch-geografïsche resultaten leiddesoms
tot opmerkelijke resultaten. Het meest treffende voorbeeld hiervoor lag wel op de
Belversche akkers in het herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost". Hier werd vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen op een lokatie waar blijkens kaarten uit de
achttiende eeuw een kapel had gestaan. Omdat de wijding van deze kapel aan
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St.MartinusopdeVroegeMiddeleeuwen kanteruggaan,reeshetvermoeden dathier
mogelijk gezochtmoestwordennaareenvroeg-middeleeuwsevoorloper vanhetlater
naar de rand van het beekdal verschoven Belveren. Deexacte lokatie van de kapel,
die op de achttiende eeuwse kaart erg globaal was aangegeven, kon worden gereconstrueerd met behulp van kaarten van het oudste kadaster en enkele schriftelijke
verwijzingen naar de kapel. De aanduiding uit 1364 waarin sprake was van een
Kapelakkerhielponsnietverder,maarweldevermeldingvandePoelakkersdienabij
de Sint Maartenskapel zouden liggen. Deze Poelakkers konden we lokaliseren,
waardoor we ook een meernauwkeurige lokatie van dekapel konden aangegeven.
Hetkwaliteitsbepalend booronderzoek dat vervolgens opdeze lokatie werd verricht
leverde sporen opvan een vroeg-middeleeuwse nederzetting indedirecte nabijheid
vaneen Romeinsenederzetting.Denederzetting lag,zobleekuithet booronderzoek
opeen hogere dekzandkop onderdeakkers,indedirectenabijheid van een ven (zie
DirkxenSoonius, 1991;pp.63-65).Bijdewaarderingwerddezelokatie aangewezen
alsarcheologisch meldingsgebied,terwijlhetakkercomplex bovendien ophistorischgeografische gronden hoog gewaardeerd werd.
Ook elders bleek, weliswaar op minder spectaculaire wijze, de waarde van de
samenwerking.Zokonin"DeLeijen-West" eenglobaleschetsvanpotentiëlevroegmiddeleeuwse bewoning wordengegevenopbasisvanarcheologischeenhistorischgeografische bronnen (ziefig. 7).Zobleken bij Heukelom, waarvan de-heem naam
opeenvroeg-middeleeuwse ouderdom wijst, ooksporen aanwezig te zijn van onder
andere een Karolingische nederzetting. Opvallend is dat hier de nederzetting uit de
Karolingsche tijd niet gerelateerd kan worden aan het voorkomen van een vroege
kerk, zoals bij Belveren en Haaren. Dit soort vroege kerken staan in Brabant vaak
eenzaam in de akkers en markeren daarmee een potentiële vroeg-middeleeuwse
nederzettingslokatie.HettoponiemHeukelomgafechterwelaanwijzingen voorvroegmiddeleeuwse bewoning, maar de lokatie van het toponiem bleek niet overeen te
stemmen metdelokatievandevroeg-middeleeuwse bewoningssporen. Vermoedelijk
is het toponiem met de nederzetting verplaatst. Er ontstond een Hoog- en LaagHeukelom.
In "DeLeijen-West", werd integenstelling tot "DeLeijen-Oost", wél archeologisch
onderzoekbuitendeenkeerdgronden uitgevoerd.Daaromkonbijditproject ookvoor
de Late Middeleeuwen tot een integratie van beide onderzoeks-disciplines worden
gekomen. Hierdoor konden ontginningen uit die periode nader gedateerd worden.
De dertiende- tot veertiende-eeuwse ouderdom van de boshoeven die we op basis
van historische bronnen konden vaststellen werd bevestigd doorhet daar gevonden
aardewerk, waarvan het vroegste aardewerk gedateerd werd rond 1250.
Toch bleek de datering van de laat-middeleeuwse ontginningen en hoeven nog
moeilijk. Er werd gezocht naar een methode om ook hier de archeologie en
historische geografie beter opelkaar aan te laten sluiten.In "De Leijen-West" werd
een eerste poging gedaan door op enkele plaatsen monsterkuilen te graven in de
plaggendekken, waarbij het aardewerk uit de verschillende lagen van het dek werd
gedateerd. Het aardewerk gaf inzicht in de opbouw van het plaggendek in de loop
vandetijd. Uithet onderzoek bleekdatdehoeveelheid monsterkuilen tegeringwas
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ombetrouwbareuitsprakentekunnendoen.Tochlijktdemethodebruikbaar ommeer
inzicht te krijgen in de datering van de akkers en zou deze onderzoeksmethode in
een volgend project verder uitgewerkt moeten worden.
Daarnaast zouwellichtindetoekomstgedachtkunnenworden aanhet systematisch
aflopen van voederkuilen op of bij erven om daarmee een beter inzicht te krijgen
in de ouderdom van die erven. Thans is in dit type onderzoek nog niet voorzien.
Grotere efficiëntie
Methet gezamenlijke onderzoek werdeveneens eengrotere efficiëntie beoogd. Het
bleekdatinderdaad activiteiten diebijeenafzonderlijke archeologischeenhistorischgeografische onderzoeken dubbel worden uitgevoerd, nu slecht eenmaal behoefde
plaats te vinden. Dit geldt met name voor de analyse van het natuurlijk landschap.
Maarookbijderapportagekonenigetijdwinst wordengeboektdoordat bijvoorbeeld
slechts één inleiding nodig was.
Een aspectdatdegrotereefficiëntie onderdrukzetisechterdetijd dienodigisvoor
overlegtussendebetrokkenonderzoekers.Omtoteengoedeafstemming enintegratie
vandeonderzoeksresultaten tekomenisveeloverlegnodig.Dewisselwerking vraagt
daarnaast ooktijd. Opvragen vandeenediscipline volgt inveelgevallen niet direct
een antwoord vandeanderediscipline. Vaak isenig nader onderzoek noodzakelijk.
Daarnaast komen vragen aan de orde die bij een afzonderlijke aanpak niet aan de
orde zouden zijn gekomen. Hoewel dit de resultaten van het onderzoek verbetert,
wordt wel een grotere investering in tijd gevraagd.
Ook de gezamenlijke rapportage bleek tijd te vergen. In "De Leijen-Oost" werd
bewust afgezien vanhetpresenteren vandegegevens intweedelen, zoals oorspronkelijk de opzet was.Deintegratie van archeologieenhistorische geografie zoujuist
beter tot zijn recht komen bij één gezamenlijk rapport. Deze beslissing maakte dat
veel overleg nodig was over de opzet van het rapport. Daarnaast moest veel
inhoudelijk overleg gevoerd worden over de rapportage over die onderdelen waar
deintegratie het meest totuitingkwam. In "De Leijen-West" werd inde rapportage
nogeen stapverdergegaan doorhet laten samensmelten van debeschrijving van de
ontginnings- en bewoningsgeschiedenis in pré-, proto- en historische periode. Dit
vergde nogal wat tekstomzettingen.
Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat voor overleg in "De Leijen-West"
minder tijd nodig was dan in "De Leijen-Oost". Kennelijk waren de onderzoekers
dieinbeideprojecten metelkaarsamenwerkten beteropelkaaringespeeld.Het blijft
dan ook een onzekere factor hoeveel tijd de samenwerking vraagt.
Alsknelpunt wordtdetijddruk gesignaleerd waaronderdearcheologen indegecombineerde aanpak de A.A.I.-l en A.A.I.-2 moeten afronden. Omdat de uitvoering van
het archeologisch onderzoek afhankelijk is van weersgesteldheid en de stand van
gewassen op de akkers, was onvoldoende tijd beschikbaar voor het uitwerken van
deresultaten vandeA.A.I.-l,hetmakenvaneenonderzoeksvoorstel voordeA.A.I.-2
en het tijdig afronden van de A.A.I.-2. Een betere planning, waardoor het hele
veldseizoen kan worden benut, is wenselijk.
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Een oplossing zou wellicht ook kunnen liggen in het faseren van het gehele
gecombineerdeonderzoek, waarbij ookhethistorisch-geografisch onderzoek wordt
onderverdeeld ineeneerste entweede fase. Hierbij zou in deeerste fase vooral een
inventarisatie vanaanwezigeelementenkunnen wordenuitgevoerd.Indetweede fase
zouden de historische achtergronden van deze elementen nader kunnen worden
aangegeven, waarna een waardering zou kunnen volgen.
Eenanderknelpuntdatnognietisopgelost,isdewijze waaropgekomenkan worden
tot een gezamenlijke waardebepaling, bijvoorbeeld op basis van genetische
samenhamg.Hieroverkanwellichtineenvolgendestudiewordennagedacht (ziepar.
7.4).
Betere bruikbaarheid
Devraagofderesultatenvanhetgecombineerdeonderzoekbeterbruikbaarzijn,dan
deresultaten vanafzonderlijk archeologisch enhistorisch-geografisch onderzoek,is
door ons, als onderzoeker, moeilijk te beantwoorden. Hier zou bijvoorbeeld een
enquête onder gebruikers nader inzicht in kunnen geven.
Er is in de beide rapportages wel geprobeerd de resultaten op een zo bruikbaar
mogelijke wijze tepresenteren.Debruikbaarheid vandeonderzoeksresultaten werd
in"DeLeijen-Oost" getoetstdoorlandschapsarchitecten vanDLO-Staring Centrum.
Hetresultaathiervanwaseenbeknopteenspecifiek opdeplanvorming toegesneden
schets van de cultuurhistorie van het gebied. In "De Leijen-West" werd een stap
verder gegaan door voor twee deelgebieden te illustreren hoe de cultuurhistorische
gegevens kunnen worden toegepast in de planvorming (zie hiervoor deel 2 van dit
rapport: Van der Haar en Schone, 1993). De vragen die gedurende het onderzoek
door de landschapsarchitecten werden gesteld wezen de onderzoekers op een zeer
directeenconcretewijze oponduidelijkheden inhunrapport.Hierdoorwerd,hoewel
dat niet het doel van deze exercitie was, ongetwijfeld de bruikbaarheid van de
rapportage vergroot.

8.4 Conclusies en aanbevelingen
Relatie bodemkunde, archeologie en historischegeografie
Dereconstructie vanhetnatuurlijk landschapindeVroegeMiddeleeuwen blijkt zeer
bruikbaar voorhet bepalen vankansrijke lokaties voor archeologische vindplaatsen
enhet verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Daartoe
dient tijdig over een gedetailleerde bodemkaart en aanvullende bodemkundige
gegevensteworden beschikt.Hetverdient aanbevelingdatarcheologen enhistorischgeografen reeds ineen vroeg stadium overleg voeren metdebodemkundigen, zodat
optimaal van de bodemkundige gegevens gebruik gemaakt kan worden.
Relatie archeologie en historischegeografie
Een gecombineerde aanpak van het cultuurhistorisch onderzoek leidt tot betere
inhoudelijke resultaten daneengescheiden archeologischeen historisch-geografische
inventarisatie.Beidedisciplinesversterkenelkaar.Eengestructureerde samenwerking
149

zoalsindeherinrichtingsgebieden "DeLeijen-Oost" en"DeLeijen-West" plaatsvond
werkt beter dan een meer vrijblijvende aanpak, zoals in het herinrichtingsgebied
"OudeLeede".Hetverdientdanookzekeraanbevelingombijtoekomstige projecten
eengecombineerd cultuurhistorisch onderzoek teoverwegen. Inzicht inde wording
van het landschap en in de landschappelijke kwaliteit worden hierdoor versterkt.
Relatie archeologie, historische-geografieen landschapsarchitectuur
Door de samenwerking met planvormers werden de archeologische en historischgeografische onderzoekersdoorlopend gewezen opdewijzewaaropmethungegevens
wordt gewerkt. Inzicht hierin en in de planvormingspraktijk heeft de wijze van
rapportage op een zeer directe wijze beïnvloed en daarmee ongetwijfeld de
bruikbaarheid vergroot.
Aanvullend booronderzoek op de akkers
Deaanpakvanhetaanvullend booronderzoek opdeakkersisnognietoptimaal.Een
groteraantalmonsterpunten perakkercomplexisnodigomtotbetrouwbareuitspraken
tekomen.Tochbiedtdezemethodevoldoendeaanknopingspunten omtoteenbetere
datering van de verschillende akkercomplexen te kunnen komen. Indien bij een
volgend onderzoek een soortgelijke problematiek aandeordeis,kandeze methode
verder uitgewerkt worden.
Gecombineerdewaardering
Dearcheologischeenhistorisch-geografische waardenzijnopéénkaartweergegeven.
Dit beschouwen we als een eerste stap.Het is wenselijk omtot een gecombineerde
waardebepaling te komen. Deze zou gebaseerd kunnen worden op basis van
voornamelijk genetischesamenhang.Debijzo'ngecombineerde waarderingbetrokken
partijen zouden hier in onderling overleg tot een voorstel moeten komen.
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9 CATALOGUS ARCHEOLOGISCHE TERREINEN

9.1 Toelichting op de catalogus
In de catalogus zijn 48 terreinen opgenomen. Op 47 daarvan werd nader onderzoek
geadviseerd. Andere terreinen waar vondsten zijn gedaan worden niet vermeld in
de catalogus (zie par. 5.1.2). De catalogusnummers staan niet op kaart 4 vermeld,
maar zijn wel op de figuren in de catalogus terug te vinden. Op veel plaatsen is
door middel van boringen in een raai bekeken wat de aard van de ondergrond is.
De ligging van de boorraaien is in de figuren weergegeven. Twee van deze
terreinen (cat.nr. 30 en 48) hebben thans een archeologische bestemming.
De catalogus omvat 12 rubrieken:
1. RAAP-code(s): objectnummer(s);
ROB-code(s): CAA-nummer(s);
2. Coördinaten; Kaartbladnummer (topografische kaart 1 :25 000);
3. Gemeente; Toponiem;
4. Algemene beschrijving: het type vindplaats of de aard van de vondsten en de
datering van het materiaal;
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l: determinatie en datering van de RAAP- en amateurvondsten per objectnummer, uitgesplitst naar materiaalcategorie (aardewerk, vuursteen en overige vondsten). Soms zijn er bij datering twee
mogelijkheden aangegeven. De ROB-gegevens zijn overgenomen van de fiches
en worden apart vermeld;
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: wanneer er over een oude
akkerlaag gesproken wordt gaat het hierbij om de eerste aanzet van het esdek.
De ouderdom van deze laag is dus veelal in de Late Middeleeuwen te
plaatsen;
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
8. Geomorfologische ligging (geomorfologische kaart 1 :50000);
Grondgebruik (huidig);
Bodemtype (concept-bodemkaart 1:25 000);
Grondwatertrap (concept-bodemkaart 1:25 000);
9. Opmerkingen:
10. Voorgestelde bestemming: te beschermen monument, meldingsgebied of
attentiegebied;
11. Belieersadvies: in bijna alle gevallen is de handhaving van het huidige
grondgebruik geadviseerd. Dit houdt in dat diepploegen en andere grondverstoringen dieper dan circa 30 cm daar niet onder vallen. De toewijzing geschiktheid voor boomkwekerij vormt voor alle terreinen met een archeologische bestemming een bedreiging;
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer.
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9.2 Catalogus "De Leijen-West"
Catalogusnummer: 1
1. RAAP-code: LW0032, LW0033, LW0034, LW0035, LW0036, LW0037,
LW0038, LW0039, LW0040, LW0203
2. Coördinaten: 139.25/398.22; Kaartblad: 50F
3. Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Oisterwijkse Baan
4. Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Vroege
Middeleeuwen en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
2
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
LW0032
Aardewerk
2
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
2
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
4
kogelpot; Late Middeleeuwen
Aardewerk
LW0033
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0034
Aardewerk
1
kogelpot; Late Middeleeuwen
Vuursteen
2
afslag; niet gedateerd
LW0035
Aardewerk
1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
2
afslag; niet gedateerd
LW0036
Aardewerk
2
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
8
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
Aardewerk
LW0037
12 Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
3
kogelpot; Late Middeleeuwen
3
Elmpt; Late Middeleeuwen B
1
vroeg steengoed; Late Middeleeuwen B
8
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
LW0038
Aardewerk
7
kogelpot; Late Middeleeuwen
4
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
4
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
2
Elmpt; Late Middeleeuwen B
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
2
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
Aardewerk
LW0039
2
kogelpot; Late Middeleeuwen
3
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
1
vroeg roodbakken; Late Middeleeuwen B
5
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
1
kling; niet gedateerd
Aardewerk
LW0040
2
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
4
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
3
kogelpot; Late Middeleeuwen
2
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1
kling; niet gedateerd
Aardewerk
LW0203
Ijzertijdaardewerk
Karolingisch aardewerk
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attentiegebied

te beschermen

meldingsgebied

'/y.

