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1 Inleiding

Het dorp Hulsel in de Noord-Brabantse Kempen bestaat al minimaal �3�0 
jaar. Een opgraving aan de noordkant van Hulsel door Archol BV heeft 
dit aangetoond. Het archeologische onderzoek leverde onder meer een 
waterput op die in het jaar 698 in gebruik is genomen en deel uitmaakte 
van een Merovingische nederzetting, bestaande uit een grote boerderij 
met een schuur. Mogelijk hebben we te maken met een oudere fase van 
de middeleeuwse nederzetting uit de 8e – �2e eeuw die circa �00 m ten 
zuidoosten van de opgraving ligt.�

Aanleiding voor het archeologisch onderzoek waren de plannen van de 
gemeente Reusel-de Mierden om een nieuwe woonwijk te realiseren in 
plangebied Kerkekkers. Het plangebied voor de woonwijk ligt direct ten 
noorden van Hulsel en beslaat een oppervlak van circa �,4 ha. Aan de 
zuidzijde bevindt zich een woonwijk uit het einde van de jaren ’80, waar 
destijds de eerder genoemde middeleeuwse nederzetting is opgegraven door 
het Instituut voor Pre- en Protohistorische archeologie van de Universiteit 
van Amsterdam. De oostkant wordt begrensd door de Kerkweg, waar op 
de hoek met de Cementsdreef de resten van een kerk uit de �2e -�9e eeuw 
liggen. Aan de noordkant ligt een akker en aan de westkant een sportterrein 
(figuur �.�). Op het moment van het onderzoek was het plangebied in 
gebruik als weiland.

De opgraving (definitief onderzoek, hierna DO) is het vervolg op een 
inventariserend veldonderzoek met behulp van proefsleuven (IVO-p) dat 
in 2007 door ADC ArcheoProjecten in het plangebied is uitgevoerd. Het 
ADC heeft twee proefsleuven gegraven. Hierbij zijn in het noordwesten 
verspreide sporen aangetroffen, ondermeer van een spieker, die wijzen 
op de aanwezigheid van nederzettingsresten ter plaatse. De grondsporen 
leverden geen dateerbaar materiaal op. In de onderste lagen van het 
esdek werd echter aardewerk aangetroffen uit de periode �000 – �250 
dat de  nederzettingsresten globaal in de volle middeleeuwen plaatst.� 
Omdat de verspreiding van de grondsporen zich leek te beperken tot het 
noordwestelijke deel van het plangebied, is door het bevoegd gezag (de 
gemeente), in samenspraak met mevr. R. Berkvens (Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven, milieudienst), besloten dat alleen dit deel voor een DO 
in aanmerking kwam.� Tijdens onderhavige opgraving bleken de nederzet-
tingssporen enkele eeuwen ouder dan werd verwacht. 

Voor de totstandkoming van dit rapport wil ik Frans Theuws (AAC, 
Universiteit van Amsterdam) bedanken voor zijn verhelderende inzichten 
en wetenschappelijk advies met betrekking tot de huizenbouw in de vroege 
middeleeuwen. Tevens dank aan Epko Bult en Jasper de Bruin (beiden 
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden) voor hun hulp bij het 
determineren van respectievelijk het aardewerk uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd en de Romeinse dakpannen. 

�  Theuws �999.
�  Van Benthem �007.
�  Berkvens, �008.
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Administratieve gegevens

Datum veldwerk:  30 juni – �� juli 2008
 
Opdrachtgever: Gemeente Reusel-de Mierden

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden 
   (Archol BV)
 
Bevoegd gezag: Gemeente Reusel-de Mierden

Gemeente: Reusel-de Mierden
Plaats: Hulsel
Toponiem: Kerkekkers

Coördinaten vindplaats:  �40.394,377.959 
   �40.4�7,377.897 
    �40.479,377.928 
   �40.456,377.99� 

Kaartblad: 5�W 

Geomorfologie: Terrasafzettingswelvingen, bedekt met  
   dekzand (3L�2a)

Bodem: Hoge zwarte enkeerdgronden met lemig  
   fijn zand, het grondwaterniveau is 
   80 – �60 cm beneden maaiveld (zEZ23,  
   grondwatertrap VII)

Onderzoeksmeldingnr.: 29334

Vondstmeldingsnr.: 407737

Deponering vondstmateriaal: Depot bodemvondsten provincie 
   Noord-Brabant (tijdelijke opslag Archol BV,  
   Reuvensplaats 4, Leiden)

Deponering digitale gegevens: E-depot (www.edna.nl)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens. 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied.
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2 Landschappelijk kader 

In het zuiden van de provincie Noord-Brabant en de aangrenzende 
Belgische provincies Antwerpen, Limburg en het uiterste noorden van de 
provincie Vlaams-Brabant, ligt het gebied ‘de Kempen’. Globaal is dit ten 
oosten van Antwerpen, ten zuidwesten van Eindhoven, ten oosten van de 
Maasvallei en ten noorden van de rivier Demer. 
Vrijwel de hele Kempen bestaat uit dekzandruggen, -vlakten en laagtes die 
worden doorsneden door een stelsel van beken (figuur 2.�). Het betreffen 
pleistocene eolische en fluvio-periglaciale afzettingen, ontstaan in de laatste 
ijstijd, het Weichselien. De lager gelegen delen in het dekzandlandschap 
zijn een stuk vochtiger, soms zelfs moerassig en met veen opgevuld.

Het plangebied ligt op een relatief hoge dekzandwelving. Het dekzand 
bestaat ter plaatse uit een ruim 2 m dik pakket van lemig fijn zand.� Ten 
zuidwesten van het plangebied stroomt het riviertje de Raamloop en circa 
450 m ten noordoosten van de opgraving, aan de oostkant van de Kerkweg 
ligt, volgens de geomorfologische kaart een moerassige laagte.

Volgens de bodemkaart bevinden zich in het onderzoek hoge zwarte 
enkeerdgronden (kaarteenheid zEZ23). Dit zijn oude akkerlanden met een 
plaggendek dat is ontstaan door eeuwenlange bemesting met potstalmest. 
Hierbij werd vulmateriaal in de (pot)stal vermengd met de uitwerpselen 
van het vee. De term plaggendek suggereert dat het vulmateriaal bestond 
uit zoden die gestoken waren op de heide of in het beekdal. Inmiddels 
is duidelijk dat ook ander vulmateriaal werd gebruikt, zoals bosstrooisel, 
gemaaide heide, varens, loszand en zeewier.� De combinatie van mest 
met het vaak zandhoudende vulmateriaal zorgde ervoor dat de akkers in 

�  Geologische kaart van Nederland – Eindhoven west, 5�W.
5  Spek �00�a, 7�6.
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Uitsnede geomorfologische kaart.



�0 Hulsel-KerKeKKers

de loop van de tijd hoger kwamen te liggen. Het op deze wijze ontstane 
humushoudend dek wordt een esdek of plaggendek genoemd. 

Voor het begrijpen van nederzettingspatronen is inzicht in de hydrologie, 
reliëf en bodemtypes van het gebied van groot belang.� Boeren willen 
vruchtbare grond met een goede waterhuishouding. Het leemhoudende 
zand ten noorden van Hulsel zal in verhouding tot andere dekzanden 
relatief vruchtbaar zijn geweest en de hogere ligging garandeerde een goede 
afwatering. Mogelijk was in de middeleeuwen het grondwaterniveau hoger 
dan het huidige, en bestond Brabant voor een deel uit moerassige gebieden.� 
Hoger gelegen delen hadden daarom als vestigingsplaats de voorkeur. 

6  Theuws �998.
7  http://www.brabant.nl/Werken/Landentuinbouw/Grondwater.aspx.
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3 Archeologisch en historisch kader: Hulsel en de Kempen in de 
vroege middeleeuwen.