geen bestemming

Fig. 20 Catalogusnummer 1: "tebeschermen"(kaartblad50F-Noord)

6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: vindplaats LW0203 is gevonden tijdens een ontgronding. De andere vindplaatsen liggen langs een
beekje. Hier is een zogenaamd driedimensionaal booronderzoek uitgevoerd. Er
zijn in totaal 305 boringen gezet (fig. 8). De bouwvoor varieerde van 30 cm
tot 100cm (dit laatste tegen de beek aan). Op de meeste plaatsen was de oude
akkerlaag nog aanwezig. Het betreft hier een uitgestrekt nederzettingsterrein uit
de Ijzertijd, Vroege en Late Middeleeuwen. De diverse nederzettingen zullen
als het ware gewandeld hebben door het gebied; dit fenomeen is in het zuiden
van Nederland een vrij algemeen voorkomend gegeven. Opvallend is dat de in
gebruikname van het gebied in de Karolingische tijd niet gerelateerd kan
worden aan het voorkomen van een vroege kerk. De omvang van het gebied
(fig. 20) is op geomorfologische gronden gekozen. Mede op grond van de
gaafheid wordt dit terrein voorgesteld als te beschermen monument. Het vuursteenmateriaal is in de bouwvoor opgenomen.
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0034
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
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Aardewerk

8.

10.
11.
12.

1

vroeg roodbakken; Late Middeleeuwen
B
2
ruwwandig; Romeinse tijd
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse
tijd
Aardewerk
2
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
LWOQ36
Aardewerk
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
LWOQ37
Overig
1 glas, knop; Vroege Middeleeuwen, waarschijnlijk
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland, gras
Bodemtype: cZn33,cZn35, zEZ35
Grondwatertrap: VIIID, VUD
Voorgestelde bestemming: te beschermen monument
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 10

Catalogusnummer: 2
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0090, LW0092, LW0105,LW0178
Coördinaten: 136.73/399.23; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Schaapsven, Rauwbraken weg
Beschrijving object: waarschijnlijk groot nederzettingsterrein uit het Mesolithicum en Vroeg Neolithicum, alsmede een aardewerkvindplaats uit de IJzertijd.
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0090
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
LW0092
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
LW0105
Vuursteen
3
afslag, verbrand; niet gedateerd
2
afslag; niet gedateerd
LW0178
Aardewerk
80
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
3
bladspits; niet gedateerd
1
mes; niet gedateerd
1
boor of ruimer; niet gedateerd
21
schrabber; niet gedateerd
12
microspits; Mesolithicum
3
microspits; Mesolithicum
3
trapezium; Mesolithicum
2
trapezium; Mesolithicum
1
afgeknotte kling; niet gedateerd
1
Roessner Breitkeil; Vroeg Neolithicum
1
afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
4
afslagen van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd
2
brok; niet gedateerd
200
afslag; niet gedateerd
900
afslag; niet gedateerd
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

3
afslag; niet gedateerd
2
schrabber; Mesolithicum, waarschijnlijk
50
kling; niet gedateerd
1
steker; niet gedateerd
2
slagsteen; niet gedateerd
2
slagsteen; niet gedateerd
1
steker-boor; niet gedateerd
15 kern; niet gedateerd
1
top van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
Overig
20
crematie; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: boringen hebben uitgewezen dat er geen resten van een veldpodzol meer aanwezig zijn. Het is echter
wel mogelijk dat diepere grondsporen in de vorm van haardjes nog intact zijn.
Het Schaapsven bevat nog moerige lagen, die voor pollenanalyse zeer interessant zijn. Wat betreft de vuursteenvindplaatsen is het niet duidelijk of het hier
om zowel een mesolithische als een neolithische nederzetting betreft. Mogelijk
dateert de vindplaats uit de overgangsfase tussen Mesolithicum en
Neolithicum. Dit gegeven schept een meerwaarde. In Brabant weet men niet
precies wanneer en hoe het neolithiseringsproces zich heeft voltrokken.
Alhoewel het vuursteenmateriaal is opgenomen in de bouwvoor kunnen diepere grondsporen (in dit geval haardjes) nog intact zijn.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0090
Aardewerk
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 kling, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
2
kling; niet gedateerd
1
afgeknotte kling, Wommersomkwartsiet;
Mesolithicum
3
afslag; niet gedateerd
LW0178
Vuursteen
1 geretoucheerde afslag; niet gedateerd
1
afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
3
afslag, verbrand; niet gedateerd
7
afslag; niet gedateerd
Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland, gras gescheurd, niet bekend
Bodemtype: Hn37,Hn/tZn35
Grondwatertrap: VID, VBD
Opmerkingen: vindplaatsen liggen rond het Schaapsven
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 21)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik als grasland
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500m

Fig. 21 Catalogusnummer2: Meldingsgebied(kaartblad50F-Noord;legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 3
1. RAAP-code: LW0048, LW0049, LW0050, LW0051, LW0052, LW0053,
LW0054, LW0055, LW0056, LW0057, LW0058, LW0059, LW0060,
LW0061, LW0157, LW0158, LW0165, LW0179, LW0182, LW0186,
LW0192: ROB-code: 44H-30Z, 44H-31Z, 44H-40Z
2. Coördinaten: 134.98/402.87; Kaartblad: 44H
3. Gemeente: Tilburg, Loon op Zand, Udenhout; Toponiem: Hamershoek,
Moleneind, Kalverstraat, Wilhelminahoeve
4. Beschrijving object: waarschijnlijk groot nederzettingsterrein uit het Mesolithicum en Neolithicumen een urnenveld uit de Ijzertijd.
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
kern; niet gedateerd
LW0048
Vuursteen
1
2 afslag, verbrand; niet gedateerd
2 afslag; niet gedateerd
ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
1
Aardewerk
LW0049
1
klingkern;
niet gedateerd
Vuursteen
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
2
schrabber; niet gedateerd
LW0050
Vuursteen
3
afslag; niet gedateerd
3
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
kern; niet gedateerd
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LW0051

Vuursteen

LW0052

Vuursteen

LW0053
LW0054

Vuursteen
Vuursteen

1
2
1
3
4
3
1
1
5
1
2
1

LW0055

Vuursteen

1
1
1
1
7
1
2
2
7
4
1
4
2
1
1
1
2
3

LW0056

Vuursteen

LW0057

Vuursteen

LW0058

Vuursteen

LW0059

Vuursteen

LW0060
LW0061

Vuursteen
Vuursteen

LW0149
LW0157
LW0158

ROB
ROB
ROB

LW0165
LW0179

ROB
Vuursteen

1
2
1
4
4

Vuursteen
Vuursteen

4
4
1
1
3
1

LW0182
LW0186

afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
klingkern; niet gedateerd
klingkern, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
spits met oppervlakte-retouche (bladspits);
Mesolithicum, Neolithicum
kling, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
kling; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
kling; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
schrabber; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
kern; niet gedateerd
kling; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
mesolithische vindplaats
afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
afslag; Mesolithicum
schrabber; Mesolithicum
fragment glas armband, Late Ijzertijd
driehoekige spits met holle basis; Neolithicum, Bronstijd
driedoorn; Neolithicum
(ronde) bladspits; Neolithicum
feuille de gui; Mesolithicum
feuille de gui; Mesolithicum
spits; Neolithicum
driedoorn; Neolithicum
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13
4
1
6
1

schrabber; niet gedateerd
microspits; Mesolithicum
bladspits, halffabrikaat; niet gedateerd
kleine ronde schrabber; Mesolithicum
schrabber, Wommersomkwartsiet; niet gedateerd
1
geretoucheerde kling; niet gedateerd
12
afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
1
schrabber-boor; niet gedateerd
1
afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
3
kling, Wommersomkwartsiet; niet
gedateerd
6
kling; niet gedateerd
30
afslag; niet gedateerd
Aardewerk
2
urnen; Ijzertijd
LW0192
20
crematie; Ijzertijd
Overig
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: dit uitgestrekte terrein bevat
een nederzetting uit het Mesolithicum en het Neolithicum en een urnenveld uit
de Ijzertijd.
Tijdens het booronderzoek is gebleken dat de bouwvoor varieert van 45 tot 70
cm dikte. Op sommige plaatsen is direct onder de bouwvoor nog een deel van
de B-horizont aanwezig. Het moedermateriaal bestaat uit lemig fijn zand. Het
vuursteenmateriaal bevindt zich in de bouwvoor; alleen diepere grondsporen
(bijv. haardjes) zijn mogelijk nog intact. Dit gedeelte van het terrein krijgt de
status attentiegebied (fig. 22).
Het umenveld ligt op het hoogste punt van het terrein. Dit terrein wordt
aangewezen als te beschermen monument (fig. 22). Grondsporen zijn hier nog
intact. De grens van het urnenveld heeft mogelijk meer naar het westen gelegen,
maar dit deel is ontgrond. Bij het graven van een graskuil juist ten westen van
het te beschermen monument heeft amateurarcheoloog F. Elands twee urnen met
crematie gevonden (LW0192).
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0050
Vuursteen
1
geretoucheerde kling; niet gedateerd
2
afslag; niet gedateerd
1
kern; niet gedateerd
LW0055
Vuursteen
2
afslag, Wommersomkwartsiet; niet gedateerd
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
2
geretoucheerde afslag; niet gedateerd
1
kling; niet gedateerd
LW0057
Vuursteen
3
afslag; niet gedateerd
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
schrabber; niet gedateerd
LW0182
Vuursteen
1
steker; niet gedateerd
3
afslag; niet gedateerd
8. Geomorfologische ligging: plateaurand, rand beekdal
Grondgebruik: akkerland, gras
Bodemtype: zEZ35,cHn35,Hn53
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Grondwatertrap: VI D, VIID
9. Opmerkingen: de vindplaatsen liggen opeen grote dekzandkop
10. Voorgestelde bestemming: te beschermen monument (urnenveld) en attentiegebied (nederzettingsterrein)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 25, 26 en 33 (met name in de
Ijzertijd)

500 m
Fig. 22 Catalogus 3: "te beschermen" en attentiegebied (kaartblad 44H-Zuid; legenda zie flg.
20)

Catalogusnummer: 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RAAP-code: LW0136
Coördinaten: 139.03/403.08; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Roomley
Beschrijving object: omgracht terrein
Vondstmateriaal A.A.I.-l: geen
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: tijdens de veldkartering
wees een boer op een min of meer rechthoekige greppelstructuur. Volgens zijn
vader heeft hier een kasteeltje gelegen. In de kerstnacht zou men nog de klokken
horen van het "verzonken kasteel". De grachten zijn volgens de boer zo'n 6 tot
8 m breed en zijn na de oorlog dichtgegooid. De beek, die deel uitgemaakt heeft
van de greppelstructuur, is verlegd. In het veld zijn nog wat nazakkingen te zien
van de gracht en van andere (recentere) greppels. Het terrein is om de 10 meter
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doorsneden door een circa 2 meter brede greppel. In het zuidwesten van het perceel (fig. 13) is veel vergraven en ligt momenteel een recente sloot. Waarschijnlijk heeft de gracht ook hier gelopen, maar door de verstoringen is dit niet
vast te stellen. De gracht is ± 1,7 m diep en opgevuld met vrij schoon zand met
roest. Onderin zit in sommige gevallen een dun venig laagje.
Op het binnenterrein is geen baksteen (of fundamenten) aangetroffen. De oude
boer heeft bij grondwerkzaamheden ook nooit puin aangetroffen.
Conclusie:
1. de kanalisatie van de beek, die ook deel uitmaakte van de grachtengordel,
maakt dat de grachtstructuur in het zuiden slecht te vervolgen is;
2. het graven van sloten op een onderlinge afstand van 10 meter is een
verstorende factor;
3. het gebouw is zodanig uitgebroken dat er hoogstwaarschijnlijk geen
fundamenten meer in de ondergrond aanwezig zijn.
Geomorfologische ligging: beekdal
Grondgebruik: gras
Bodemtype: pLn5
Grondwatertrap: UIA
9. Opmerkingen: omgracht terrein in het beekdal
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 23)

500 rn
Fig. 23 Catalogusnummer4:Attentiegebied(kaartblad44H-Zuid; legenda ziefig.20)
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Catalogusnummer: 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RAAP-code: LW0195
Coördinaten: 137.75/397.15; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Eddy Hoeve
Beschrijving object: omgracht terrein
Vondstmateriaal A.A.I.-l: geen
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: volgens de boer zou in
grasperceel voor zijn boerderij een gracht hebben gelegen. In het grasveld is
nog iets van een nazakking te zien. De gracht is ± 2 meter diep en op
sommige plaatsen zit nog een laagje veen onderin. Op enkele plaatsen werden
in de gracht puintjes en zestiende- en zeventiende-eeuws aardewerk
aangetroffen. Helaas zijn de boormogelijkheden beperkt door de recente
bebouwing. De gracht heeft een merkwaardige structuur (fig. 24). De
voormalige bewoner van de Eddy Hoeve vertelde dat de door ons uitgeboorde
vorm klopte. De gracht is door zijn vader ± 60jaar geleden dichtgegooid. Bij
het aanleggen van de huidige Eddy Hoeve stuitte men ook op oude
funderingen. Deze zijn alle uitgebroken. Op de kaart van 1840 is op de plaats
van de Eddy Hoeve een merkwaardige hoefijzer-achtige structuur te zien.
Conclusie: het terrein is verstoord door de recente bebouwing. Het klaverblad
van de snelweg wordt waarschijnlijk uitgebreid, waardoor een gedeelte van de
gracht vergraven wordt.

500m

Fig. 24 Ligging vande gracht bijde EddyHoeve
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8. Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: gras
Bodemtype: tZn35
grondwatertrap: VID
9. Opmerkingen: omgracht terrein
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 25)

500m

Fig.25Catalogusnummer5: Attentiegebied(kaartblad50F-Noord; legenda ziefig.20

Catalogusnummer: 6
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0001,LW0002, LW0003,LW0007, LW0201
Coördinaten: 136.67/397.13; Kaartblad: 50F
Gemeente: Tilburg; Toponiem: Oisterwijkse Baan
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de (Bronstijd), Ijzertijd,
Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0001
Aardewerk
8
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
1
ruwwandig; Romeinse tijd
3
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnLW0002
Aardewerk
24
lijk
ruwwandig; Romeinse tijd, waarschijn2
lijk
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Ijzertijd, waarondetermineerbaar;
schijnlijk
1
ondetermineerbaar; Bronstijd, waarschijnlijk
1
Karolingisch; Vroege Middeleeuwen C
4
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
LW0003
Aardewerk
6
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
1
ondetermineerbaar; Bronstijd, waarschijnlijk
2
voorraad; Romeinse tijd
1
ondetermineerbaar; Vroege Middeleeuwen
1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
LW0007
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
LW0201
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: op dit terrein (fig. 26) zijn
twee raaien profielboringen gezet. De bouwvoor is 40 tot 50 cm dik, met
daaronder een oude akkerlaag van 10 tot 30 cm dik. De vondsten zijn aan de
randen van de dekzandrug gedaan. Van het grasland ten westen van dit perceel
is ± 1meter zand afgegraven. De mogelijke sporen uit Ijzertijd, Romeinse tijd,
Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen A zijn nog intact. Het terrein
ligt op de dekzandrug tussen Tilburg en Oisterwijk en is samen met cat. nr. 1
en 10 het meest gave terrein. Er bestaat een grote kans dat er onderlinge
samenhang tussen de diverse vindplaatsen is. De grenzen van het terrein zijn
met behulp van de geomorfologie bepaald.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0001
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0002
Aardewerk
10
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
inheems; Romeinse tijd
1
blauwgrijs; Romeinse tijd
Geomorfologische ligging: dekzandrug, rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35,cHn35
Grondwatertrap: VIID
Voorgestelde bestemming: te beschermen monument
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 7, 8 en 48
2

6.

8

10.
11.
12.
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500m
Fig. 26 Catalogusnummer6: "tebeschermen" (kaartbladSOF-Noord; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 7
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0005, LW0006
Coördinaten: 137.10/397.05; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Oisterwijkse Baan
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Vroege Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0005
Aardewerk
6
ondetermineerbaar; Ijzertijd
2
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
Vuursteen
2
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
LW0006
Aardewerk
4
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: In het midden van het
perceel (fig. 27) zijn de sporen waarschijnlijk iets aangetast door het plaatsen
van een elektriciteitsmast. Onder de circa 40 cm dikke bouwvoor bevinden
zich nog resten van een E- en B-horizont van een veldpodzol (in de lagere
delen van de akker) en resten van een oude akkerlaag. De mogelijke grondsporen uit Ijzertijd en Vroege Middeleeuwen zijn grotendeels nog intact. Het
vuursteenmateriaal is in de bouwvoor opgenomen.
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7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0005
Vuursteen
Aardewerk
8.

10.
11.
12.

1
afslag; niet gedateerd
3
ondetermineerbaar; Bronstijd
10
ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
dekzandrug
Geoinorfologische ligging
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cHn35
Grondwatertrap: VIO
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 6en 8

500m

Fig. 27 Catalogusnummer 7:Meldingsgebied(kaartblad50F-Noord;legenda tie fig. 20)

Catalogusnummer: 8
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0008,LW0009, LW0031
Coördinaten: 136.83/397.43; Kaartblad: 50F
Gemeente: Tilburg, Berkel-Enschot; Toponiem: Oisterwijkse Baan
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-1:
LW0008
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
LW0009
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0031
Aardewerk
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
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1

6.

8.

10.
11.
12.

ondetermineerbaar; Vroege Middeleeuwen, waarschijnlijk
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: ondanks het geringe aantal
vondsten zijn deze vindplaatsen, op grond van hun mooie ligging, in het
kwaliteitsbepalend onderzoek opgenomen (fig. 28). De boorraai (fig. 29) laat
op veel plaatsen een oude akkerlaag (OA) zien. Het perceel met vindplaats
LW0009 heeft de hoogste archeologische verwachting. Op grond van het
geringe aantal vondsten kan dit terrein slechts attentiegebied worden.
Geomorfologische ligging: verhoging langs rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VIIID
Voorgestelde bestemming: attentiegebied
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 6 en7

500m
^3

Fig. 28 Catalogusnummer 8: Attentiegebied (kaartblad 50F-Noord; legenda zie fig. 20), met
liggingboorraai
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Catalogusnummer: 9
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0011, LW0044
Coördinaten: 137.76/397.56; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Baaneind, Oisterwijkse Baan
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en
Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0011
Aardewerk
1
ruwwandig; Romeinse tijd, waarschijnlijk
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1
blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
LW0044
Aardewerk
4
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Overig
1 fragment La téne-armband; Late Ijzertijd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de vindplaats is voor een
deel ontgrond (LW0044, valt dus af). In het profiel is de oude akkerlaag onder
de es zichtbaar en deze is over de gehele akker met vindplaats LW0011 nog
aanwezig. De vindplaatsen liggen op een uitgestrekte dekzandrug (fig. 30) en
vormen waarschijnlijk één groot geheel met de vindplaatsen aan de overkant
van de weg (zie cat.nr. 11).

500 m

Fig. 30 Catalogusnummer 8: Attentiegebied (kaartblad 50F-Noord; legenda zie fig. 20, met
liggingboorraai
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7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:

2
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
2
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Geomorfologische ligging: dekzandrug
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VIIID
Opmerkingen:
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 11
LW0044

9.
10.
11.
12.

Aardewerk

Catalogusnummer: 10
RAAP-code: LW0012, LW0013,LW0014, LW0015
Coördinaten: 138.18/397.80; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Oisterwijkse Baan
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Neolithicum/Bronstijd en
aardewerkvindplaats uit de Bronstijd, Ijzertijd, Vroege Middeleeuwen en Late
Middeleeuwen
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0012
Vuursteen
1 afslag van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd
LW0013
Aardewerk
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0014
Aardewerk
2
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
Vuursteen
3
afslag; niet gedateerd
LW0015
Aardewerk
2
ondetermineerbaar; Bronstijd
1
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
3
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het terrein ligt op een
hoge rug langs een beekdal (fig. 31). Op veel plaatsen is de oude akkerlaag
nog intact, de mogelijke grondsporen uit de Bronstijd, Ijzertijd, Vroege
Middeleeuwen en Late Middeleeuwen A zijn nog intact. Mede pp grond van
het aardewerk uit de Bronstijd is dit terrein opgevoerd als te beschermen
monument. Het vuursteenmateriaal is opgenomen in de bouwvoor.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0013
Aardewerk
11 kogelpot; Late Middeleeuwen
Aardewerk
4
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0015
Aardewerk
Aardewerk
22 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1
kogelpot; Late Middeleeuwen
1
ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
1
Badorf; Vroege Middeleeuwen B en C
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen
afslag; niet gedateerd
Vuursteen
3
8. Geomorfologische ligging: dekzandrug langs beekdal
Grondgebruik: akkerland

1.
2.
3.
4.
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Bodemtype: zEZ33,cZn33
Grondwatertrap: VII D, Vin D
10. Voorgestelde bestemming: te beschermen monument
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 1 (voor de Ijzertijd en Middeleeuwen)

0

500m

Fig. 31 Catalogusnummer 10: "te beschermen" en catalogusnummer 12: geen bestemming
(kaartblad50F-Noord; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 11
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0098, LW0099, LW0100
Coördinaten: 137.95/397.36; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Eddy Hoeve
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0098
Aardewerk
1 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0099
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
LW0100
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de vindplaatsen liggen op
een hoge dekzandrug tegen een beekdal aan. Deze rug wordt doorsneden door
de snelweg Tilburg-Eindhoven en loopt verder door aan de andere kant van de
weg. De vindplaatsen vormen waarschijnlijk één geheel met de vindplaatsen
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8.

10.
11.
12.

aan de overkant van de weg (zie cat.nr. 9 en fig. 30). Het perceel waarop
LW0098 ligt is in ernstiger mate verstoord dan de andere vindplaatsen door
o.a. een transportleiding van DSM en egalisatiewerkzaamheden. Op dit perceel
zullen dan ook alleen de diepere grondsporen nog intact zijn. Op de rest van
het terrein zijn eventuele grondsporen nog intact. De dikte van het esdek
varieert van 50 tot 65 cm met daaronder nog een oude akkerlaag van ca.
20 cm.
Geomorfologische ligging: dekzandrug langs de rand van een beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VII D
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 9

Catalogusnummer: 12
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

10.

RAAP-code: LW0017, LW0018
Coördinaten: 138.64/397.42; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Laag Heukelom
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum/Neolithicum en
aardewerkvindplaats uit de Late Middeleeuwen
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0017
Aardewerk
11 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Aardewerk
2
vroeg steengoed; Late Middeleeuwen B
Vuursteen
1
klingkern; niet gedateerd
LW0018
Vuursteen
22 afslag; niet gedateerd
Vuursteen
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het terrein wordt doorsneden door een beekdal (fig. 31). De bouwvoor varieert van 30 tot 75 cm
dikte. Op sommige plaatsen wordt de C-horizont al aangeploegd. Het vuursteenmateriaal is opgenomen in de bouwvoor en het aardewerk betreft in dit
geval vermoedelijk losse vondsten.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0017
Vuursteen
1 boor of ruimer; niet gedateerd
2
afslag; niet gedateerd
1
bandkeramische spits; Laat Mesolithicum, Vroeg Neolithicum
LW0018
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cZn35
Grondwatertrap: VIID
Voorgestelde bestemming: geen

Catalogusnummer: 13
1. RAAP-code: LW0082, LW0088
2. Coördinaten: 135.87/399.79; Kaartblad: 50F
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3. Gemeente: Tilburg; Toponiem: Rauwbraken weg
4. Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit Neolithicum en/of Bronstijd
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0082
Vuursteen
2
kern; niet gedateerd
2
afslag, verbrand; niet gedateerd
3
afslag; niet gedateerd
1
afslag van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd
LW0088
Vuursteen
schrabber, verbrand; niet gedateerd
1
slagsteen; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: vindplaats LW0082 ligt op
de kop, terwijl LW0088 op de flank ligt (fig. 32). De bouwvoor is 40 tot 50
cm dik. Op de kop bevindt zich hieronder de C-horizont (zwak lemig zand).
Op de flanken is hier en daar onder de bouwvoor nog een restant van de Bhorizont aanwezig. In het aangrenzend bosperceel zijn ook enkele boringen
gezet. De dekzandkop loopt namelijk door tot in het bosperceel. Om de vijf
meter liggen echter diepe geulen (60-70 cm) ten behoeve van de bosbouw
(rabbatten).
De vindplaats is niet erg vondstrijk. Het vuursteenmateriaal is opgenomen in
de bouwvoor. Diepere grondsporen, in de vorm van bijv. haardjes met houtskool, kunnen nog aanwezig zijn.

500m
Fig. 32 Catalogusnummer13:Attentiegebied (kaartbladSOF-Noord; legendaziefig. 20)

8. Geomorfologische ligging: verhoging
Grondgebruik: akkerland
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Bodiemtype: Hn/tZn35,cZn35
Grondwatertrap: VI D, VIID
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 14
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0184
Coördinaten: 136.71/399.49; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Schaapsven
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum en/of Neolithicum en aardewerkvindplaats uit de Bronstijd
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0184
Aardewerk
10
ondetermineerbaar; Bronstijd, waarschijnlijk
Vuursteen
2
afslag van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd
5
kling, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum, waarschijnlijk
5
kling; niet gedateerd
2
schrabber; niet gedateerd
10
afslag; niet gedateerd

500 m
Fig.33Catalogusnummer 14: Attentiegebieden catalogusnummer15: geenbestemming
(kaartblad50F-Noord; legenda ziefig.20)
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6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: vindplaats LW0184 is van
F. Elands. Tijdens het kwaliteitsbepalend onderzoek zijn nog enkele vondsten
gedaan. De akker is afgeschoven; dit blijkt uit het feit dat de bouwvoor
varieert van 25 tot 75 cm dikte. Het terrein is deels verstoord. Diepere grondsporen uit de Bronstijd kunnen nog aanwezig zijn. Het vuursteenmateriaal is
geheel in de bouwvoor opgenomen.
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0184
Aardewerk
3
ondetermineerbaar; Bronstijd
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: niet bekend
Bodemtype: Hn37
Grondwatertrap: VBD
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 33)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 15
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0091
Coördinaten: 137.19/399.67; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: De Kraan
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0091
Vuursteen
3
afslag; niet gedateerd
1
microspits; Mesolithicum
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor varieert van
50 tot 70 cm in dikte. Het esdek is niet gelaagd. Op sommige plaatsen is nog
een restant van een B-horizont onder de es aanwezig. De C-horizont bestaat
uit zwak lemig fijn zand. Het vuursteenmateriaal is hoogstwaarschijnlijk
opgenomen in de bouwvoor. Gezien het gering aantal vondsten (tweemaal
gekarteerd) mogen we de vindplaats interpreteren als een jachtkampje uit het
Mesolithicum.
8. Geomorfologische ligging: verhoging langs rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35,cZn35
Grondwatertrap: VID
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 33)
Catalogusnummer: 16
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0119, LW0120, LW0121
Coördinaten: 138.93/398.93; Kaartblad: 50F
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Hoog Heukelom
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Bronstijd, Ijzertijd en Late
Middeleeuwen en vuursteenvindplaats
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0119
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 kling; niet gedateerd
LW0120
Aardewerk
1 kogelpot; Late Middeleeuwen

174

6.

7.
8.

10.
11.

1
vroeg steengoed; Late Middeleeuwen B
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
LW0121
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor varieert van
35 tot 80 cm in dikte en rust op een C-horizont van lemig fijn zand. Dit heeft
te maken met het feit dat een deel van het onderzochte gebied aspergeveld is
geweest. Diepere grondsporen uit de Ijzertijd en Late Middeleeuwen kunnen
nog aanwezig zijn en zijn in dat geval vermoedelijk nog intact. Het vuursteenmateriaal is in zijn geheel opgenomen in de bouwvoor.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland, N.B.:voormalige asperge-akker
Bodemtype: cZn35,zEZ35
Grondwatertrap: V BD, VID
Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 34)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik

500 m

0

Fig. 34 Catalogusnummer 16:Attentiegebied kaartblad50F-noord;legenda zie fig. 20)

Catalogusnummer: 17
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0067, LW0196
Coördinaten: 136.60/400.15; Kaartblad: 44H
Gemeente: Tilburg; Toponiem: Hemeltjens
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
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LW0067

6.

8.

10.
11.