3.1 Historisch kader

Na het uiteenvallen van het Romeinse rijk vestigden in de 4e eeuw de 
Franken zich in Noord-Brabant, destijds Texandrië genaamd (figuur 3.�). 
Deze voornamelijk kleine groepen Germaanse kolonisten noemen zichzelf 
Saliërs, maar werden door de Romeinen Franken genoemd.� Tegen het 
midden van de 5e eeuw bestonden er twee koninkrijken Doornik en 
Kamerrijk (in het huidige België), beide bondgenoten van het Romeinse 
gezag.� Doornik bestond al in de Romeinse tijd (Turnacum) en kwam 
rond 432 in Frankische handen. Onder koning Childerik was Doornik de 
hoofdstad van het Frankische Rijk. Hij was de zoon van Merovech, waar het 
geslacht der Merovingen naar vernoemd is. Childerik stierf in 48�. Zijn graf 
werd in �653 bij toeval ontdekt.

De zoon van Childerik, Clovis, verplaatste het Merovingische 
machtscentrum in 486 naar Parijs. Van daaruit breidde de elite hun 
netwerken uit naar de periferie, op zoek naar macht en welvaart.�0 Clovis 
werd bekeerd tot het christendom (rond 500) en veroverde Gallië vanuit het 
noorden met behulp van de kerk. Texandrië was binnen het Merovingische 
rijk een perifere zone waar de administratieve organisatie niet zo goed 
was. De controle over het gebied kwam van locale elitegroepen, waarbij de 
onderlinge relaties zeer belangrijk waren.
Na de dood van Clovis in 5�� werd naar Salisch recht zijn rijk verdeeld onder 
de mannelijke nakomelingen. Dat waren er vrij veel, waardoor het grootste 
deel van de 6e eeuw gekenmerkt werd door onderlinge ruzie, wreedheden 
en oorlogen. Het Frankische machtsgebied dreigde steeds uiteen te vallen 
na de dood van een vorst. Plunderen was daarbij een gebruikelijke methode 
van welvaart- en machtsvergaring. De elite had geen vaste plek waar ze 
zetelde, maar was mobiel. Begrijpelijkerwijs was om die reden losse buit 
(inclusief mensen) een belangrijke bron van rijkdom. 

Aan deze instabiele periode kwam een einde toen tegen het eind van de 6e 
eeuw vrede werd opgelegd door de kerk. Rijkdomvergaring door oorlog nam 
af en in plaats daarvan werden landbezit en opbrengsten van overschotten 
steeds belangrijker. De elite legde steeds meer beslag op het land en de 
bevolking verloor haar vrijheid: steeds meer mensen werden te werk gesteld 
op het land. Dit bracht wel meer stabiliteit.
De omslag van mobiel- naar vastgoedbezit is archeologisch zichtbaar in het 
begravingsritueel: in de 6e eeuw wordt de elite met veel prestigegoederen 
begraven, terwijl graven uit de 7e eeuw weinig bijgiften bevatten. De elitaire 
en niet-elitaire graven uit deze laatste periode zijn moeilijker uit elkaar te 
houden.

In de loop van de 7e eeuw nam de macht van de Merovingische koningen 
af. De macht (en het leven) van een koning was over het algemeen van korte 
duur, terwijl de hofmeier (major domus, een soort eerste minister) een meer 
constante factor vormde. Geleidelijk aan werd de hofmeier daardoor de 

8  Bazelmans & Theuws �990.
9  Jansen �988.
�0  Theuws �990.
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eigenlijke machthebber, die naast veel invloed ook veel land in bezit had. In 
687 kreeg één van hen, Pepijn II, het grootste deel van de macht in nauwe 
samenwerking met de kerk. Hij breidde zijn invloed uit naar het noorden, 
vermoedelijk ook tot in Texandrië, waarbij de plaatselijke bevolking tot het 
christendom werd bekeerd. De steun van de kerk bestond uit het sturen 
van bisschoppen. Zo kerstende Willibrord in Nederland rond 700 vanuit 
Utrecht allerlei gebieden in Nederland en België. 

De tweede helft van de 7e eeuw wordt op lokaal niveau gekenmerkt door de 
opkomst van het ‘villa-exploitatie-systeem’.�� Hierbij ontstaan nieuwe neder-
zettingssystemen, met regionale machtscentra, die te definiëren zijn als 
villae, met controle over een bepaald domein. Een villa vormde het hoogste 
element binnen dit nederzettingssysteem. Op lokaal niveau functioneerden 
er kleinschaligere nederzettingen. De vroegmiddeleeuwse nederzetting bij 
Hulsel vertegenwoordigt waarschijnlijk een nederzetting van het lokale 
niveau.
Een aantal Frankische leiders doneert (delen van) villae aan Willibrord. 
Willibrord stond namelijk onder bescherming van Pepijn II, en met de 
donaties werd verwantschap aan Pepijn bewezen. Sommige van deze 
Franken waren lid van een elitegroep met bezittingen over het hele Maas-
Demer-Schelde-gebied. Allianties waren belangrijk en werden veelal 
aangegaan door huwelijken.
Nederzettingen als Hulsel en Dommelen in de Kempen werden door een 
dergelijke elite gecontroleerd. Hulsel wordt in historische bronnen mogelijk 
al in 7�0 genoemd als locus, een nederzetting, als donatie van een elitaire 

��  Theuws �990.

Figuur 3.1
De lage Landen in de vroege middeleeuwen, 
met ‘nucleaire’ gebieden (relatief dichtbevolkt). 
Grijze stip: locatie van Hulsel (naar Heidinga 
�990).
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familie in Texandrië aan Willibrord.��Het is onbekend hoe een villa er in de 
Kempen heeft uitgezien en waar deze zich bevond(en). Mogelijk heeft er 
één bij Tilburg gelegen.�� 

In de loop van de 7e eeuw waren op tal van plaatsen op de hooggelegen 
gronden van de Kempen kleine nederzettingen ontstaan. Sommige van deze 
nederzettingen groeiden uit tot dorpen waarin op een gegeven moment ook 
een kerk wordt gesticht. De nederzettingen blijven gedurende de hele vroege 
en volle Middeleeuwen plaatsvast, waarna ze rond �200 werden verplaatsen. 
Terwijl de mensen een andere locatie kiezen voor hun huizen, blijven de 
kerk en het kerkhof op de oude plek in gebruik. Dit was ook het geval in 
Hulsel, waar de in oorsprong �2e eeuwse kerk tot op het einde van de �9e 
eeuw verlaten tussen de akkers heeft gestaan.

3.2 Archeologisch kader

De Kempen waren in de Romeinse tijd mogelijk dichter bevolkt dan 
na de herbevolking in de vroege middeleeuwen. Het aantal in Archis 
geregistreerde vindplaatsen in de omgeving van Hulsel uit eerstgenoemde 
periode is verhoudingsgewijs veel talrijker (figuur 3.2). Opvallend is wel de 
cluster van vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen bij Hulsel zelf. 

In het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft een opgraving 
van het IPP�� aan de noordoostkant van Hulsel een nederzetting uit de 
Karolingische tijd en de volle middeleeuwen aangetoond (figuur 3.3).�� 

��  Theuws �998, �85.
��  Theuws �990, 60.
��  Instituut voor Pre- en Protohistorische archeologie van de Universiteit van Amsterdam.
�5  Theuws �999.
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IKAW met Archis-meldingen. 
blauw - Romeinse tijd
rood - vroege middeleeuwen.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Kempen-project van 
de UvA,�� naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe woonwijk. Een 
uitbreiding van dezelfde woonwijk is de aanleiding voor het onderhavige 
onderzoek. De opgraving van het IPP heeft onder andere twee huisplat-
tegronden uit de Karolingische periode opgeleverd en daarnaast een aantal 
aardewerkvondsten uit de Merovingische periode. Deze vondsten zijn in 
verband te brengen met de uitkomsten van het onderhavige onderzoek. 
Naar aanleiding van de Merovingische vondsten werd destijds al vermoed 
dat er een nederzetting uit die periode in de directe omgeving moest liggen. 

In het te ontwikkelen gebied Hulsel-Kerkekkers heeft het ADC in 2007 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (figuur 3.3).�� Er zijn twee proefsleuven 
gegraven van elk �00 m lang en 8 m breed. De afstand tussen de sleuven 
bedroeg 50 m. In de zuidelijke sleuf � werd slechts één spoor aangetroffen. 
De waterput die met het onderhavige onderzoek in put 8 werd aangetroffen, 
is net gemist. In het noordwesten van het plangebied werd op basis van een 
sporencluster in sleuf 2 een gebied geselecteerd dat opgegraven diende te 
worden. Vermoed werd dat hier nederzettingsresten uit de periode �000 
– �250 aanwezig zouden zijn.

�6  Slofstra, Van Regteren Althena, Roymans & Theuws 1982.
�7  Van Benthem 2007.
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Figuur 3.3 
Hulsel-Kerkekkers, met rechtsonder de 
opgraving van het IPP.  Daarboven met de 
twee proefsleuven van het ADC (put � en �) 
en plangebied Kerkekkers met de opgraving 
van Archol (put � t/m 9).
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4 Vraagstellingen en methodiek

4.1 Vraagstellingen

De volgende onderzoeksvragen staan bij het onderzoek centraal:��

Algemeen

�. Wat is de aard, omvang, datering en conserveringstoestand van deWat is de aard, omvang, datering en conserveringstoestand van de 
archeologische resten, grondsporen en structuren? Wat kan in dit 
verband gezegd worden over de archeologische verwachting in de 
wijdere omgeving van het plangebied?

2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowelWat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel 
horizontaal als verticaal/stratigrafisch en wat is hun onderlinge 
samenhang?

3. Wat voor een type sites enWat voor een type sites en off site patronen kunnen worden 
onderscheiden en hoe laten deze zich ruimtelijk begrenzen?

4. Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen eenIs er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een 
vindplaats? Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, 
zo ja in welke mate zijn deze aaneensluitend?

5. Wat is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten per site?Wat is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten per site?
6. Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van soortgelijke vindplaatsen uitHoe verhoudt de site zich ten opzichte van soortgelijke vindplaatsen uit 

dezelfde periode in de regio?
7. Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationaleWat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale 

geschiedschrijving? Wijken de resultaten af van het huidige beeld van 
het bewoningspatroon in de late middeleeuwen?

Landschap en bodem

Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke 
context van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de 
volgende vragen:

�. Wat is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsenWat is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsen 
(paleogeografie, geomorfologie en hydrologie)?

2. In welke mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehadIn welke mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehad 
op de conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën?

3. Wat kan gezegd worden over het (micro)reliëf op basis van de NAP-Wat kan gezegd worden over het (micro)reliëf op basis van de NAP-
waarden en bodemkundige fenomenen in de opgravingsvlakken en 
profielen?

4. Wat is de relatie tussen de laagte in de oostzijde van het plangebiedWat is de relatie tussen de laagte in de oostzijde van het plangebied 
en de ontwikkeling van het akkergebied in de middeleeuwen? Welke 
ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden vanaf de late 
middeleeuwen plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu 
van de mens?

3. Wat is de ontwikkeling en datering van eventueel aanwezige oudeWat is de ontwikkeling en datering van eventueel aanwezige oude 
cultuurlagen en het plaggendek en is de ruimtelijke ontwikkeling 
daarvan te herleiden? En waar zijn deze aanwezig?

4. Kunnen aan de hand van archeologisch vondstmateriaal in het esdek (uitKunnen aan de hand van archeologisch vondstmateriaal in het esdek (uit 
zowel de Middeleeuwen als de moderne tijd) uitspraken worden gedaan 
over de ouderdom en de ontwikkeling van het esdek?

5. Wat was de functie van het terrein v��rdat het in gebruik werd genomenWat was de functie van het terrein v��rdat het in gebruik werd genomen 
als woongrond? Wanneer hebben de bewoners het plangebied in gebruik 
genomen en wanneer weer verlaten? Welke functie krijgt het terrein 
nádat het door de bewoners is verlaten?

�8  Berkvens �008.
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6. Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in deWelke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de 
geanalyseerde zadenmonsters?

Bewoning en nederzetting

Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang 
en andere archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de 
volgende vragen afgeleid:
�. Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke dateringZijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering 

hebben zij?
2. Welke gebouwen bevinden zich op het erf? Welke type gebouwen komenWelke gebouwen bevinden zich op het erf? Welke type gebouwen komen 

er in de loop van de tijd voor en welke functie hebben zij gehad?
3. Hoe zien de afzonderlijke gebouwplattegronden er uit?Hoe zien de afzonderlijke gebouwplattegronden er uit?
4. Bevatten de overblijfselen van de hoofdgebouwen en andere sporen uitBevatten de overblijfselen van de hoofdgebouwen en andere sporen uit 

de volle middeleeuwen gegevens die kunnen duiden op een ruimtelijke 
indeling van de nederzetting, zoals erven en de erfindeling en gelijktij-
digheid van gebouwen (horizontale stratigrafie en dergelijke)?

5. Wat is de aard van de afzonderlijke sporen?Wat is de aard van de afzonderlijke sporen?
6. Bevat een eventuele nederzetting uit Middeleeuwen overblijfselen dieBevat een eventuele nederzetting uit Middeleeuwen overblijfselen die 

duiden op ambachtelijke activiteiten, zoals onder andere productie en/of 
bewerking van ijzeren voorwerpen?

7. Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historischeIs er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische 
gegevens en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit?

8. Vanaf de Middeleeuwen vindt de ontwikkeling van dorpskernen plaats.Vanaf de Middeleeuwen vindt de ontwikkeling van dorpskernen plaats. 
Vanuit de relatief verspreide bewoning lijken dan de nederzettingen en 
de dorpskernen te ontstaan. Zijn er archeologische aanwijzingen voor de 
ontwikkeling van deze nederzettingen en dorpskernen en op welke wijze 
heeft dit vorm gekregen?

9. Bevinden zich nog waterputten in het gebied? Welk type waterputBevinden zich nog waterputten in het gebied? Welk type waterput 
bevindt zich op het erf (of de erven) en hoe ziet de gebruiksgeschiedenis 
van deze waterput(ten) eruit? Hoe zijn deze putten geconstrueerd en wat 
is de samenstelling van de vulling?

�0. Zijn er aanwijzingen voor de reden van het verlaten van het erf?Zijn er aanwijzingen voor de reden van het verlaten van het erf?
��. Waar bevindt zich de ingang van het woonhuis? En waar die van deWaar bevindt zich de ingang van het woonhuis? En waar die van de 

andere structuren? Zijn er aanwijzingen voor handelingen, die specifiek 
met deze toegangen in verband te brengen zijn?

Materiële cultuur

�. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheidWelke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid 
per site en hoe is de conserveringstoestand van de diverse vondstcatego-
rieën?

2. Wat is de aard van de aangetroffen gebruiksvoorwerpen?Wat is de aard van de aangetroffen gebruiksvoorwerpen?
3. Wat is de herkomst van deze gebruiksvoorwerpen?Wat is de herkomst van deze gebruiksvoorwerpen?
4. Van welke materiaalsoorten zijn de gebruiksvoorwerpen vervaardigd?Van welke materiaalsoorten zijn de gebruiksvoorwerpen vervaardigd?
5. In welke context zijn de gebruiksvoorwerpen teruggevonden?In welke context zijn de gebruiksvoorwerpen teruggevonden?
6. Hoe zijn de gebruiksvoorwerpen verspreid over het erf, gelet opHoe zijn de gebruiksvoorwerpen verspreid over het erf, gelet op 

materiaalsoort en objecttype?
7. Zijn er op het terrein voedselresten terug te vinden? Zo ja, waar zijnZijn er op het terrein voedselresten terug te vinden? Zo ja, waar zijn 

deze voedselresten aangetroffen?
8. Zijn er objecten en sporen aan te wijzen met een specifieke relatieZijn er objecten en sporen aan te wijzen met een specifieke relatie 

tot voedsel (bijvoorbeeld met betrekking tot voedselbereiding of 
voedselopslag)?
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9. Zijn er specifieke plaatsen op het erf aan te wijzen met een significantZijn er specifieke plaatsen op het erf aan te wijzen met een significant 
grotere vondstconcentratie en wat is de samenstelling ervan?

�0. Wat zijn de gebruikte voedselbronnen? Wat is de verhouding tussenWat zijn de gebruikte voedselbronnen? Wat is de verhouding tussen 
veeteelt, akkerbouw en wilde soorten binnen het zoölogische en 
botanische materiaal?