Aardewerk
Vuursteen
Aardewerk

19
1

ondetermineerbaar; Ijzertijd
afslag, verbrand; niet gedateerd
LW0196
Ijzertijdaardewerk, waaronder een halve
pot
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: op veel plaatsen wordt het
C-materiaal aangeploegd. Amateurarcheoloog F. Elands heeft op deze lokatie
aardewerk aangetroffen bij egalisatiewerkzaamheden. Het betrof o.a. een halve
pot. Crematieresten zijn door hem nooit aangetroffen. Tijdens de veldkartering
en het booronderzoek is veel verbrande hutteleem, houtskool en scherven
aangetroffen (in een concentratie).
De dikte van de bouwvoor varieert van 40 tot 60 cm met daaronder direct de
C-horizont van lemig fijn zand. Op grond van de aanwezigheid van verbrande
hutteleem heeft op deze lokatie waarschijnlijk een huisplaats uit de Ijzertijd
gelegen. De halve pot, afkomstig uit de concentratie, doet denken aan een
grafveld. Er zijn echter in het geheel geen crematieresten aangetroffen.
Aangezien het terrein licht geëgaliseerd is zijn de ondiepe grondsporen hoogstwaarschijnlijk verploegd. Diepere grondsporen zijn mogelijk nog aanwezig.
Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cHn37
Grondwatertrap: VID
Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 35)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik

500m

Fig. 35 Catalogusnummer 17: Attentiegebied en catalogusnummer 18: geen bestemming
(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)
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Catalogusnummer: 18
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0183
Coördinaten: 137.00/400.37; Kaartblad: 44H
Gemeente: Tilburg; Toponiem: Hemeltjens
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit Neolithicum en/of Bronstijd
Voridstmateriaal A.A.I.-l:
LW0183
Vuursteen
1 gepolijste vuurstenen bijl; Neolithicum,
Bronstijd
1
klingmes; niet gedateerd
1
kern; niet gedateerd
2
kern; niet gedateerd
8
afslag; niet gedateerd
2
afslag; niet gedateerd
Overig
1 bijl overige steensoorten; Neolithicum,
Bronstijd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor is 30 tot 40
cm dik. Hieronder bevindt zich nog een verrommelde E-horizont. Naar het
beekdal toe neemt de bouwvoor toe tot 70 cm dikte. Het vuursteenmateriaal
bevindt zich waarschijnlijk in zijn geheel in de bouwvoor.
8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: gras
Bodemtype: Hn37
Grondwatertrap: VID
9. Opmerkingen: het betreft hier oppervlaktevondsten gedaan op een akker, die
momenteel grasland is
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 35)
Catalogusnummer: 19
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0181
Coördinaten: 135.42/400.87; Kaartblad: 44H
Gemeente: Tilburg; Toponiem: Zwaluwse straat
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum en/of Neolithicum
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LWQ181
Vuursteen
2
geretoucheerde kling; niet gedateerd
1
klingmes; niet gedateerd
4
transversale spits; Mesolithicum,
Neolithicum
1
boor of ruimer; niet gedateerd
3
bladspits; Neolithicum
1
bladspits; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor varieert van
45 tot 65 cm in dikte. Hieronder zijn soms nog resten van een B-horizont
aanwezig. Het vuursteenmateriaal, dat op grond van de samenstelling niet echt
op een nederzetting wijst, is niet in een concentratie gevonden maar verspreid
over een groot oppervlak. De spitsen wijzen meer op jachtactiviteiten.
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8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland, grasland
Bodemtype: cHn35
Grondwatertrap: VID
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 36)

500 m
Fig. 36 Catalogusnummer19:geen bestemming(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 20
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0093,LW0094
Coördinaten: 137.55/401.65; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Groenstraat
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Romeinse tijd,
Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-1:
ruwwandig; Romeinse tijd
Aardewerk
LW0093
geverfd; Romeinse tijd
Badorf; Vroege Middeleeuwen B &C
ondetermineerbaar; Ijzertijd
afslag, verbrand; niet gedateerd
Vuursteen
Dolium; Romeinse tijd
LW0094
Aardewerk
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
kogelpot; Late Middeleeuwen
ruwwandig; Romeinse tijd
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2
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: tijdens de veldkartering in
december 1991 was de vondstzichtbaarheid matig. Dit is de reden waarom
tijdens het kwaliteitsbepalend onderzoek het perceel nogmaals belopen is (fig.
37). Volgens de boer is op de kop van de akker, dus in de vondstconcentratie,
zwarte grond afgevoerd. Dit zand is gebruikt voor ophoging van het erf.
Verder vertelde hij dat de akker om de twee jaar gediepwoeld wordt tot 65-70
cm. Dit gebeurt met behulp van een stalen pen welke door een tractor wordt
voortgetrokken en heeft tot doel de ondergrond los te maken. De boringen zien
er als volgt uit. In de nabijheid van het erf is de akkerlaag 75 cm dik, niet
gelaagd en met daaronder een C-horizont bestaande uit lemig fijn zand. Ongeveer 30 cm van de bouwvoor is afkomstig van bovengenoemde egalisatiewerkzaamheden. Op de kop is de bouwvoor 50 cm dik; de onderste 10 cm worden
gevormd door een oude akkerlaag. De mogelijke grondsporen zijn niet echt
verstoord door de lichte egalisatiewerkzaamheden. Dit blijkt uit het feit dat de
oude akkerlaag op de kop nog grotendeels intact is. Het diepwoelen heeft de
sporen enigszins geraakt. Het effect hiervan is dat de grondsporen iets
vervagen, maar toch in het eventuele opgravingsvlak zichtbaar blijven. De (inheems) Romeinse en middeleeuwse sporen zijn nog intact; met het vuursteenmateriaal is het slechter gesteld. Dit is vermoedelijk in zijn geheel opgenomen
in de bouwvoor.

500 m
Fig. 37 Catalogusnummer 20: Meldingsgebied (kaartblad 44H-Zuid; legenda zie fig. 20)
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Vondstmateriaal A.A.I
Vuursteen
LW0093

1
schrabber, verbrand; niet gedateerd
1
schrabber; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
2
kern; niet gedateerd
1
geretoucheerde kling; niet gedateerd
Aardewerk
6
ruwwandig; Romeinse tijd
3
geverfd; Romeinse tijd
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
8. Geomorfologische ligging: verhoging langs ven of beek
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35,cHn35
Grondwatertrap: VIID
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 21
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

10.
11.

RAAP-code: LW0095
Coördinaten: 137.93/401.56; Kaartblad:44H
Gemeente: Berkel-Enschot
Beschrijving object: vuursteenvindplaats
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0095
Vuursteen
1 klingkem; niet gedateerd
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: er zijn geen resten van het
oorspronkelijke podzolprofiel aangetroffen. Hieruit mag geconcludeerd worden
dat het vuursteenmateriaal zich in de bouwvoor bevindt.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0095
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Late Ijzertijd
Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VID
Voorgestelde bestemming: geen (fig. 38)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
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500m

Fig. 38 Catalogusnummer 21: geen bestemming en catalogusnummer 22: Meldingsgebied
(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 22
1.
2.
3.
4.
5.

8.

10.
11.
12.

RAAP-code: LW0096
Coördinaten: 137.97/401.34; Kaartblad: 44H
Gemeente: Berkel-Enschot
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0096
Aardewerk
7
ondetermineerbaar; Uzertijd
Vuursteen
2
afslag; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: er is een tiental boringen
gezet op de akker en het aangrenzende grasland (fig. 38). De bouwvoor
varieert van 40 tot 50 cm in dikte met daaronder een oude akkerlaag met een
dikte van 10 tot 20 cm. De C-horizont bestaat uit lemig fijn zand. De
vindplaats loopt waarschijnlijk door in het aangrenzende grasland. De
mogelijke grondsporen uit de Uzertijd zijn nog intact, het vuursteenmateriaal is
in de bouwvoor opgenomen
Geomorfologische ligging: verhoging
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VIID
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 23
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Catalogusnummer: 23
1.
2.
3.
4.
5.

6.

10.
11.
12.

RAAP-code: LW0142
Coördinaten: 138.27/401.30; Kaartblad:44H
Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Zeshoevenstraat
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Bronstijd en/of Ijzertijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0142
Aardewerk
ondetermineerbaar; Bronstijd, waar1
schijnlijk
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
afslag; niet gedateerd
Vuursteen
1
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: tijdens de kartering en het
booronderzoek waren de vondstomstandigheden niet optimaal. Opvallend was
dat ten oosten van de vondstconcentratie veel C-materiaal werd opgeploegd.
Hieruit zijn echter geen scherven afkomstig. De bouwvoor op de kop is 40 tot
50 cm dik met daaronder een lemige C-horizont. De mogelijke grondsporen uit
de Ijzertijd zijn nog intact.
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VID
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 39)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 22

I
500m
=3

Fig. 39 Catalogusnummer23: Meldingsgebied(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig, 20)
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Catalogusnummer: 24
1.
2.
3.
4.
5.

RAÂP-code: LW0087
Coördinaten: 135.41/401.95; Kaartblad: 44H
Gemeente: Tilburg
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Midden Bronstijd
Vonidstmateriaal A.A.I.-l:
14
LW0087
Aardewerk
ondetermineerbaar; Midden Bronstijd
1
Vuursteen
afslag, verbrand; niet gedateerd
3
afslag; niet gedateerd
1
schrabber; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: op het perceel wordt een
gedeelte van de C-horizont naar boven geploegd. Deze grote gele vlek bepaalt
ook de omvang van de vondstconcentratie. Er zijn 12 boringen gezet op het
terrein (fig. 40). Er zijn geen resten meer van de podzol zichtbaar, hetgeen
betekent dat het vuursteenmateriaal in de bouwvoor is opgenomen. Op
sommige plaatsen is het bodemprofiel tot 70 cm verstoord. De C-horizont
bestaat uit lemig fijn zand.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0087
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd

500m

Fig.40Catalogusnummer 24: geen bestemmingen catalogusnummer 25: Meldingsgebied
(kaartblad44H-Zuid; legenda ziefig.20)
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8. Geomorfologische ligging: dekzandkop langs beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35,cZn35
Grondwatertrap: VID
10. Voorgestelde bestemming: geen
Catalogusnummer: 25
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0085
Coördinaten: 135.56/402.39; Kaartblad: 44H
Gemeente: Tilburg; Toponiem: Udenhoutse weg
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum en aardewerkvindplaats uit de Late Bronstijd en/of Vroege Ijzertijd
5. Vondstmateriaal A.A.I.-1:
LW0085
Aardewerk
15
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
ondetermineerbaar; Late Bronstijd,
Vroege Ijzertijd, Kalenderbergversiering
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
2
afslag; niet gedateerd
3
afslag; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor varieert van
45 tot 50 cm in dikte. Hieronder zit de C-horizont, die bestaat uit lemig fijn
zand. De eventueel aanwezige grondsporen uit de Late Bronstijd en Ijzertijd
zijn nog intact. Het vuursteenmateriaal is opgenomen in de bouwvoor.
8. Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35,cZn35
Grondwatertrap: VIID
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 40)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 3en 26
Catalogusnummer: 26
1. RAAP-code: LW0068, LW0069, LW0070, LW0071, LW0072, LW0073,
LW0074, LW0180, LW0188
2. Coördinaten: 135.75/402.68; Kaartblad: 44H
3. Gemeente: Udenhout; Toponiem: Grote Steeg, Loonse Molenstraat, De Leij
4. Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum, Neolithicum
en/of Bronstijd en aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en Late
Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0068
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 klingkern; niet gedateerd
2
afslag, verbrand; niet gedateerd
2
afslag; niet gedateerd
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kling; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
ruwwandig;
Romeinse tijd
Aardewerk
LW0070
ondetermineerbaar; Late Ijzertijd
ruwwandig; Romeinse tijd
Aardewerk
LW0071
Inheems; Romeinse tijd
afslag; niet gedateerd
Vuursteen
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0072
Aardewerk
afslag; niet gedateerd
Vuursteen
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
LW0073
Aardewerk
afslag van een bijl; Neolithicum,
Vuursteen
Bronstijd
4
afslag; niet gedateerd
1
spits met oppervlakte-retouche; niet
gedateerd
Aardewerk
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0074
kern; niet gedateerd
Vuursteen
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
6
kling; niet gedateerd
1
kling; niet gedateerd
1
feuille de gui; Mesolithicum
Vuursteen
LW0180
3
trapezium; Mesolithicum
1
microspits; Mesolithicum
4
microspits; Mesolithicum
6
afslagkern; niet gedateerd
1
Romeins
aardewerk
Aardewerk
LW0188
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: op veel plaatsen bevindt
zich een oude akkerlaag onder de bouwvoor (resp. 10-20 cm en 40-50 cm
dik). Op vindplaats LW0072 is tijdens de veldkartering een grondspoor aangetroffen in de ploegvoor. De datering van dit grondspoor is onbekend.
Op vindplaats LW0188 is door de amateurarcheoloog F. Elands Romeins
importaardewerk gevonden in het talud van een sloot. Tijdens de veldkartering
hebten we ook alleen aardewerk in de buurt van deze sloot gevonden. Het
desbetreffende perceel (weiland) bleek door de boer te zijn opgehoogd met
grond die van achter het erf afkomstig was. De scherven zijn daar dus ook van
afkomstig. Het desbetreffende perceel achter het erf is ook bekeken, maar daar
zijn de nederzettingssporen geheel weggegraven.
Het vuursteenmateriaal is geheel in de bouwvoor opgenomen. Mogelijke
grondsporen uit Ijzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen zijn nog intact.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0074
Aardewerk
6
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
RA-steker; Laat Paleolithicum,
Vuursteen
Mesolithicum
LW0069

Vuursteen

1
4
3
1
1
2
2
1
3
2
2
1
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1
afslag; niet gedateerd
1 blauwgrijs; Romeinse tijd
1
wrijfschaal; Romeinse tijd
4
ruwwandig; Romeinse tijd
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland, gras
Bodemtype: zEZ35,cZn35
Grondwatertrap: VII D, VID
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 41)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 3 en 27
LWQ188

8.

10.
11.
12.

Aardewerk

500m
Fig. 41 Catalogusnummer26: Meldingsgebied(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 27
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0075
Coördinaten: 136.48/403.19; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Grote Steeg
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Romeinse tijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0075
Aardewerk
1 wrijfschaal; Romeinse tijd
9
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de vindplaats ligt op een
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7.
8.

10.
11.
12.

zandopduiking. De bouwvoor is 40 tot 45 cm dik met daaronder een C-horizont van lemig fijn zand. De diepere grondsporen zijn waarschijnlijk nog
intact.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0075 Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Overig
1basaltlava, maalsteen; niet gedateerd
Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cZn35
Grondwatertrap: VID
Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 42)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 26

0

500m

Fig. 42 Catalogusnummer27: attentiegebied(kaartblad44H-Zuid;legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 28
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0077
Coördinaten: 133.24/403.18; Kaartblad:44H
Gemeente: Loon op Zand; Toponiem: Kasteellaan
Beschrijving object: vuursteenvindplaats
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0077
Vuursteen
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
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6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de akker lijkt iets hoger te
liggen dan de omgeving. De bouwvoor varieert van 50 tot 60 cm in dikte met
daaronder een C-horizont van lemig fijn zand. Het vuursteenmateriaal is
opgenomen in de bouwvoor.
8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ53
Grondwatertrap: VIIID
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 43)

500 m
Fig. 43 Catalogusnummer 28: geen bestemming en catalogusnummer 29: Attentiegebied
(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 29
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0078, LW0079,LW0193
Coördinaten: 133.14/403.52; Kaartblad:44H
Gemeente: Loon op Zand; Toponiem: Klokkenlaan
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum, Neolithicum
en/of Bronstijd en aardewerkvindplaats uit de Bronstijd en Ijzertijd
5. Vondstmateriaal A.A.I.-1:
LW0078
Vuursteen
1 kling, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
2
kling; niet gedateerd
3
afslag; niet gedateerd
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pseudoburijn; Mesolithicum
kling; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
Aardewerk
ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
LW0193
ondetermineerbaar; Bronstijd
kernvernieuwingsstuk, WommersomVuursteen
kwartsiet; niet gedateerd
4
afslag van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd
4
microspits; Mesolithicum
2
microspits, Wommersomkwartsiet;
Mesolithicum
11 kling; niet gedateerd
5
kling, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum, waarschijnlijk
17
afslag; niet gedateerd
3
kern; niet gedateerd
1
klingmes; niet gedateerd
2
slagsteen; niet gedateerd
1
slijpsteen; niet gedateerd
1
afgeknotte kling; niet gedateerd
1
transversale spits; Mesolithicum,
Neolithicum
5
kleine ronde schrabber; Mesolithicum
4
afslag; niet gedateerd
1
schrabber; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de amateurarcheoloog
F. Elands heeft op dit perceel veel vuursteen aangetroffen uit zowel het
Mesolithicum als het Neolithicum (+ twee stukjes [Bronstijd-]aardewerk).
Ter plekke van vindplaats LW0078, die aanzienlijk hoger ligt dan de omgeving, varieert de bouwvoordikte van 50 tot 60 cm in dikte. Hieronder bevindt
zich een C-horizont van zwak-lemig fijn zand. Vindplaats LW0079 ligt tegen
een laagte aan. De bouwvoor varieert van 35 tot 50 cm in dikte en op vele
plaatsen wordt de C-horizont aangeploegd. Het vuursteenmateriaal is geheel in
de bouwvoor opgenomen en de vindplaatsen zijn daarom niet meer intact. Het
is evenwel mogelijk dat diepere grondsporen, in de vorm van haardjes, nog
aanwezig zijn.
Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland, gras
Bodemtype: zEZ53,cHn53
Grondwatertrap: VIIID
Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 43)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
LW0079

6.