Verkaveling en infrastructuur

�. Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard enZijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en 
de wijze van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, 
etc.)? 

2. Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensdeWat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde 
percelen, zowel binnen als buiten een eventuele nederzetting?

3. Welke relatie is er te leggen tussen de perceelsgrenzen en de vroegsteWelke relatie is er te leggen tussen de perceelsgrenzen en de vroegste 
kadasterkaarten?

4. Waarvoor zijn de kavels gebruikt?Waarvoor zijn de kavels gebruikt?
5. Komen er in het gebied sporen van paden en wegen voor en welkeKomen er in het gebied sporen van paden en wegen voor en welke 

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied?
6. Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van deWat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur?
7. Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historischeWat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische 

gegevens over paden en wegen?

4.2 Methodiek

De proefsleuven van het ADC zijn put � en 2 genoemd; de opgravings-
putten van Archol zijn 3 t/m 9 genummerd op volgorde van aanleg (zie 
figuur 3.3). De opgraving bestond uit twee fasen. In eerste instantie is het 
geselecteerde deel van het plangebied opgegraven (circa 3420 m2). Toen 
bleek dat de nederzettingsresten in zuidelijke richting doorliepen, tot in het 
oorspronkelijk vrijgegeven deel van het plangebied, is hier in overleg met 
de opdrachtgever aanvullend 500 m2 onderzocht. Het totale opgegraven 
oppervlak komt daarmee op circa 3920 m2.

Bij de aanleg van de opgravingsputten zijn de bouwvoor en esdek 
laagsgewijs machinaal verwijderd, tot op het niveau waarin de sporen 
in het vlak zichtbaar werden. Dit sporenniveau bevond zich in de top 
van het dekzand, direct onder de akkerlagen van het plaggendek. Bij het 
verdiepen zijn de tussenvlakken met behulp van een metaaldetector op 
metaalvondsten afgezocht. Dit is ook gebeurd met het sporenvlak. 
De top van het esdek (spoor 5020) is vlak � genoemd en het sporenvlak 
(spoor 5050) vlak 2. De diepte waarop vlak 2 is aangelegd ten opzicht 
van het maaiveld varieerde van circa 90 cm tot maximaal �30 cm. De 
bouwvoor is gescheiden gehouden van de overige grond en als laatste weer 
teruggestort.

De sporen zijn - na handmatig schaven van het vlak - op een vlaktekening 
getekend (schaal �:50) en gefotografeerd. De sporen waren in het algemeen 
te herkennen als bruingrijze tot bruine verkleuringen in de natuurlijke 
ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven palen, gegraven kuilen en 
greppels, en een waterput. Om de aard van de sporen te kunnen vaststellen 
en om daterend materiaal te verzamelen, zijn alle sporen gecoupeerd, 
getekend (schaal �:�0), digitaal gefotografeerd en afgewerkt. Kuilen en 
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houtskoolrijke paalsporen van structuren zijn bemonsterd. De analoge 
veldtekeningen zijn na afwerken en inmeten van de putten gedigitaliseerd.

De vondsten zijn zoveel mogelijk per spoor verzameld. Aanleg- en 
vlakvondsten zonder spoorcontext zijn per archeologische laag in vakken 
van 5 m bij 5 m verzameld. 
Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw zijn de profielen van een aantal 
putten door middel van kolomopnames gedocumenteerd (schaal �:20). De 
putwanden, meetbuizen, NAP-hoogtes en profielen zijn ingemeten in het 
landelijk coördinatenstelsel (RD-coördinaten) met behulp van een Infrarood 
Theodoliet.
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5 Resultaten: bodemopbouw

De bodem binnen het opgegraven gebied is opgebouwd uit dekzand 
afgedekt door een plaggendek (figuur 5.� en tabel 5.�). 

5.1 Plaggendek

De onderste akkerlaag (5020) is vrij dun en niet over het hele opgravings-
terrein aanwezig. Het is niet uitgesloten dat het bij deze laag om resten 
van een voorloper van het eigenlijke plaggendek gaat. De bovenste, dikkere 
akkerlagen (50�5 en 50�0) zijn zeker door plaggenbemesting gevormd.

Om uitspraken te kunnen doen over de ouderdom en ontwikkeling van het 
esdek, zijn tijdens de aanleg van de putten zoveel mogelijk vondsten uit de 
drie akkerlagen verzameld. Het aangetroffen aardewerk is onderworpen 
aan een ‘quick scan’ (zie Hoofdstuk 7.2 en bijlage 2).�� Het aardewerk 
geeft slechts een globale indruk van de datering van het plaggendek. 
“Harde” uitspraken over de datering van het plaggendek laat dit materiaal 
niet toe. De kans is namelijk groot dat de vondsten in de akkerlagen door 
de langdurige ploegactiviteiten en door bodemleven (mollen) verticaal 
verplaatst zijn. 

�9  Determinatie: drs. E. Bult (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden).

Figuur 5.1 
Profiel bij opgraving.

laagnr kleur geologie omschrijving

5000 donker bruingrijs Los fijn zand, iets siltig en humeus (Zs� h�) Aa - bouwvoor

50�0 bruingrijs Als S5000, iets heterogener Aanp� – jong esdek, �5e-�7e eeuw

50�5/50�0 licht bruin tot bruin Los fijn, zwak siltig zand (Zs�) Aanp� – ouder esdek, ��e-�5e eeuw

5050 geel Los fijn, zwak siltig zand (Zs�) Gebioturbeerde C-horizont

5060 wit/geel Vrij compact iets siltig zand (Zs�), met ijzerinspoeling 
/ ijzerhoudend

C-horizont 

Tabel 5.1 
Bodemopbouw.
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De onderste lagen (50�5 en 5020) bevatten grotendeels aardewerk uit de 
�4e en �5e eeuw, en daarnaast enkele scherven uit de �2e – �3e eeuw en �6e 
– �7e eeuw.  De jongste laag, die de meeste vondsten opleverde, bevatte 
hoofdzakelijk materiaal uit de �5e – �6e eeuw, alsmede enkele scherven uit 
de �4e en �8e eeuw. Deze dateringen lijken te wijzen op een start van de 
plaggenbemesting in het onderzoeksgebied in de �4e en/of �5e eeuw. Dit is 
in overeenstemming met het algemene beeld dat voor de Zuid-Nederlandse 
zandgronden bestaat.�0 De oudste fase van het plaggendek kan globaal in de 
�4e-�5e eeuw worden geplaatst. De jongste fase dateert globaal uit de �5e-�8e 
eeuw. 
De onderste akkerlaag heeft ook scherfmateriaal uit de volle middeleeuwen 
opgeleverd. Dit betekent dat er in ieder geval vanaf de volle middeleeuwen 
in het onderzoeksgebied geakkerd is. Het is aannemelijk dat er ook in 
de vroege middeleeuwen geakkerd is. Het meest waarschijnlijk in de 
Karolingische tijd, toen de nederzetting in zuidelijke richting was verplaatst. 
Er lijkt geen continue beakkering (en bewoning) geweest te zijn vanaf de 
vroege tot in de late middeleeuwen. Onder de vondsten ontbreekt namelijk 
materiaal uit de �0e en ��e eeuw. Dit conclusie uit het IPP-onderzoek 
bevestigt dat in deze eeuwen sprake was van een hiaat in de bewoning.

5.2 Het dekzand 

In de top van het dekzand zal oorspronkelijk een podzolbodem aanwezig 
zijn geweest. De bodemhorizonten daarvan (A-, E- en B-horizont) zijn echter 
grotendeels verdwenen. Ondanks het ontbreken van het oorspronkelijke 
oppervlak, is het mogelijk om bij benadering een reconstructie te maken 
van het paleo-reliëf binnen het onderzoeksterrein aan de hand van de 
hoogteligging van de opgravingsvlakken. Deze zijn voornamelijk aangelegd 
op de overgang van het akkerpakket naar de C-horizont (figuur 5.2).

Het plangebied vertoont een van zuid naar noord oplopend reliëf. In 
de hoogtelijnenkaart van figuur 5.2 oogt dit reliëf groter dan het in 
werkelijkheid was. In feite is slechts sprake van een gering hoogteverschil 
van 40 cm over een afstand van 64 m. Dit komt neer op een flauwe helling 
van nog geen �%. Aan de oostkant ligt een depressie, die niet helemaal 
tot uiting komt in de kaart, omdat het vlak hier niet onder, maar in de B-
horizont is aangelegd. Ter plaatse van structuur 5, in het zuidwesten, is 
sprake van het grootste hoogteverschil. De zuidwesthoek van de structuur 
ligt circa 20 cm lager dan de noordoosthoek.

�0  Spek �00�.
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Figuur 5.2 
Hoogtelijnenkaart van het opgravingsvlak 
met de sporen.
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6 Resultaten: sporen en structuren 

6.1 Inleiding

Op basis van het aardewerk, de dendrochronologische datering van de 
waterput en het vergelijkbare uiterlijk van de sporen, behoren de meeste 
sporen tot de Merovingische periode, vermoedelijk grotendeels in de 7e en 
vroege 8e eeuw. 
In totaal zijn 303 sporen gedocumenteerd bij het definitieve onderzoek 
(tabel 6.�), waarin in totaal �2 structuren zijn herkend (tabel 6.2). De 
structuren worden hieronder eerst apart beschreven en vervolgens in een 
fasering van de vroegmiddeleeuwse nederzetting geplaatst.

Archeologische sporen:

paalsporen totaal �0� 67%

paalkuil �7�

paalgat �

paalgatkuil �8

kuil �� �%

greppel � �%

waterput � 0.�%

spitsporen � �%

vlek (mogelijk de onderkant/restant van een spoor) 6 �%

Overige sporen:

natuurlijke verstoring (diergangen, wortelgangen, natuurlijke depressie etc.) 59 �9%

vervallen (niet waarneembaar in coupe) �9 6%

totaal aantal sporen �0� �00%

Het relatieve hoge percentage natuurlijke verstoringen (�9%) is veroorzaakt 
door de grote mate van bioturbatie van het sporenvlak. Toch waren de 
meeste sporen redelijk geconserveerd. Het afdekkende plaggendek heeft de 
sporen tegen recente verstoringen beschermd.

structuur type opmerking

� spieker 6-palige spieker

� huis �-beukig, minimaal 5 gebinten, incompleet blootgelegd

� bijgebouw 6 palen

� Schuur/huis 6 gebinten (N-Z)

5 huis �0 gebinten, �-schepig, B=�0m, L=��m, middenbeuk=6m

6 bijgebouw �� palen, �-beukig

7 huis 8 gebinten, �-beukig, B=�0m, L=�7,5m, middenbeuk=6m

8 spieker �-palige spieker tegen structuur 7 aan = onderdeel van?

9 spieker 6-palige spieker, � sporen gecoupeerd door ADC

�0 spieker �-palig, ligt in str.5, hoort bij/gelijktijdig aan str. 6?

�� spieker � palen van een 6-palige spieker

�� huis incl. sporen van ADC, 6 gebinten, licht bootvormig

6.2 Huizen

Bij het onderzoek zijn drie plattegronden van grote hoofdgebouwen 
(boerderijen) aangetroffen. Twee daarvan zijn compleet blootgelegd, één is 
deels onderzocht. Op grond van het aardewerk uit de grondsporen zijn de 
plattegronden in de Merovingische tijd te plaatsen. 
Hieronder volgt eerst een beschrijving van de afzonderlijke plattegronden. 

Tabel 6.1
Sporen onderverdeeld naar type.

Tabel 6.2
Structurenlijst.
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Figuur 6.2 
Structuur � met spoornummers en coupes, schaal �:�50. 



26 Hulsel-KerKeKKers

Vervolgens wordt ingegaan op de constructiewijze. Beargumenteerd wordt 
dat sprake is van een voor de Merovingische tijd afwijkend boerderijtype, 
waarvan de bovengrondse reconstructie overigens niet geheel duidelijk is. 

6.2.1 Structuur 2 

Structuur 2 ligt in een sporencluster aan de westzijde van put 4 (figuur 6.2). 
Het betreft het (grootste?) deel van een driebeukige gebouwplattegrond, 
waarvan het westelijke uiteinde buiten de opgraving ligt. Het aardewerk uit 
de plattegrond kan niet nader gedetermineerd worden dan vroegmiddel-
eeuws, tussen 500 en 700 (zie hoofdstuk 7.� en tabel 7.2). 

De kern van het gebouw heeft uit gebinten bestaan, minimaal zes, waardoor 
het een driebeukige indeling heeft. De breedte bedraagt �0,5 m en de lengte 
minimaal ��,5 m. De enige nokstijl staat onder of net naast gebint 5. Aan 
beide lange zijden buiten de kernconstructie bevinden zich verschillende 
paalsporen. Enkele daarvan betreffen ongetwijfeld buitenstijlen. In figuur 
6.2. zijn de meest waarschijnlijke buitenstijlen aangegeven. Andere hebben 
mogelijk deel uitgemaakt van de (buiten)wand.

In tabel 6.3 worden de afstanden tussen de middenstaanders van de 
plattegrond gegeven.��

S2 Overspanning Gemiddelde afstand gem. spoordiepte (cm)

gebint � (W) 5.8 �.� ��

gebint � 5.65 �.� ��

gebint � 5.� �.0 �7

gebint � 5.6 �.9 �0

gebint 5 5.6 �.� ��

gebint 6 5.6 �8

gemiddeld 5.6 �.� ��

Binnen de plattegrond is een aantal andere paalsporen en vlekken 
aangetroffen, waarvan de betekenis niet duidelijk is. 
- Twee paalsporen betreffen mogelijk resten van reparaties aan gebint 2. Het 

gaat om spoor 4.49, dat gebintspaal 4.55 oversnijdt, en de tegenhangers 
aan de overzijde( dubbele paalspoor 4.7 en 4.33).

- Aan de zuidzijde, tegen middenstaanders 4.42 en 4.55 zijn respectievelijk 
een kuil en een (natuurlijke?) vlek aangetroffen. Het geheel zou een 
ingangspartij kunnen vormen. Aan de noordzijde geldt hetzelfde voor 
spoor 4.3 

- In de zijbeuk aan de zuidzijde liggen kuilen 4.45 en 4.39. Deze ondiepe 
sporen  (circa �0 cm diep) zijn gezien de ligging mogelijk gelijktijdig met 
de bewoning van de structuur. Hun functie is evenwel onduidelijk.

Na het verlaten en in onbruik raken van structuur 2 is het hout deels 
hergebruikt. Sommige van de paalsporen vertonen zogenaamde 
uitgraafkuilen: op de plaats waar het paalgat hoort te zitten is een 
komvormige kuil zichtbaar, meestal met een schuine kant (waar de paal 
heen is gekanteld?) en een iets rechtere. Bij structuur 2 lijkt dit het geval bij 
sporen 9 en 54. De ronde kuil, spoor 38, die gebintspaal 56 oversnijdt, is 
mogelijk een uitgraafkuil.
��  In de tabellen is bij het berekenen van de afstanden tussen de palen, waar mogelijk, uitgegaan 

van de paalgaten. Daar waar deze niet (meer) zichtbaar waren, is uitgegaan van de meest 
waarschijnlijke locatie hiervan.

Tabel 6.3. 
Afstanden tussen de middenstaanders binnen 
structuur � (h.o.h. in meters).
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6.2.2 Structuur 5 

Structuur 5 betreft een compleet opgegraven plattegrond van een groot 
gebouw met een driebeukige indeling. De lengte van de plattegrond 
bedraagt 2�,6 m en de breedte is maximaal �0,5 m. De structuur beslaat een 
oppervlakte van ruim 200 m2 en is daarmee de grootste van de aangetroffen 
gebouwen.

De datering van het in de sporen aangetroffen aardewerk loopt nogal 
uiteen. Spoor 8.� bevatte een stuk aardwerk uit circa 600 en verder is er, 
naast Romeins materiaal dat als “opspit” beschouwd mag worden, laat-
Merovingisch en Karolingisch materiaal aangetroffen. Daarmee dateert de 
structuur tussen grofweg 500 en 700. 