8.

10.
11.

Vuursteen

1
1
1
2
1
1
1

Catalogusnummer: 30
1. RAAP-code: LW0026, LW0155, LW0162, LW0185, LW0194: ROB-code:
189

2.
3.
4.
5.

6.

7.
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44H-27Z, 44H-38Z
Coördinaten: 135.26/405.04; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Loonsehoek
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum, Neolithicum
en/of Bronstijd en aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en Late
Middeleeuwen
Vondstmateriaal A.A.I.-1:
LW0026
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
Vuursteen
4
afslag; niet gedateerd
1
schrabber; niet gedateerd
1
microspits; Mesolithicum
LW0155
ROB
mesoconcentratie met veelWommersomkwartsiet en o.a. een mesje, bladspits,
vishaakje, driehoek en veel afslagen
35
randfragment, waarvan 23x handLW0162
ROB
gevormd Ijzertijd, llx gedraaid Romeins
en lx gedraaid grijs Late Middeleeuwen
B
8
wandfragment handgevormd groefversieringIjzertijd en lx Kalenderberg
21
handgevormd Ijzertijd, waarvan 4
besmeten en 5 gepolijst
28
gedraaid; Romeins
2
spinklosjes
LW0185
Aardewerk
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
4
gepolijst; Ijzertijd
1
afslag van een bijl; Neolithicum,
Vuursteen
Bronstijd
1
slijpsteen; niet gedateerd
LW0194
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Aardewerk
10 microspits; Mesolithicum
Vuursteen
1
bladspits; niet gedateerd
3
brok, Graniet d'Ottignies; niet gedateerd
10 kling, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
10 kling; niet gedateerd
40
afslag; niet gedateerd
20
afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum, waarschijnlijk
4
kern; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: een deel van het terrein
(fig. 44) is licht geëgaliseerd naar het beekje toe. De bouwvoor varieert van 30
tot plaatselijk 70 cm in dikte. Hieronder zijn nog resten van een veldpodzol te
zien. De hoogste delen lijken het minst aangetast en krijgen de status
meldingsgebied. Hier zullen de eventuele grondsporen nog intact zijn. Het
aangrenzende, iets lager gelegen deel krijgt de status attentiegebied.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0026
Aardewerk
1 ondetermineerbaar; Late Ijzertijd

Vuursteen

11
1
1
2
1

afslag; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
kern; niet gedateerd
kling; niet gedateerd
afval, Wommersomkwartsiet; niet
gedateerd
Aardewerk
2
ondetermineerbaar;
Late Ijzertijd
LW0185
Vuursteen
1 boor of ruimer; niet gedateerd
8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland, dekzandrug, stuifzandreliëf
Bodemtype: cZn53, zEZ53, cHn53
Grondwatertrap: VID, VIIID
9. Opmerkingen: op meldingskaart valt dit gebied samen met Meldingsgebied
44H-8: vindplaats uit het Mesolithicum/Neolithicum en de Ijzertijd.
Ten westen van het terrein, net buiten het onderzoeksgebied, ligt een oude wal
in het bos (waarschijnlijk een oude stuifzandvanger). In de directe omgeving
van de wal is plaatselijk nog een podzolprofiel aanwezig
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied en attentiegebied
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik

500 m
=3

Fig.44Catalogusnummer 30:Meldingsgebied énAttentiegebied (kaartblad 44H-Zuid; legenda
ziefig.20)

Catalogusnummer: 31
1. RAAP-code: LW0102, LW0103
191

2. Coördinaten: 137.91/398.19; Kaartblad: 44H
3. Gemeente: Berkel-Enschot; Toponiem: Enschotse Akkers
4. Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Vroege en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l
LW0102
Aardewerk
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
LW0103
Aardewerk
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor is 45 cm dik.
Hieronder bevindt zich nog een oude akkerlaag van 10 tot 20 cm dikte. De Chorizont bestaat uit lemig fijn zand. Mogelijk hebben we hier te maken met
een huisplaats uit de Vroege en/of Late Middeleeuwen.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0103
Aardewerk
kogelpot; Late Middeleeuwen
ondetermineerbaar; Vroege Middeleeuwen, waarschijnlijk
ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
Vuursteen
1 kling; niet gedateerd

500m

Fig. 45 Catalogusnummer31: Attentiegebied (kaartblad44H-Zuid;legendazie fig. 20)

8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35
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Grondwatertrap: VII D
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 45)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Catalogusnummer: 32
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0020
Coördinaten: 136.24/404.90; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Schoorstraat
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Late Middeleeuwen
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
1
Aardewerk
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
LW0020
2
ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
2
Elmpt; Late Middeleeuwen B
1
kogelpot; Late Middeleeuwen
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: boringen laten een
bouwvoor van 60 cm dik zien met daaronder een lemige C-horizont met gley.
Er is geen sprake van een concentratie vondsten en de lokatie lijkt niet erg geschikt (te nat) voor bewoning in de Late Middeleeuwen.

500 m
Fig. 46 Catalogusnummer 32 en 35: geen bestemming (kaartblad 44H-Zuid; legenda zie fig.
20)

8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
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Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VI D
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 46)
Catalogusnummer: 33
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0066, LW0161:ROB-code: 44H-36Z
Coördinaten: 135.51/403.43; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Loonse Molenstraat
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum en Neolithicum
en aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0066
Aardewerk
22 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Aardewerk
LW0161
ROB
11 schrabber; Mesolithicum
ROB
fragment vuurstenen bijl, geslepen
1
randfragment aardewerk, waarvan 10
23
handgevormd Ijzertijd, 12 gedraaid
Romeins en 1 gedraaid blauwgrijs Late
Middeleeuwen B
136
wandfragment aardewerk, waarvan 39
handgevormd Ijzertijd, 94 gedraaid
Romeins en 3 gedraaid Late Middeleeuwen B
2
wandfragment gedraaid steengoed,
Nieuwe tijd
1
fragment aardewerk, weefgewicht, IJzertijd
3
fragment glas armband, Late Ijzertijd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: een deel van deze vindplaats is volgens de grondgebruiker 70 tot 80 cm ontgrond en geëgaliseerd.
Het aangrenzende grasperceel is niet ontgrond en leverde tijdens de kartering
ook enkele scherven op. Onder de bouwvoor, die op het grasland zo'n 40 cm
dik is, bevindt zich nog een oude akkerlaag van ca. 10 cm dik. De mogelijke
grondsporen zijn op dit terrein (fig. 47) nog intact.
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0161
Aardewerk
1 inheems; Romeinse tijd
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag; niet gedateerd
8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: tuingrond, akkerland, boomkwekerij
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VII D
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 3 en 26
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500 rn
Fig. 47 Catalogusnummer33: Meldingsgebied (kaartblad44H-Zuid;legenda zie fig. 20)

Catalogusnummer: 34
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0189
Coördinaten: 136.49/403.89; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Moffelhoeve
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0189
Aardewerk
Ijzertijdaardewerk
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het perceel is hoog
gelegen tegen een beekdal (fig. 48). Door F. Elands is op deze vindplaats veel
Uzertijdaardewerk (waaronder grof besmeten) aangetroffen. De boer vertelde
dat het perceel licht geëgaliseerd is. Tijdens het booronderzoek is ook
ijzertijdaardewerk aangetroffen. De bouwvoor is 40 tot 50 cm dik met
daaronder direct de lemige C-horizont. Diepere grondsporen kunnen nog aanwezig zijn; op sommige plaatsen is het materiaal echter opgenomen in de
bouwvoor.
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0189
Aardewerk
6
ondetermineerbaar; Ijzertijd
8. Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: gras
Bodemtype: zEZ35
Grondwatertrap: VID
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied
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11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 27

500m
Fig. 48 Catalogusnummer34: Attentiegebied (kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 35
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0190, LW0191
Coördinaten: 136.78/405.36; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: De Knijperij
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0190
zeer veel vuursteen en Wommersomkwartsiet
LW0191
zeer veel vuursteen en Wommersomkwartsiet
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het betreft hier twee
hooggelegen percelen gelegen aan de rand van het moeras 'De Brand' (fig.
46). Tijdens het booronderzoek zijn de molshopen gecontroleerd zonder enig
resultaat. De dikte van de bouwvoor is 70 tot 80 cm. Op sommige plaatsen is
nog een restantje van de BC-horizont aanwezig. De C-horizont bestaat uit
zwak lemig fijn zand. Het vuursteen is opgenomen in de bouwvoor. De
vindplaats is niet meer intact. In de eerste ploegaanzet zijn op sommige
plaatsen nog resten van de E-horizont te zien.
8. Geomorfologische ligging: verhoging langs moeras
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Grondgebruik: gras (vondsten gedaan na ploegen)
Bodemtype: zEZ53,cHn53
Grondwatertrap: VII D
10. Voorgestelde bestemming: geen
Catalogusnummer: 36
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0132, LW0133,LW0134, LW0135
Coördinaten: 138.99/403.32; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Roomley
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en
Late Middeleeuwen.
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
blauwgrijs; Late Middeleeuwen B
LW0132
Aardewerk
15
vroeg
roodbakken; Late Middeleeuwen
2
B
1
ruwwandig; Romeinse tijd
2
gepolijst; Ijzertijd
4
besmeten; Ijzertijd
ondetermineerbaar; Ijzertijd
12
vroeg steengoed; Late Middeleeuwen B
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Aardewerk
3
LW0133
kern;
niet gedateerd
Vuursteen
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0134
Aardewerk
4
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Aardewerk
LW0135
5
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de vondstzichtbaarheid is
sterk afhankelijk van het grondgebruik. Een groot deel van het onderzochte
terrein (fig. 49) is begroeid met struiken en bomen (boomkwekerij), waardoor
de vondstzichtbaarheid nadelig wordt beïnvloed. Op vindplaats LW0134 staan
meerjarige planten die met kluit en al worden verkocht. Zo ontstaan er gaten
van 50 tot 65 diep. Dit grondgebruik is dus zeer bedreigend voor het archeologisch bodemarchief.
De bouwvoor varieert van 50 tot 75 cm in dikte met daaronder een C-horizont
van lemig fijn zand. Ter plekke van vindplaats LW0132 zijn de ondiepe
grondsporen grotendeels verdwenen. Dit bleek o.a. door de grootte van de
scherven en het feit dat ze niet afgerond zijn. Ze zijn pas recentelijk aangeploegd. Dit gedeelte krijgt alleen de status attentiegebied. De vindplaatsen
vormen een uitgestrekt nederzettingscomplex uit de Ijzertijd. Het vuursteenmateriaal is vermoedelijk geheel opgenomen in de bouwvoor.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0133
Aardewerk
14
geretoucheerde afslag; niet gedateerd
Vuursteen
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0134
Aardewerk
3
ruwwandig; Romeinse tijd
1
schrabber; niet gedateerd
Vuursteen
1
geretoucheerde afslag; niet gedateerd
1
8. Geomorfologische ligging: rand beekdal, licht glooiend
Grondgebruik: akkerland, tuingrond
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Bodemtype: HcZn37, zEZ37
Grondwatertrap: VID
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied en attentiegebied
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 37 en 38

500 m

Fig. 49 Catalogusnummer 36: Meldingsgebied én Attentiegebied (kaartblad 44H-Zuid; legenda
zie fig. 20)

Catalogusnummer: 37
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0131
Coördinaten: 139.12/403.10; Kaartblad:44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Roomley
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0131
Aardewerk
10 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 kernpreparatiestuk; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: er is een profielboring
gezet richting beek. Hier is sprake van een dun esdek met onderin nog een
restant van een oude akkerlaag. De bouwvoor blijft steeds 40 tot 50 cm dik.
Eventuele grondsporen zijn nog intact.
8. Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: tZn37
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Girondwatertrap: VBO
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 50)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 36 en 38

500 m
Fig. 50 Catalogusnummer37: Meldingsgebied (kaartblad44H-Zuid;legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 38
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0137, LW0138, LW0139, LW0140, LW0141
Coördinaten: 139.06/402.70; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Roomley
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit Ijzertijd, Romeinse tijd en Late
Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
Aardewerk
5
ondetermineerbaar; Dzertijd
LW0137
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1
Vuursteen
2
afslag; niet gedateerd
Aardewerk
ondetermineerbaar; JJzertijd
• 5
LW0138
Aardewerk
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0139
1
ruwwandig; Romeinse tijd
Vuursteen
3
afslag; niet gedateerd
LW0140
Aardewerk
9
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
Vuursteen
LW0141
Aardewerk
2
ondetermineerbaar; Dzertijd
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7.

8.

10.
11.
12.

Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: op dit terrein (fig. 51) zijn
naast enkele losse boringen twee boorraaien gezet. De oude akkerlaag is vaak
nog intact, terwijl op andere plaatsen nog een rest van de veldpodzol aanwezig
is. Mogelijke grondsporen uit de Bronstijd, Ijzertijd en Late Middeleeuwen
zijn nog intact. Het terrein ligt langs de Roomley, waar nog meerdere terreinen
met met name aardewerk uit de Ijzertijd is gevonden. Dit terrein lijkt
vooralsnog het meest gave en wordt derhalve voorgesteld als te beschermen
monument. Het vuursteenmateriaal is opgenomen in de bouwvoor.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
LW0138
12
Aardewerk
ondetermineerbaar (stafband); Bronstijd
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnLW0139
Aardewerk
4
lijk
1
pijpaarden beeldje; Late Middeleeuwen
Overig
B
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0141 Aardewerk
13
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cZn37, cZn35
Grondwatertrap: VID
Voorgestelde bestemming: te beschermen monument
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 36 en 37

500m
Fig. 51 Catalogusnummer38: "tebeschermen"(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)
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Catalogusnummer: 39
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0130
Coördinaten: 139.36/403.47; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Roomley
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0130
Aardewerk
10 ondetermineerbaar; Ijzertijd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het betreft hier vermoedelijk een nederzettingsterrein uit de Ijzertijd. Er is op het terrein (fig. 52) een
boorraai gezet. De akker is zwaar lemig en de eventueel aanwezige
grondsporen zullen zich direct onder de bouwvoor, die ca. 35 cm dik is, bevinden. Aan de andere zijde van de beek ligt erg veel baksteen. Waarschijnlijk
heeft hier een veldoven gelegen. Op de akker waarop vindplaats LW0130 ligt
tekende zich aan de oppervlakte een donkere vlek af met veel houtskool. Deze
vlek kan vermoedelijk in verband gebracht worden met de steenbakoven.
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0130
Aardewerk
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 afslag van een bijl; Neolithicum,
Bronstijd
1
afslag; niet gedateerd

500 m

Fig. 52 Catalogusnummer39: Meldingsgebied (kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)
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8. Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: tZn37
Grondwatertrap: VBO
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 52)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 36 en 37
Catalogusnummer: 40
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0143,LW0144
Coördinaten: 139.90/403.55; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Gommelse straat
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Romeinse tijd
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0143
Aardewerk
5
Inheems; Romeinse tijd
6
ruwwandig; Romeinse tijd
15
ondetermineerbaar; Ijzertijd, Romeinse
tijd
Vuursteen
2
afslag; niet gedateerd
Overig
2
ijzer; niet gedateerd
LW0144
Aardewerk
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: opvallend is het grote
aantal vondsten dat tijdens het booronderzoek is gedaan. De akker met
vindplaats LW0144 bleek licht te zijn afgeschoven. De oude akkerlaag is op
verschillende plaatsen nog aanwezig. De meeste grondsporen uit de Midden
Romeinse tijd zullen nog intact zijn. Opvallend is het aantal Dolium-scherven
(van minstens 8 verschillende exemplaren).
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0143
Aardewerk
5
inheems; Romeinse tijd
2
ruwwandig; Romeinse tijd
1
blauwgrijs; Romeinse tijd
12
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
1 geretoucheerde afslag; niet gedateerd
Overig
2
maalsteen, basaltlava; Romeinse tijd,
waarschijnlijk
LW0144
Aardewerk
26
Dolium; Romeinse tijd
3
geverfd; Midden Romeinse tijd
1
Niederbieber 89; Midden Romeinse tijd
17
blauwgrijs; Midden Romeinse tijd
1
Holwerda 142; Midden Romeinse tijd
9
wrijfschaal; Romeinse tijd
3
Terra sigilata; Romeinse tijd
8
gladwandig wit; Romeinse tijd
2
Niederbieber 98; Romeinse tijd
31
inheems; Romeinse tijd
40
ondetermineerbaar; Romeinse tijd
64
ruwwandig; Romeinse tijd
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6
dakpan; Romeinse tijd
4
hutteleem; Romeinse tijd, waarschijnlijk
Vuursteen
8
afslag; niet gedateerd
2
kling; niet gedateerd
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ37,cZn37
Grondwatertrap: VID
10. Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 53)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik

500 m
Fig.53Catalogusnummer40: Meldingsgebied(kaartblad44H-Zuid; legenda ziefig.20)

Catalogusnummer: 41
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0109
Coördinaten: 139.95/404.28; Kaartblad: 44H
Gemeente: Udenhout; Toponiem: Groenstraat
Beschrijving object: vuursteenvindplaats
Vondstmateriaal A.A.I.-1:
LW0109
Vuursteen
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
1
kling; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het betreft hier een vuursteenvindplaats langs een beekdal. Volgens de boer hebben de Engelsen aan
203

het einde van de oorlog op dit perceel geschut ingegraven voor de beschieting
van Heusden.
De boringen geven een zeer wisselend beeld. Op sommige plaatsen is de
bouwvoor 40 cm dik, op andere plaatsen zijn er vergravingen van 70 tot 80
cm diepte (waarschijnlijk ingravingen voor het geschut).
Het lijkt hoogstwaarschijnlijk dat het vuursteenmateriaal in de bouwvoor is
opgenomen. Gezien het geringe aantal vondsten mogen wij hier slechts
spreken van een jachtkampje daterend uit het Mesolithicum.
8. Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cZn35
Grondwatertrap: VIO
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 54)

500 m
Fig. 54 Catalogusnummer41: geen bestemming(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 42
1. RAAP-code: LW0110, LW0111, LW0112, LW0118, LW0145: ROB-code:
45C-1Z
2. Coördinaten: 140.81/404.50; Kaartblad: 45C
3. Gemeente: Udenhout; Toponiem: Slijkhoef, Biezenmortel
4. Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Bronstijd, Ijzertijd, Romeinse
tijd en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
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LWOllO

Aardewerk

8

ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
geverfd; Romeinse tijd
1
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Aardewerk
LW0111
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
1
klingkern; niet gedateerd
LW0112
Aardewerk
2
vroeg steengoed; Late Middeleeuwen B
1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Vuursteen
2
afslag, verbrand; niet gedateerd
2
afslag; niet gedateerd
Aardewerk
1
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0118
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
1
urn waarin 2 kokerbijlen
ROB
LW0145
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het betreft hier géén
esdek. Op veel plaatsen wordt de C-horizont al aangeploegd. Het vuursteertmateriaal bevindt zich vermoedelijk geheel in de bouwvoor
Diepere
grondsporen uit de Bronstijd, Ijzertijd en Romeinse tijd zijn mogelijk nog
aanwezig.

500m

Fig. 55 Catalogusnummer42: Attentiegebied (kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

205

7. Vondstmateriaal A.A.I.-2
LWOllO
Aardewerk

LW0112
LW0118

Vuursteen

3
4
1

Aardewerk
Vuursteen
Aardewerk
Overig

1
1
1
1

ruwwandig; Romeinse tijd
ondetermineerbaar; Ijzertijd
kling, Wommersomkwartsiet; niet
gedateerd
ondetermineerbaar; Ijzertijd
afslag; niet gedateerd
wrijfschaal; Romeinse tijd
glas, La Téne-armband, D-vormig; Late
Ijzertijd

8. Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland, gras
Bodemtype: VcZg37,zEZ37
Grondwatertrap: VI D, VII D
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 55)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 43 en 44
Catalogusnummer: 43
1. RAAP-code: LW0113
2. Coördinaten: 141.63/404.41;Kaartblad: 45C
3. Gemeente: Udenhout; Toponiem: Gijzelse straat

500 m
Fig. 56 Catalogusnummer43: Meldingsgebied(kaartblad44H-Zuid;legendazie fig. 20)
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6.

7.

8.

10.
11.
12.

Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Late Middeleeuwen
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0113
Aardewerk
4
ondetermineerbaar; Ijzertijd
2
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
2
vroeg roodbakken; Late Middeleeuwen B
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: het betreft hier een aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en/of Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen
(fig. 56). De bouwvoor is ca. 55 cm dik en daaronder bevindt zich een oude
akkerlaag. De mogelijke grondsporen zijn nog intact.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0113
Aardewerk
3
ruwwandig; Romeinse tijd
2
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Geomorfologische ligging: verhoging
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ37
Grondwatertrap: VIID
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 42 en 44

Catalogusnummer: 44
RAAP-code: LW0114, LW0115, LW0116, LW0117
Coördinaten: 141.29/404.05; Kaartblad: 45C
Gemeente: Udenhout
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Neolithicum en aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Late Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0114
Aardewerk
ondetermineerbaar; Ijzertijd
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Vuursteen
afslag; niet gedateerd
Vuursteen
LW0115
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
Aardewerk
LW0116
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
vroeg roodbakken; Late Middeleeuwen
Vuursteen
kern; niet gedateerd
afslag, verbrand; niet gedateerd
afslag; niet gedateerd
spits met oppervlakte-retouche (driedoorn); Neolithicum
Vuursteen
LW0117
afslag; niet gedateerd
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de scherven van vindplaats
LW0114 zijn vanuit de directe omgeving afkomstig. Het is namelijk een laagte
die is opgevuld. Op de aangrenzende graslanden zijn geen oppervlaktevondsten gedaan maar daar loopt het nederzettingsterrein uit de Ijzertijd
gewoon door. Alleen de diepere grondsporen zijn intact.
Geomorfologische ligging: niet bekend
Grondgebruik: akkerland
1.
2.
3.
4.
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Bodemtype: zEZ37
Grondwatertrap: VIID
10. Voorgestelde bestemming: attentiegebied (fig. 57)
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 42 en 43

500 rn
Fig. 57 Catalogusnummer44:Attentiegebied (kaartblad44H-Zuid;legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 45
RAAP-code: LW0083
Coördinaten: 141.38/400.99; Kaartblad: 45C
Gemeente: Oisterwijk; Toponiem: Heusdense Baan
Beschrijving object: vuursteenvindplaats
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0083
Vuursteen
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: waarschijnlijk betreft het
hier een losse vondst. Op het terrein heeft een veldoven gestaan.
8. Geomorfologische ligging: verhoging langs rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: cZn35
Grondwatertrap: VBD
10. Voorgestelde bestemming: geen (fig. 58)
1.
2.
3.
4.
5.
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500m

Fig.58Catalogusnummer 45: geen bestemming en catalogusnummer 47: Meldingsgebied én
Attentiegebied (kaartblad44H-Zuid; legenda ziefig.20)

Catalogusnummer: 46
1.
2.
3.
4.

RAAP-code: LW0125
Coördinaten: 140.92/400.06; Kaartblad: 45C
Gemeente: Oisterwijk; Toponiem: Kerkhoven
Beschrijving object: vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum en aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd en Vroege Middeleeuwen
5. Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0125
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
steker; Mesolithicum
afslag, Wommersomkwartsiet; Meso
3
lithicum
3
afslag; niet gedateerd
2
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
microspits; Mesolithicum
6. Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: de bouwvoor is ca. 50 cm
dik. De oude akkerlaag is nog intact. Het vuursteenmateriaal bevindt zich in de
bouwvoor. Mogelijke grondsporen uit de Ijzertijd (en eventueel Vroege
Middeleeuwen) zijn nog intact.
7. Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LW0125
Aardewerk
3
ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
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Vuursteen

8.

10.
11.
12.

1
1

afslag; niet gedateerd
afslag, Wommersomkwartsiet; niet gedateerd
Geomorfologische ligging: rand beekdal
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: zEZ35,cZn35
Grondwatertrap: VII D
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied (fig. 59)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 47

500 m
Fig. 59 Catalogusnummer46: Meldingsgebied(kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

Catalogusnummer: 47
1.
2.
3.
4.
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RAAP-code: LW0127, LW0128, LW0129
Coördinaten: 141.02/400.59; Kaartblad: 45C
Gemeente: Oisterwijk; Toponiem: Oliviersweg
Beschrijving object: aardewerkvindplaats uit de Ijzertijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen
Vondstmateriaal A.A.I.-l:
LW0127
ondetermineerbaar; Ijzertijd
Aardewerk
15
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
1
ondetermineerbaar; Late Middeleeuwen
Vuursteen
1
afslag; niet gedateerd
Aardewerk
5
ondetermineerbaar; Ijzertijd
LW0128

LW0129

6.

7.
8.

10.
11.
12.

Aardewerk

1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
Conclusies uit het kwaliteitsbepalend onderzoek: ter plekke van LW0127 en
LW0128 zijn de mogelijke grondsporen nog intact, terwijl het terrein met
vindplaats LW0129 diep is omgezet voor aspergeteelt en een beregeningsinstallatie. Hier zijn alleen de diepere grondsporen nog intact.
Vondstmateriaal A.A.I.-2:
LWQ127
Aardewerk
12 ondetermineerbaar; Ijzertijd
Geomorfologische ligging: rand beekdal, niet bekend
Grondgebruik: akkerland, tuingrond, gras
Bodemtype: zEZ35,cZn35
Grondwatertrap: VI O, VID
Voorgestelde bestemming: meldingsgebied en attentiegebied (fig. 58)
Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
Mogelijke relatie met catalogusnummer: 46

Catalogusnummer: 48
1.
2.
3.
4.
5.

RAAP-code: LW0004, LW0170, LW0171:ROB-code: 50F-10N, 50F-20N
Coördinaten: 136.29/396.76; Kaartblad: 50F
Gemeente: Tilburg; Toponiem: Oisterwijkse Baan, Broekstraat
Beschrijving object: nederzetting uit de Ijzertijd en Romeinse tijd
Vondstmateriaal A.A.I.-1:
LW0004
Aardewerk
8
ondetermineerbaar; Ijzertijd
2
blauwgrijs; Romeinse tijd
35
ruwwandig; Romeinse tijd
4
Dolium; Romeinse tijd
1
Mayen; Vroege Middeleeuwen B
1
Andenne; Late Middeleeuwen A &B
1
Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
9
1
Langerwehe; Late Middeleeuwen B
Vuursteen
1
geretoucheerde afslag; niet gedateerd
1
afslag, verbrand; niet gedateerd
1
afslag; niet gedateerd
LW0170
ROB
26
gedraaid, Romeinse tijd
1
fragment ribkom, Romeinse tijd
3
bodemfragmenten, gedraaid, Romeinse
tijd
1
wandfragment Dorestad W6
8. Geomorfologische ligging: dekzandrug
Grondgebruik: akkerland
Bodemtype: Zn35
Grondwatertrap: VI O
9. Opmerkingen: Meldingsgebied 50F-8:terrein waarin sporen van bewoning uit
de Ijzertijd en de Romeinse tijd (fig. 60); er is in 1983 een proefsleufonderzoek geweest o.l.v. drs. H. Stoepker, waarbij grondsporen zijn aangetroffen
10. Voorgestelde bestemming: Meldingsgebied 50F-8
11. Beheersadvies: handhaven huidig gebruik
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12. Mogelijke relatie met catalogusnummer: 6

II

500m
Fig. 60 Catalogusnummer48: Meldingsgebied50F-8 (kaartblad44H-Zuid; legendazie fig. 20)

9.3 Overige objectnummers
LW0010

Aardewerk

LW0016
LW0019
LW0021
LW0022
LW0023

Aardewerk
Vuursteen
Vuursteen
Aardewerk
Aardewerk
Vuursteen

LW0024

Aardewerk
Vuursteen
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1Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1 Badorf; Vroege Middeleeuwen B & C
1vroeg roodbakken; Late Middeleeuwen B
1afslag; niet gedateerd
1afslag; niet gedateerd
1ondetermineerbaar; Bronstijd
1ondetermineerbaar; Bronstijd
3 afslag; niet gedateerd
1 trapezium; Midden Mesolithicum, Laat Mesolithicum
2 kling; niet gedateerd
10 afslag; niet gedateerd
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
6 ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
1klingkern; niet gedateerd
1 afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
1 afslag; niet gedateerd
3 afslag, verbrand; niet gedateerd