S5 Overspanning Gemiddelde afstand gem. spoordiepte (cm)

gebint �? (W) 5,� �,8 �6

gebint � 5,5 �,� �9

gebint � 5,� �,7 �5

gebint � 5,� �,0 �5

gebint 5 5,� �,0 ��

gebint 6 5,� �,5 �0

gebint 7 5,� �,� �5

gebint 8 5,� �,� �5

gebint 9 5,� �,� ��

gebint �0? (O) 5,� �0

gemiddeld 5,� �,� �9

De kern van structuur 5 bestaat uit minimaal acht gebinten en drie 
middenstaanders. Mogelijk bevinden zich in de beide korte zijden ook nog 
gebinten (tabel 6.4, gebinten � en �0). De onderlinge afstand tussen de 
gebinten bedraagt gemiddeld 2,3 m, waarbij opvalt dat de twee buitenste 
(mogelijke) gebinten op de grootste afstand liggen. De staanders van de 
eerste vijf gebinten staan onderling in een lijn; hetzelfde geldt voor de 
gebinten 6 t/m 9. De zuidelijke staander van gebint �0 staat opvallend 
ver uit het lood. Om deze te verbinden met gebint 9, moet er gebruik zijn 
gemaakt van een losse (langs)balk. 
Aanwijzingen voor een wandconstructie zijn er niet. Het is evenwel 
aannemelijk dat het huis een buitenwand heeft gehad op de lijn van de 
buitenstijlen. 

Ook structuur 5 vertoont sporen van hergebruik van hout. Sporen 8.4, 8.6, 
8.�0, 8.�9 en 6.45 bleken in de coupe te bestaan uit een uitgraafkuil met 
daaronder resten van de insteek van de oorspronkelijke paalkuil.

Figuur 6.3 
Foto van spoor �.�, mogelijk behorende bij de 
noordelijke ingang van structuur �. 

Tabel 6.4
Afstanden tussen de middenstaanders binnen 
structuur 5 (h.o.h. in meters).
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Figuur 6.4 
Structuur 5, met spoornummers en coupes, schaal �:�00.
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Het paalspoor van de noordelijke stijl van gebint 6 (spoor 6.30) is na 
gebruik gevuld met afval uit een haardkuil of kookplaats (figuur 6.5). 
Het bevatte veel verhitte en onverhitte stenen, waaronder een aantal 
werktuigen�� en nog een aantal aardewerk- en dakpanfragmenten. In dit 
geval zou sprake kunnen zijn van een bewuste (rituele?) depositie bij het 
verlaten en afbreken van het huis.��

6.2.3 Structuur 7 

Structuur 7 is een complete plattegrond van een groot driebeukig 
hoofdgebouw. Structuur 7 ligt in het verlengde van structuur 5 en de 
oriëntatie is vrijwel gelijk. De afstand tussen beide structuren is 7,� m. Het 
weinige aardewerk uit structuur 7 is niet scherper te dateren dan 500-700.

De totale lengte van de plattegrond is �5,8 m en de breedte is maximaal �0,5 
m. De structuur beslaat daarmee een oppervlakte van ongeveer �58 m2.

S7 Overspanning Gemiddelde afstand gem. spoordiepte (cm)

gebint � (W) 5,� �,� ��

gebint � 5,5 �,� �7

gebint � 5,� �,� ��

gebint � 5,5 �,� �0

gebint 5 5,5 �,� �5

gebint 6 5,7 �,� �7

gebint 7 5,6 �,0 �8

gebint 8 5,7 ��

gemiddeld 5,5 �,� �6

De plattegrond bestaat uit 6 of 8 gebinten, een mogelijke nokstijl en enkele 
buitenstijlen die waarschijnlijk de plaats van de wanden markeren. De 
interpretatie van nokstijl is niet zeker. Dit spoor 6.55 was in het veld een 
zeer onduidelijke vlek. De buitenstijlen van gebint � staan iets naar binnen 
ten opzicht van de andere buitenstijlen. 

��  Zie Knippenberg, hoofdstuk 7.�.
��  Van der Broeke �00�.

Figuur 6.5 
Foto van spoor 6.�0 gevuld met afval van een 
haard of kookplaats. 

Tabel 6.5
Afstanden tussen de middenstaanders binnen 
structuur 7 (h.o.h. in meters).
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Figuur 6.6 
Structuur 7, met spoornummers en coupes, schaal �:�00. 
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6.2.4 Type Hulsel, een nieuw Merovingisch huistype 

De drie grote boerderijplattegronden van Hulsel zijn qua omvang, opbouw 
en oriëntatie vrijwel identiek. Kenmerkend is de driebeukigheid van 
de plattegronden, bestaande uit gebinten, één of enkele nokstijlen en 
buitenstijlen bij de hoeken. In één korte zijde staat er bij iedere hoek nog 
een extra paal achter. Meer buitenstijlen ontbreken grotendeels. Opvallend 
is dat het uiteinde met vier buitenstijlen niet consequent aan één bepaalde 
kant ligt. Bij structuur 5 bevindt het uiteinde met de extra palen zich aan 
de oostkant, bij structuur 7 aan de westkant. Bij structuur 2 is slechts één 
uiteinde opgegraven, waarbij niet duidelijk is of dit twee of vier buitenstijlen 
telt.
Een belangrijk kenmerk zijn verder de grote afmetingen van de 
plattegronden. Niet alleen de lengte en breedte zijn aanzienlijk (�0,5 m bij 
�5,8 tot 2�,3 m) ook de overspanning van de middenbeuk is met gemiddeld 
5,5 m aan de forse kant. Hierbij werd slechts sporadisch gebruik gemaakt 
van centrale nokstijlen. De constructie van de middenbeuk zal daarom steun 
gehad hebben van (dwars-)schoren om de breedte te overbruggen.

Met hun driebeukige opbouw en grote omvang laten de Hulselse 
boerderijen zich goed vergelijken met andere Merovingische 
hoofdgebouwen in Zuid-Nederland. De constructie met twee en vier 
buitenstijlen bij de korte zijden van de plattegronden wijkt echter af van 
de tot nu toe bekende, gelijktijdige plattegronden. Om die reden wordt 
voorgesteld om van een nieuw huistype te spreken, genaamd “type Hulsel”.

Kernconstructie

Bij de huisplattegronden van Hulsel zijn voor kern en dak verschillende 
constructiewijzen denkbaar. Onderzoek naar de constructie van 
Merovingische hoofdgebouwen in Geldrop wijst op het gebruik in deze 
periode van een schilddak. �� Een mogelijke uitzondering is gevonden in 
Beers-Gassel, waarbij de driebeukige indeling vermoedelijk tot aan de 
uiteinden doorloopt (figuur 6.8, rechts; zadeldak). Dit huis was �8 m lang 
en �0,5 m breed en dateert uit de tweede helft 7e eeuw tot begin 8e eeuw, 
ongeveer gelijktijdig met de structuren van Hulsel.

��  Zie voor deze en andere bouwkundige termen bijlage �.

Figuur 6.7 
De zuidelijke helft van structuur 7 in het vlak 
van put 8.
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Van de driebeukige indeling is soms een soort vierbeukige constructie 
gemaakt, door het plaatsen van middenstaanders ter ondersteuning van de 
nokbalk. Hierbij moet bedacht worden dat de middenbeuk vermoedelijk 
wel één brede ruimte vertegenwoordigde van ruim 4 tot 6 m breed. Tevens 
heeft een aantal plattegronden aanwijzingen opgeleverd voor een wand 
rondom de middenbeuk; een afgesloten “rondgang”. �� Deze scheiding 
van midden- en zijbeuken leidt tot een betere isolatie van de woon- en 
stalruimten (zie figuur 6.8, links). 

In de Karolingische periode (vanaf 750) veranderen de huisconstructies. 
De huizen worden korter, onregelmatiger en hebben vaker geen schilddak, 
wat blijkt uit het ontbreken van palen aan de kopse kanten. Het patroon 
van de sporen getuigt eerder van een zadeldak met een nok- of topgevel. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in figuur 6.9. Deze huizen hebben 
schijnbaar geen rondgang om de middenbeuk. Het voordeel van een 
dergelijke gevel zal de mogelijkheid voor een (zolder)raam of opening zijn, 
wat zorgt voor meer licht en frisse lucht. Het schilddak heeft als voordelen 
dat het beter bestand is tegen wind, regen en sneeuw.

Bij de Merovingische huisplattegronden in Hulsel lijken de gebinten over de 
volledige lengte door te lopen gezien het forse karakter van de centrale palen 

�5  Theuws in voorb.

Figuur 6.8 
Merovingische plattegronden te Geldrop, links 
(Theuws �99�, 95) en te Beers-Gassel 
(Heidinga & Vreenegoor �990). Schaal �:�00.

Figuur 6.9 
Karolingische plattegronden te Geldrop, links 
(Theuws �99�, �0�) en te Weert (Roymans 
�995, �5). Schaal �:�00.
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in de korte zijden. Dit betekent een complete driebeukige indeling met 
een lange middenbeuk en twee zijbeuken zonder rondgang. De structuur 
heeft in dat geval vermoedelijk een zadeldak gehad. Een probleem bij deze 
reconstructie vormt de ligging van de nokstijlen van structuur 5 en 7. Bij 
een zadeldak zou je die op de kopse kanten verwachten. Hun ligging in lijn 
met de hoeken van de gebouwen lijkt juist te pleiten voor een schilddakcon-
structie. In dat geval zal sprake zijn geweest van een complete rondgang. 
Een derde optie is een U-vormige rondgang, met aan één zijde een 
nokgevel, dus een dak met drie dakvlakken. De constructie is dan een 
combinatie van een zadel- en een schilddak.

Functionele indeling, wanden en ingangen

Over de functionele indeling en de plaats van de wanden en ingangen 
bestaat geen duidelijke informatie. Zo zijn bij geen van de plattegronden 
resten van een haard aangetroffen die inzicht verschaffen in de locatie van 
het woongedeelte. Met enige goede wil kan de middenbeuk van structuur 
5, op basis van de tweedeling in de uitlijning van de gebinten, opgedeeld 
worden in twee losse ‘kamers’ met een gang ertussen (figuur 6.4). 
Met betrekking tot de wanden kan alleen gesteld worden dat deze ter hoogte 
van de buitenstijlen kunnen worden vermoed. Feitelijke aanwijzingen 
hiervoor in de vorm van constructieve resten zijn er niet. Waarschijnlijk 
werd gebruik gemaakt van poeren of een lichte wandconstructie van 
vlechtwerk.

Ook over de ligging van de ingangen leveren de opgegraven plattegronden 
geen eenduidige aanknopingspunten. Uit structuur 2 zou kunnen worden 
afgelezen dat de ingangen in het midden van de lange zijden hebben 
gelegen. Aan de zuidzijde, tegen middenstaanders 4.42 en 4.55 zijn hier 
respectievelijk een kuil en een (natuurlijke?) vlek aangetroffen. Het geheel 
zou een ingangspartij kunnen vormen. De sporen hebben een vergelijkbare 
oriëntatie, ten noorden van de middenstaanders 
Een andere mogelijke locatie voor een ingangspartij vormen de korte zijden 
met op elke hoek twee buitenstijlen. Elk paar buitenstijlen kan een ingang 
vertegenwoordigen, waarbij de langbalk boven de ingang steunt op de twee 
buitenstijlen. In het geval van een zadeldak of een gecombineerd daktype, is 
een ingang aan de korte zijde onder de nokgevel niet ondenkbaar.

Reconstructie

Uit het voorgaande blijkt dat voor het 
type Hulsel drie verschillende basiscon-
structies mogelijk zijn. De hiernaast 
weergegeven reconstructie is slechts één 
van de mogelijkheden. Gekozen is voor de 
meest waarschijnlijke variant met aan één 
zijde een nokgevel en een rondgang. Om 
de buitenstijlen in het tweede gebint een 
functie te geven, is er voor gekozen om tussen 
de buitenstijlen van gebinten � en 2 een 
ingangspartij te maken.

Figuur 6.10 
Een reconstructie van huistype Hulsel.
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6.3 Bijgebouwen en kleinere huizen

Naast de grote huisplattegronden zijn er vier kleinere structuren aan te 
wijzen die mogelijk als schuur, of werkplaats dienden. Een interpretatie als 
klein huis behoort ook tot de mogelijkheden. 
Op grond van hun ligging lijkt het aannemelijk dat de kleinere structuren 
bij de vroegmiddeleeuwse nederzetting horen. Helaas is in geen van 
de kleinere structuren dateerbaar materiaal aangetroffen. Voor twee 
plattegronden (structuren 4 en 6), zijn er aanwijzingen voor een alternatieve 
datering, namelijk in de laat-Romeinse tijd. 

6.3.1 Structuur 3 

De plattegrond van structuur 3 heeft een breedte van ongeveer 5 m en 
een lengte van minimaal 5 m en maximaal �2 m. In de minimale variant 
bestaat de plattegrond uit drie paren middenstaanders of gebinten (figuur 
6.��). Aan de westkant van de structuur liggen sporen die qua uiterlijke 
kenmerken en ligging bij de structuur kunnen horen. Mogelijk hebben we 
te maken met de resten van nog eens drie gebinten. Deze zijn dan deels 
aangetast waardoor 2 middenstaanders - de tegenhangers van sporen 4.�6 
en 4.�7 - zijn verdwenen. Een aanwijzing dat ter plaatse sprake is van een 
verhoudingsgewijs grotere erosie van de sporen, levert spoor 4.60. Dit spoor 
is bij het couperen aanvankelijk komen te vervallen omdat het alleen vaag in 
het vlak zichtbaar was. In de maximale variant bestaat structuur dus uit zes 
paren middenstaanders.
Aan de noordoost- en zuidoostelijke kant van de structuur ligt ook nog 
een aantal duidelijke paalsporen. Spoor 7.23 hoort waarschijnlijk bij 
het oostelijke gebint. Vier sporen aan de zuidoostkant van het gebouw 
vormen een soort afgeronde hoek die mogelijk als restant van de wand 
geïnterpreteerd kan worden.  De ten oosten hiervan gelegen paalsporen 
4.65, 4.69 en 4.70 zijn niet aan structuur 3 te koppelen. Mogelijk markeren 
deze drie paalsporen een los wandje of een rek. 
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Figuur 6.11 
Structuur �, met spoornummers, schaal �:�00.
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De oriëntatie van structuur 3 is hetzelfde als die van de huisplattegronden 
van het type Hulsel. Ook de uiterlijke kenmerken van de grondsporen zijn 
overeenkomstig. Op grond hiervan is voor structuur 3 een datering in de 
Merovingische tijd aannemelijk.

6.3.2 Structuur 4

Structuur 4, gelegen aan de oostzijde van de opgraving, meet �3,2 m 
bij 6,2 m. De plattegrond is incompleet onderzocht: tussen put 6 en 9 
is een smalle strook ter hoogte van de oostelijke zijde niet opgegraven. 
Waarschijnlijk zijn hierdoor één of twee sporen gemist. De opbouw van de 
plattegrond is daardoor niet geheel zeker. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake 
van een drieschepige plattegrond (tabel 6.6). Een andere mogelijkheid is dat 
de drie palen aan de oostelijke zijde ter ondersteuning van een overhangend 
dak diende. In dat geval wordt de kern van het gebouw gevormd door 
drie rijen staanders. We hebben dan te maken met een asymmetrische 
constructie, waarbij het westelijke dakvlak kleiner is dan het oostelijke 
dakvlak.