LW0025
LW0027

Vuursteen
Vuursteen

LW0028

Aardewerk
Vuursteen

LW0029
LW0030
LW0041
LW0042

Vuursteen
Vuursteen
Aardewerk
Vuursteen
Aardewerk

LW0043

Vuursteen
Aardewerk

LW0045

Aardewerk

LW0046
LW0047
LW0062

Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen

LW0063

Vuursteen

LW0064

Vuursteen

LW0065
LW0076
LW0080
LW0081
LW0084

Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen

LW0086

Vuursteen

LW0089

Aardewerk
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen
Vuursteen

LW0097
LW0101
LW0104
LW0106
LW0107
LW0108
LW0122
LW0123

1 afslag; niet gedateerd
2 afslag; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
1 ondetermineerbaar; Bronstijd, Ijzertijd
1 kern; niet gedateerd
3 afslag; niet gedateerd
2 afslag, verbrand; niet gedateerd
1 microspits, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
1 kling; niet gedateerd
1 schrabber; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
5 ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
2 afslag; niet gedateerd
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd, waarschijnlijk
2 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
2 afslag; niet gedateerd
1 Paffrath; Late Middeleeuwen A &B
2 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
2 kogelpot; Late Middeleeuwen
1 Mayen; Vroege Middeleeuwen B
3 Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
1 afslag; niet gedateerd
1 schrabber; Mesolithicum, waarschijnlijk
1 afslag; niet gedateerd
1 afslag, Wommersomkwartsiet; Mesolithicum
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
1 microschrabber; Mesolithicum
1 afslag; niet gedateerd
1 spitskling; Midden Neolithicum, Laat Neolithicum
1 afslag; niet gedateerd
1 schrabber; niet gedateerd
1 kling; niet gedateerd
2 afslag; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
1 afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
1 ondetermineerbaar; Ijzertijd
1 afslag van een bijl; Neolithicum, Bronstijd
2 afslag; niet gedateerd
1 afslag; Midden Paleolithicum
1 afslag; niet gedateerd
2 afslag; niet gedateerd
1 kling; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
1 afslag; niet gedateerd
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LW0124
LW0126
LW0146
LW0146

LW0147
LW0148
LW0150
LW0151
LW0152
LW0153
LW0154
LW0156
LW0159
LW0160
LW0163
LW0166
LW0167
LW0168
LW0169
LW0172
LW0173
LW0174

LW0175
LW0176
LW0177
LW0187
LW0197

LW0198

214

Aardewerk
Aardewerk
Vuursteen
ROB
Vuursteen

2 ondetermineerbaar; Ijzertijd
1Mayen; Vroege Middeleeuwen B
1afslag; niet gedateerd
mesolithische vindplaats in zandafgraving
1schrabber; niet gedateerd
6 afslag; niet gedateerd
1 afslag, verbrand; niet gedateerd
1 geretoucheerde afslag; niet gedateerd
2 kern; niet gedateerd
1 microspits; Mesolithicum
2 kling; niet gedateerd
1 compleet vuurstenen bijl; Neolithicum, Bronstijd
ROB
kasteelterrein
ROB
ROB
mesolithische vindplaats in zandafgraving
ROB
mesolithische vindplaats
ROB
1 fraai geretoucheerde vuurstenen dolk; Neolithicum,
ROB
diverse mesolithische en neolithische oppervlaktevondsten in aspergeveld
mesolithische vindplaats net buiten het gebied
ROB
ROB
1 vuurstenen bijl; Neolithicum
ROB
1 vuurslag; Neolithicum
De Willibrorduskerk
ROB
ROB
1 compleet vuurstenen bijl; Neolithicum
nederzetting uit de Romeinse tijd in bouwput
ROB
nederzettingen uit Mesolithicum/Neolithicum,
ROB
Ijzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen in
wegcunet
kerkterrein
ROB
ROB
klein urnenveld uit de Midden Ijzertijd bij afgraving gevonden op ca. 1m diepte
32 IJzertijdscherven
ROB
10 IJzertijdscherven
ROB
ROB
vondsten gedaan bij aanleg graven; Mesolithicum,
Ijzertijd, Vroege Middeleeuwen en Late Middeleeuwen
ROB
1 compleet vuurstenen bijl; Midden Neolithicum
ROB
Laat Middeleeuws aardewerk in zandafgraving
ROB
urnenveld uit de Midden Ijzertijd gevonden in
1925 bij ontgronding
Overi
1 glas; Late Ijzertijd
gevoi
gevonden tijdens zandafgraving; Literatuur: Beex, 1980
Vuursteen
1fragment vuurstenen bijl; Neolithicum, Bronstijd
1 ruimer; Neolithicum
1 schrabber; Neolithicum
Aardewerk
romeinse kruiken, mogelijk behorend tot grafveld
gevonden tijdens zandafgraving; Literatuur: Beex, 1980
Vuursteen
vuurstenen artefacten en afslagen uit het Mesolithicum

LW0199
LW0200
LW0202
LW0204
LW0205
LW0206
LW0207
LW0208

Aardewerk
Ijzertijdaardewerk
gevonden tijdens zandafgraving; Literatuur: Beex, 1980
Aardewerk
romeins aardewerk en sporen van inheems romeinse bewoning
gevonden bij
bouw
schuur?;
Literatuur: Beex, 1980
t
Aardewerk
romeins aardewerk en sporen van inheems romeinse bewoning
1 klingmes; Neolithicum
Vuursteen
1 schrabber; Neolithicum
Literatuur: Van der Loo en van Nuenen, 1989
Overig
2 spinklosjes; Late Middeleeuwen B
1 fragment gepolijste bijl; Neolithicum
Vuursteen
Literatuur: Elands en van Nuenen, 1989
Overig
1 munt; Romeinse Tijd
1 gepolijste bijl; Neolithicum
Vuursteen
1 rugmes; Paleolithicum
Vuursteen

9.4 Concordantielijst
Concordantielijst van alle objectnummers. Indien het objectnummer niet in de
catalogus is opgenomen is de reden hiervoor kort weergegeven

Objectnummer Catalogusnummer
c.q. reden voor afvallen
LW0001
LW0002
LW0003
LW0004
LW0005
LW0006
LW0007
LW0008
LW0009
LW0010
LW0011
LW0012
LW0013
LW0014
LW0015
LW0016
LW0017
LW0018
LW0019
LW0020
LW0021

Cat.nr. 6
Cat.nr. 6
Cat.nr. 6
Cat.nr. 48
Cat.nr. 7
Cat.nr. 7
Cat.nr. 6
Cat.nr. 8
Cat.nr. 8
losse vondst
Cat.nr. 9
Cat.nr. 10
Cat.nr. 10
Cat.nr. 10
Cat.nr. 10
losse vondst
losse vondst
Cat.nr. 12
losse vondst
Cat.nr. 32
akker is geëgaliseerd

PERIODE(N)
UZ, ROM, LME
BRONS,UZ,ROM,VMECLME
BRONS,UZ,ROM,VME.LME
ÜZ,ROM,LME
UZ,VMEB
UZ
UZ
NIET
UZ
VME,LME
UZ,ROM,LME
NEOL,BRONS
UZ
VMEB,LMEA
BRONS,LME
LMEB
LME
NIET
NIET
LME
BRONS
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LW0022
LW0023
LW0024
LW0025
LW0026
LW0027
LW0028
LW0029
LW0030
LW0031
LW0032
LW0033
LW0034
LW0035
LW0036
LW0037
LW0038
LW0039
LW0040
LW0041
LW0042
LW0043
LW0044
LW0045
LW0046
LW0047
LW0048
LW0049
LW0050
LW0051
LW0052
LW0053
LW0054
LW0055
LW0056
LW0057
LW0058
LW0059
LW0060
LW0061
LW0062
LW0063
LW0064
LW0065
LW0066
LW0067
LW0068
LW0069
LW0070
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akker is geëgaliseerd
losse vondst
diepgeploegd
diepgeploegd
Cat.nr. 30
losse vondst
licht geëgaliseerd
losse vondst
losse vondst
Cat.nr.8
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
Cat.nr. 1
ontgronding
losse vondst
ruis cat.nr. 1
Cat.nr. 9
ruis cat.nr. 1en 10
akker is geëgaliseerd
losse vondst
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
losse vondst
diep omgezet
akker is geëgaliseerd
losse vondst
Cat.nr. 33
Cat.nr. 17
Cat.nr. 26
Cat.nr. 26
Cat.nr. 26

BRONS
NIET
MESO
NIET
MESOJJZ
NIET
BRONS,UZ
NIET
NIET
VME,LMEA
VMEB,LME
UZ
LME
LME
UZ,VME,LME
LME
UZ,VME,LME
LME
VMEB,LME
UZ
UZ,LME
LME
UZL
UZ,VMEB
MESO
NIET
NIET
BRONS,UZ
NEO,BRONS
NIET
NIET
MESO
MESO,NEO
MESO
NIET
NIET
NIET
NIET
NEO,BRONS
NIET
MESO
MESO
NEOM.NEOL
NIET
UZ
UZ
UZ
NIET
UZL,ROM

LW0071
LW0072
LW0073
LW0074
LW0075
LW0076
LW0077
LW0078
LW0079
LW0080
LW0081
LW0082
LW0083
LW0084
LW0085
LW0086
LW0087
LW0088
LW0089
LW0090
LW0091
LW0092
LW0093
LW0094
LW0095
LW0096
LW0097
LW0098
LW0099
LWOIOO
LWOlOl
LW0102
LW0103
LW0104
LW0105
LW0106
LW0107
LW0108
LW0109
LWOllO
LWOlll
LW0112
LW0113
LW0114
LW0115
LW0116
LW0117
LW0118
LW0119

Cat.nr. 26
Cat.nr. 26
Cat.nr. 26
Cat.nr. 26
Cat.nr. 27
losse vondst
Cat.nr. 28
Cat.nr. 29
Cat.nr. 29
losse vondst
losse vondst
Cat.nr. 13
Cat.nr. 45
losse vondst
Cat.nr. 25
losse vondst
Cat.nr. 24
Cat.nr. 13
losse vondst
Cat.nr. 2
Cat.nr. 15
Cat.nr. 2
Cat.nr. 20
Cat.nr. 20
Cat.nr. 21
Cat.nr. 22
losse vondst
Cat.nr. 11
Cat.nr. 11
Cat.nr. 11
losse vondst
Cat.nr. 31
Cat.nr. 31
losse vondst
Cat.nr. 2
diep omgezet
losse vondst
losse vondst
Cat.nr. 41
Cat.nr. 42
Cat.nr. 42
Cat.nr. 42
Cat.nr. 43
Cat.nr. 44
Cat.nr. 44
Cat.nr. 44
Cat.nr. 44
Cat.nr. 42
Cat.nr. 16

ROM
UZ
NEO,BRONS,LME
UZ,PALEOL
UZ.ROM
NIET
NIET
MESO
NIET
NIET
NIET
NEO,BRONS
NIET
NEO,BRONS
MESO,BRONSL,UZV,UZ
NIET
BRONSM
NIET
NEO,BRONS,UZ
NIET
MESO
NIET
UZ,ROM,VME
UZ,ROM,LME
NIET
UZ
NIET
UZ,LME
NIET
UZ
PALEOM
VME,LME
VME,LME
NIET
NIET
NIET
NIET
NIET
NIET
BRONS,UZ,ROM,LME
UZ,LME
LME
UZ,LME
UZ
NIET
NEO,LME
NIET
UZ
UZ
217

LW0120
LW0121
LW0122
LW0123
LW0124
LW0125
LW0126
LW0127
LW0128
LW0129
LW0130
LW0131
LW0132
LW0133
LW0134
LW0135
LW0136
LW0137
LW0138
LW0139
LW0140
LW0141
LW0142
LW0143
LW0144
LW0145
LW0146
LW0147
LW0148
LW0149
LW0150
LW0151
LW0152
LW0153
LW0154
LW0155
LW0156
LW0157
LW0158
LW0159
LW0160
LW0161
LW0162
LW0163
LW0164
LW0165
LW0166
LW0167
LW0168
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Cat.nr. 16
Cat.nr. 16
losse vondst
losse vondst
akker is geëgaliseerd
Cat.nr. 46
losse vondst
Cat.nr.47
Cat.nr. 47
Cat.nr.47
Cat.nr. 39
Cat.nr. 37
Cat.nr. 36
Cat.nr. 36
Cat.nr. 36
Cat.nr. 36
Cat.nr. 4
Cat.nr. 38
CatJir. 38
Cat.nr. 38
Cat.nr. 38
Cat.nr. 38
Cat.nr. 23
Cat.nr. 40
Cat.nr. 40
Cat.nr. 42
ontgronding
losse vondst
Kasteel
Cat.nr. 3
buiten gebied
aspergeveld
losse vondst
aspergeveld
buiten gebied
Cat.nr. 30
losse vondst
Cat.nr. 3
Cat.nr. 3
losse vondst
Willibrorduskerk
Cat.nr. 33
Cat.nr. 30
losse vondst
graafwerk
Cat.nr. 3
bouwput
ontgronding
kerk

LME
BRONS,UZ
NIET
NIET
NIET
MESOJJZ
VME
UZ,VMEB,LME
UZ
UZ,VMEB
UZ
UZ
ROM,LME
UZ
UZ
UZ
NT?
UZ,LMEA
UZ
UZ,ROM
UZ
UZ
BRONS,UZ
UZ,ROMM
UZ
BRONSJJZ
MESO
NEO
LME,NT
MESO
MESO
MESO,NEO
NEO
MESO,NEO
MESO
MESO
NEO
NEO,BRONS
MESO
NEOL
(LME),NT
MESO,UZ,ROM,LMEB
UZ,ROM,LMEB
NEO
LME
UZL
UZ,ROM,VME,LME
MESO,NEO,UZ,ROM,LME
(LME),NT

LW0169
LW0170
LW0171
LW0172
LW0173
LW0174
LW0175
LW0176
LW0177
LW0178
LW0179
LW0180
LW0181
LW0182
LW0183
LW0184
LW0185
LW0186
LW0187
LW0188
LW0189
LW0190
LW0191
LW0192
LW0193
LW0194
LW0195
LW0196
LW0197
LW0198
LW0199
LW0200
LW0201
LW0202
LW0203
LW0204
LW0205
LW0206
LW0207
LW0208

ontgronding
Cat.nr. 48
Cat.nr. 48
ontgronding
opgraving
aanleg graven
losse vondst
ontgronding
ontgronding
Cat.nr. 2
Cat.nr. 3
Cat.nr. 26
Cat.nr. 19
Cat.nr. 3
Cat.nr. 18
Cat.nr. 14
Cat.nr. 30
Cat.nr. 3
losse vondst
Cat.nr.26
Cat.nr. 34
Cat.nr. 35
Cat.nr. 35
Cat.nr. 3
Cat.nr. 29
Cat.nr. 30
Cat.nr. 5
Catnr. 17
ontgronding
ontgronding
ontgronding
ontgronding
Cat.nr. 6
losse vondst
Cat.nr. 1
losse vondst
losse vondst
losse vondst
losse vondst
losse vondst

ÜZM
ROM,VME
ROM
UZ,VME,LMEB
UZ
MESO,ÜZ,VME,LME
NEOM
LME
UZM
MESO,NEO,BRONS,UZ
MESO,NEO,BRONS
MESO
MESO,NEO
NEO
NEO,BRONS
NEO,BRONS
NEO,BRONS,UZ
MESO,NEO,BRONS
UZL
ROM
UZ
MESO
MESO
UZ
MESO,NEO,BRONS,UZ
MESO,UZ
NT?
UZ
NEO,ROM
MESO,UZ
INHROM
INHROM
UZ
NEO
UZ,VMEC
LMEB
NEO
ROM
NEOL,BRONS
PALEO
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NOTEN
1. De naam Tilburg duidt mogelijk op de aanwezigheid van een burcht, met til van het Germaanse
tiljawatnieuw gewonnen landbetekend (Künzel etal., 1988).Waardeburcht gelegen zouhebben
isvolstrektonbekend (zieo.a.Hardenberg, 1955,Theuws, 1988).Deomschrijving indeoorkonden
alsinde.Tilburgenduidtoverigenseerderopeengebieddanopeenbepaaldenederzetting.Hendriks
en van Nuenen (1989) zien het gebied van deTilburgen als het gebied tussen Goirle, Helvoirt en
de Leij, Hierin lagen volgens hen twee vroeg-middeleeuwse kernen:
- bij Goirle;
- ter hoogte van Berkel en Heukelom.
De kerk van Tilburg die gewijd is aan St.Dionysius heeft waarschijnlijk een oorsprong als eigen
kerk van het goed de Ryt van deheren van Tilburg.De wijding aan Dionysius kan duiden opeen
hoge, mogelijk Karolingsche, ouderdom (Steijns 1990).
2. De verwijzing naar een kerk is merkwaardig. Niet alleen omdat er geen kerk aanwezig was voor
zover we op kaarten kunnen nagaan, maar ook omdat er in geschreven stukken nimmer melding
vaneenkerk aldaar gemaakt wordt.DeBont (1989)wijst eropdathier eenkern lagdie even oud,
ofmogelijk zelfs ouderwasdanhetKerkeind bij Oisterwijk. Deoudstebouwkundige dateringvan
demiddeleeuwsekerkaanhetKerkeind sluiteeneventuelevoorgangerbijKerkhovenvolgenshem
niet uit.
3. Rechterlijk archief van het Rijks Archief in Noord-Brabant: nr. 1178/241.
4. HetkasteeldathertogHendrik Iin 1222alsleengoedvandebisschopvanUtrechtblijkttebezitten,
zou niet het kasteel bij Tilburg, maar Ter Borcht bij Oisterwijk zijn geweest (Stoepker, 1986a).
5. Bij Giersbergen worden dit soort wallen genoemd in een koopakte uit 1614. Bij een aankoop in
1614issprakevan2pachthoevenmetbinnenplaats.Delanderijenbestaanuit"debinnenste omgraft"
en 30 bunder land gelegen binnen de "buitenste walle of omgraft (Smulders, 1949).
6. Spek (in druk) beschrijft deze zogenaamde oude akkerlagen die een bruin-grijze overgangslaag
vormen tussen het begraven profiel en hetplaggendek. De laag is homogeen van opbouw en zeer
armaanorganischestof.Aandeonderkantheeft delaageenscherpegrensmethetnatuurlijke profiel
terwijldeovergangnaarhetesdekaandebovenkantvrijgeleidelijk is.Aangenomen wordtdatdeze
lagen zijn ontstaan door het gedurende langere tijd beakkeren in de periode voordat er
plaggenbewerking plaats vond. De herhaaldelijke grondbewerking veroorzaakte een sterk
gehomogensiseerde laag die zeer arm is aan organische stof (uitgeboerd).
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GERAADPLEEGDE KAARTEN

Kaart van Hendrik Verhees, 1794. schaal 1 :80000.
Kadastrale minuutplans (ca. 1830):
Gemeente Berkel; sectie/blad: Al, A2 BI, B2,Cl, C2,C3,Dl, D2, D3,D4.
Gemeente Loon op Zand; sectie/blad: D2,D3,El, E2, E3,F4.
Gemeente Udenhout; sectie/blad: Al, A2, BI, B2, B3,Cl, C2, Dl, D2, El, E2, Fl,
F2.
Gemeente Oisterwijk; sectie/blad: Al, A2,BI, Cl, Fl.
Gemeente Tilburg; sectie/blad: Al, A2, A3,A4,A5, BI, B2, B3,Cl, C2, II, LI.
Manuscriptkaart van de Tophografisch Militaire Kaart van het Koninkrijk der
Nederlanden, schaal 1:25 000 (vergroting van 1:50 000); ca. 1840. Blad: 44,45,
50.
Topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (Bonne projectie), schaal
1 : 25 000. Bladen: 606 (verkend in 1893); 607 (verkend in 1896); 626 (verkend in
1894); 627 (verkend in 1895).
Topografische kaart van Nederland, schaal 1 :25 000. Bladen: 44 H (verkend resp.
in 1934 en 1967); 45C (resp. verkend in 1953 en 1964); 50F (resp. verkend in
1934 en 1965) en 51A (resp. verkend in 1949 en 1961).
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AANHANGSEL 1STANDAARD ARCHEOLOGISCHE INVENTARISATIE
(S.A.I.) "DE LEYEN-WEST"
(door drs. WJ.H. Verwers, R.O.B.)

A. Het herinrichtingsgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Drunensche
Duinen en in het westen door de A-261 en de oostelijke rand van de stad
Tilburg. De zuid- en oostgrens hebben een enigszins grillig verloop. Buiten
beschouwing blijven de kernen van Udenhout en Berkel-Enschot.
Het landschaps bestaat vooral uit dekzand dat in het zuiden doorsneden wordt
door de Voorste Stroom. Ten noorden van deze stroom bevindt zich een rug
waarop sporen van de oude bewoning zijn aangetroffen. Overigens is een
gedeelte van deze rug ontgrond. Uit het overige gebied zijn vrijwel geen
vondsten bekend; Uit de toelichting blijkt dat over de aard en de uitgestrektheid
van de bewoning en de kwaliteit van de sporen weinig bekend is. Nader
onderzoek kan informatie verschaffen. De resultaten van het bodemonderzoek
geven inzicht in gebieden die in het bijzonder voor verder archeologisch
onderzoek in aanmerking komen. Aanmerkelijk is dat op verschillende plaatsen
in het gebied sporen van oude bewoning aanwezig zijn. Reden waarom gepleit
wordt voor een A.A.I.
B. Beschermde monumenten: geen.
C. Meldingsgebieden:
44H-8: Terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd
50F-8: Terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd en de Romeinse
periode
D. Attentiegebieden:
44H-A: Terrein met veel vondsten uit de Steentijd.
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AANHANGSEL 2 VONDSTMATERIAAL UIT DE 14 MONSTERKUILEN VAN
HET AANVULLEND BOORONDERZOEK

Monsterkuil 1: Loon op Zand
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ53.2b
Grondwatertrap: VIo
Opbouw bodemprofiel:
0-40:
40-55:
55-95:
95:
Vondsten:
0-40

40-55

55-95
Monsterkuil 2: Loon op Zand
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ53.2b
Grondwatertrap: VIo
Opbouw bodemprofiel:
0-30:
30-60:
60-80:
80:
Vondsten:
0-30

bouwvoor
lichtere laag met veel
stuifzandinschakelingen
omgespitte humuspodzol met opgebrachte
plaggen
BC-horizont, zwak-lemig matig fijn zand,
spitsporen zijn nog zichtbaar
2 pijpesteeltjes, 18e-19e eeuw
5 geglazuurd, 18e-19e eeuw
1 porselein, begin 20eeeuw
26 puintjes (baksteen etc.)
15 houtskoolbrokjes
23 kachelslijm
1 spijker
1 glas, ondetermineerbaar
2 prehistorisch aardewerk
3 geglazuurd, 18e-196eeuw
1 aardewerk, laat 19eeeuw
4 puintjes
2 glas, ondetermineerbaar
6 houtskoolbrokjes
4 puintjes

bouwvoor
ophogingspakket (stuifzand en plaggen)
bijna gehomogeniseerd
'schoon pakket', omgespitte podzol en
plaggen nog zichtbaar
BC-horizont, zwak-lemig matig fijn zand
1 Laat Steengoed, Nieuwe Tijd
1 glas, ondetermineerbaar
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3 houtskoolbrokjes
2 kachelslijm
11 puintjes
1prehistorisch aardewerk
2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
4 puintjes
4 houtskoolbrokjes
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Monsterkuil 3: De Knijperij
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ53.2b/t
Grondwatertrap: Vu d
Opbouw bodemprofiel:
0-40:
40-60:
60-90:
90:
Vondsten
0-40

40-60

60-90

Monsterkuil 4: Biezenmortel
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ37.2c/t
Grondwatertrap: vnd
Opbouw bodemprofiel:
0-30:
30-50:
50-65:
65:
Vondsten:
0-30

30-50

50-65

bouwvoor
lichtere laag in es
(stuifzandinschakelingen)
nauwelijks gehomogeniseerde
podzolrestanten
BC-horizont, zwak-lemig matig fijn zand
2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
9 houtskoolbrokjes
5 puintjes
3 kachelslijm
1 Laat Steengoed, Nieuwe Tijd
1 fragment pijp, 18c-19e eeuw
2 puintjes
9 houtskoolbrokjes
4 prehistorisch aardewerk
2 vuurstenen afslagen, niet gedateerd

bouwvoor
lichtere laag in de es, gehomogeniseerd
Oude akkerlaag
C-horizont, zeer sterk lemig zeer fijn
zand
3 prehistorisch aardewerk
2 laat 19e-eeuws aardewerk
6 puintjes
1 glas, ondetermineerbaar
7 houtskoolbrokjes
9 kachelslijm
3 prehistorisch aardewerk
4 houtskoolbrokjes
5 puintjes
3 prehistorisch aardewerk
2 gevernist, Romeinse tijd
5 puintjes
1 puintje
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Monsterkuil 5: Roomleij
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ37.2c
Grondwatertrap: VId
Opbouw bodemprofiel:
0-35:
35-45:
45:
Vondsten:
0-35

35-45
Monsterkuil 6: Roomleij
Ontginningstype : Kampontginning
Bodemtype: cZn35.2c/t
Grondwatertrap: VId
Opbouw bodemprofiel:
0-45:
45-65:
65:
Vondsten:
0-45

45-65

bouwvoor
Oude akkerlaag
C-horizont, zeer sterk-lemig, zeer fijn
zand
3 geglazuurd, 18e-19e eeuw
8 puintjes
7 houtskoolbrokjes
13 kachelslijm
5 prehistorisch aardewerk
1 romeins, waarschijnlijk

bouwvoor
Oude akkerlaag
C-horizont, sterk-lemig, zeer fijn zand
1 ondetermineerbaar Late Middeleeuwen
2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
1 fragment leisteen
3 puintjes
1 houtskoolbrokje
4 kachelslijm
1 Laat Steengoed, Nieuwe Tijd

Monsterkuil 7: De Kuil
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ35.2b
Grondwatertrap: Vu d
Opbouw bodemprofiel:
0-50:
50:
Vondsten:
0-50
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bouwvoor
C-horizont, sterk-lemig, zeer fijn zand
1 prehistorisch aardewerk
2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
14 houtskoolbrokjes

15 puintjes
5 kachelslijm
Monsterkuil 8: Hoolstraat
Ontginningstype: Open akkercomplex met strookvormige percelen
Bodemtype: zEZ35.1d
Grondwatertrap: VId
Opbouw bodemprofiel:
0-30:
bouwvoor
30-55:
lichtere laag in de es
55-70:
E-horizont, hier en daar aangetast aan de
bovenkant
70:
BC-horizont, sterk-lemig, zeer fijn zand
Vondsten:
0-30
30-55

1 vuurstenen afslag
2 puintjes
6 kachelslijm
2 puintjes
1 kachelslijm

Monsterkuil 9: Berkel-Enschot (Spoorlijn)
Ontginningstype: Open akkercomplex met blokvormige percelen
Bodemtype: zEZ35.2c
Grondwatertrap: Vu d
Opbouw bodemprofiel:
0-30:
bouwvoor
30-75:
lichtere laag in de es
75:
C-horizont, sterk-lemig, zeer fijn zand
Vondsten:
0-30

30-75

1 Blauwgrijs, Late Middeleeuwen B
2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
1 laat 19e-eeuws aardewerk
10 puintjes
1 spijker
2 houtskoolbrokjes
3 kachelslijm
6 geglazuurd, 18e-19e eeuw
12 puintjes
7 houtskoolbrokjes

Monsterkuil 10: Berkel-Enschot
Ontginningstype: Open akkercomplex met blokvormige percelen
Bodemtype: zEZ35.2b
Grondwatertrap: Vu d
Opbouw bodemprofiel:
0-35:
bouwvoor
35-40:
bruine tussenlaag in de es
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40-65:
65:
Vondsten:
0-35

35-40
40-65

Oude akkerlaag
C-horizont, sterk-lemig, zeer fijn zand

1 geretoucheerde afslag, niet gedateerd
5 geglazuurd, 18e-19e eeuw
1 glas, ondetermineerbaar
9 puintjes
11 houtskoolbrokjes
21 kachelslijm
3 puintjes
2 houtskoolbrokjes
2 prehistorisch aardewerk
2 verbrand bot
7 houtskoolbrokjes
3 puintjes

Monsterkuil 11:Heukelom, dichtbij de beek
Ontginningstype: Open akkercomplex met blokvormige percelen
Bodemtype: EZg35.1f
Opbouw bodemprofiel: Vbo
0-35:
bouwvoor
35-85:
lichtere laag in de es
85-110:
vieze donkere laag, volop gleyverschijnselen (beek)
110:
C-horizont, sterk-lemig, zeer fijn zand
Vondsten:
0-35

35-85

85-110

2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
17 puintjes
1 pijpekop, 18e-19eeeuw
6 houtskoolbrokjes
25 kachelslijm
2 Pingsdorf, Late Middeleeuwen A
1 Paffrath, Late Middeleeuwen A/B
3 Vroeg Roodbakken, Late
Middeleeuwen B
1 Laat Roodbakken, Nieuwe Tijd
23 houtskoolbrokjes
1 glas,recent
4 kachelslijm
20 puintjes
2 puintjes
1 houtskoolbrokje

Monsterkuil 12:Heukelom, bovenop de akker
Ontginningstype: Open akkercomplex met blokvormige percelen
Bodemtype: cZn33.2b
Grondwatertrap: Vul d
242

Opbouw bodemprofiel:
0-35:
35-70:
70:
Vondsten:
0-35

35-70

Monsterkuil 13:Oisterwijkse Baan
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ33.2b
Grondwatertrap: Vul d
Opbouw bodemprofiel:
0-50:
50-85:
85:
Vondsten:
0-50

50-85

Monsterkuil 14: Baaneind
Ontginningstype: Kampontginning
Bodemtype: zEZ33.2b
Grondwatertrap: Vu d
Opbouw bodemprofiel:
0-35:
35-55:
55:

bouwvoor
oude akkerlaag, veel houtskoolspikkels
C-horizont, zwak-lemig zeer fijn zand
1 Vroeg Roodbakken, Late
Middeleeuwen B
1 Blauwgrijs, Late Middeleeuwen B
1 20e-eeuws aardewerk
3 puintjes
1 pijpekop, 18e-19e eeuw
1 glas, recent
2 kachelslijm
1 Pingsdorf, Late Middeleeuwen A
1 Vroeg Roodbakken, Late
Middeleeuwen B
11 houtskoolbrokjes
9 puintjes

bouwvoor
oude akkerlaag, gehomogeniseerd
C-horizont, zwak-lemig fijn zand
1 Laat Steengoed, Nieuwe Tijd
4 geglazuurd, 18e-19eeeuw
3 glas, ondetermineerbaar
2 houtskoolbrokjes
5 puintjes
3 kachelslijm
2 prehistorisch aardewerk
1 kogelpot, Late Middeleeuwen A
4 puintjes
10 houtskoolbrokjes

bouwvoor
oude akkerlaag, gehomogeniseerd
C-horizont, zwak-lemig zeer fijn zand
243

Vondsten:
0-35

35-55
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1Blauwgrijs, Late Middeleeuwen B
2 geglazuurd, 18e-19e eeuw
3 puintjes
4 houtskoolbrokjes
2 glas, ondetermineerbaar
1 spijker
2 Blauwgrijs, Late Middeleeuwen B
12 houtskoolbrokjes
4 kachelslijm
5 puintjes