S4 Overspanning Gemiddelde afstand gem. spoordiepte (cm)

gebint � (N) �,6 �,6 �6,5

gebint � �,5 �,� �9,0

gebint � �,5 �,6 ��,5

gebint � �,5 �,5 ��,0

gebint 5 �,�5 �,� �9,0

gebint 6 (Z) �,� ��,0

gemiddeld �,� �,� ��

De datering van structuur 4 is onduidelijk. Typologisch lijkt de plattegrond 
op een structuur uit Dommelen (huis 26), met een datering uit de late 
7e, begin 8e eeuw�� en op de Karolingische gebouwen uit Hulsel, �00 
m verderop.�� Er zijn echter ook aanwijzingen voor een andere datering 
dan vroege middeleeuwen. Structuur 4 heeft als enige plattegrond een 
noordwest-zuidoost oriëntatie, haaks op de andere gebouwen. Ook de 
hogere humeusiteit van de sporen wijkt af van de andere structuren, hoewel 
dit mogelijk komt door de lagere (nattere) ligging van structuur 4, richting 
een depressie. De laatste aanwijzing voor een andere datering levert de �4C-
analyse van een stukje houtskool uit spoor 4.74: �680 ± 40 BP (Poz-27005, 
monster V53MHK)  oftewel 240-440 AD (2 sigma conf. level).�� Op basis 
van deze analyse zou structuur 4 in de laat Romeinse tijd geplaatst moeten 
worden. Omdat het om houtskool gaat, is deze ouderdom echter minder 
zeker dan op het eerste gezicht lijkt. Bij houtskool moet rekening gehouden 
worden met het zogenaamde ‘oud-hout’-effect. 

6.3.3 Structuur 6

Structuur 6, die deels samenvalt met structuur 5, heeft een omvang van 
maximaal 8,4 bij 6,3 m. Het gebouw bestaat uit vier gebinten, waarvan de 
drie westelijke door nokstijlen worden ondersteund. Het meest oostelijke 
gebint is niet voorzien van een nokstijl, mogelijk omdat daar de ingang 
was en er ruimte moest overblijven achter de deur(en). Tevens is dit gebint 

�6  Theuws �99�, �55.
�7  Theuws �999.
�8  C-�� datering uitgevoerd in het Poznan Radiocarbon Laboratory.

Tabel 6.6
Afstanden tussen de middenstaanders binnen 
structuur � (h.o.h. in meters).
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voorzien van relatief diep ingegraven palen, een tweede aanwijzing voor een 
ingang ter plaatse.
Naast de �� paalsporen die aan structuur 4 zijn toe te wijzen, zijn zes 
duidelijke sporen binnen de structuur aangetroffen (in figuur 6.�3 
aangegeven met grijs). Deze sporen hangen mogelijk samen met een 
herbouw- of herstelfase.

S2 Overspanning Gemiddelde afstand gem. spoordiepte (cm)

gebint � (W) 5,� �,5 ��

gebint � 5,6 �,5 ��

gebint � 5,7 �,� �0

gebint � (O) 5,� ��

gemiddeld 5,� �,5 ��
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niet opgegraven

Figuur 6.12
Structuur �, met spoornummers en 
coupes, schaal �:�00.

Tabel 6.7
Afstanden tussen de middenstaanders binnen 
structuur 6 (h.o.h. in meters).
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Ook voor structuur 6 ontbreken “harde” daterende gegevens. Ondanks 
de overlapping met sporen van structuur 5, zijn er geen oversnijdingen 
die duidelijk maken welke structuur ouder is. Wel valt op dat structuur 6 
iets anders is georiënteerd dan de grote vroegmiddeleeuwse huizen, maar 
daarentegen precies haaks (90 graden gedraaid) staat op structuur 4 die 
mogelijk in de laat-Romeinse tijd dateert. Wellicht hebben beide structuren 
een gelijke, laat-Romeinse ouderdom, maar zeker is dat niet. De enige 
vondst uit de sporen van deze structuur, een fragment van een Romeinse 
dakpanfragmenten, kan natuurlijk wijzen op een Romeinse datering maar 
kan ook goed als “opspit” worden verklaard.

6.3.4 Structuur 12

Structuur �2 is de enige structuur die pas tijdens de uitwerking van de 
opgravingsgegevens is herkend. Een achttal sporen van deze structuur is 
tijdens het proefsleuvenonderzoek blootgelegd, gecoupeerd en afgewerkt. 

�� De afgewerkte sporen, die door het ADC als resten van een schuur zijn 
bestempeld, waren in de opgravingsput moeilijk aan de omliggende sporen 
te koppelen. Op de samengevoegde overzichtstekeningen van de bleek 
duidelijk dat sprake was van één gebouwplattegrond.
�9  Van Bentum �007.
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De plattegrond is noord-zuid georiënteerd en bestaat uit 6 gebinten (tabel 
6.8). De lengte bedraagt �2,2 m en de breedte ruim 5 m. Het gebouw lijkt 
een open binnenruimte te hebben, met een enkele middenstaander (spoor 
2.25). Het is onduidelijk waar de wanden zich bevonden. 

S12 Overspanning Gemiddelde afstand diepte W (cm) diepte O (cm)

gebint � (N) �,7 �,� �� �8

gebint � �,� �,5 �7 ��

gebint � �,55 �,� �6 ��

gebint � �,55 �,5 �� 5

gebint 5 �,�5 �,5 �0 6

gebint 6 (Z) �,�5 � �0

gemiddeld �,� �,� �� ��

De afwijkende oriëntatie van structuur �2 pleit voor een andere datering dan 
de vroege middeleeuwen. Structuur �2 lijkt typologisch het meest op een 
“bootvormige” huisplattegrond uit de volle middeleeuwen. Kenmerkend 
voor dergelijke plattegronden is een smaller gebint aan één of beide korte 
zijden. Bij structuur �2 is het noordelijke gebint smaller, hoewel de palen 
van een gebint uit een dergelijk gebint uit de volle middeleeuwen doorgaans 
nog dichter bij elkaar staan. 
De lengte en breedte van structuur �2 komen redelijk overeen met een 
“bootvormige” plattegrond uit Nederweert-Rosveld die waarschijnlijk in 

Structuur1

Structuur9

Structuur11

Structuur12

333333333
555555555

888888888
666666666
444444444
777777777

999999999

5m0
gecoupeerd door ADC

Figuur 6.14
Structuren 9, �� en ��, schaal �:�50.

Tabel 6.8.
Afstanden tussen de middenstaanders binnen 
structuur �� (h.o.h. in meters).
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de tweede helft van de �2e eeuw thuis hoort (figuur 6.�5). Een verschil met 
“bootvormige” plattegronden is de geringe omvang en diepte van de sporen.

Er is geen dateerbaar materiaal aangetroffen in de sporen. Ter plaatse 
zijn in de proefsleuf wel fragmenten aardewerk uit de periode �000-�250 
aangetroffen in de onderste laag van het plaggendek. Mogelijk behoort dit 
schaarse materiaal oorspronkelijk bij structuur �2, maar is het na verloop 
van tijd in het akkerpakket terechtgekomen.

6.4 Spiekers

6.4.1 Structuren 1, 8 en 10

Drie kleine vierpalige spiekers hebben in grote lijnen een overeenkomstige 
omvang en oriëntatie (figuur 6.�6). Structuur � ligt aan de noordkant 
van het plangebied en heeft een oppervlak van 2,9 m2.�0 Structuur 8 ligt 
ten oosten van structuur 7 en heeft eveneens een oppervlak van 2,9 m2. 
Structuur �0 is de kleinste spieker (2,5 m2) en ligt binnen structuur 5 en ten 
westen van structuur 6. Structuur � en 8 hebben beide een vijfde paalspoor 
buiten de structuur. Mogelijk betreft het de ondersteuning van een houten 
trapje dat diende om de spieker te betreden. 

�0  Tijdens het veldwerk werd gedacht dat structuur � een zespalige spieker was en dat paalspoor 
�.�� ten oosten van de structuur erbij hoorde. Deze is nu echter bij structuur �� gerekend als 
tegenhanger van spoor �.�8.

Figuur 6.15 
Structuur �0� uit Nederweert-Rosveld 
(Hiddink �005), schaal �:�00. 
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Structuren �, 8 en �0 
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De sporen van structuren � en �0 hebben een identieke donkere grijsbruine 
vulling (figuur 6.�7). De sporen van structuur 8 wijken af door een meer 
lichtbruine vulling. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door een verschil in 
matrix: structuur 8 ligt in een zone met veel ijzeroer.

De spiekers zijn a-typisch voor vroeg-middeleeuwse nederzettingen. 
Dergelijke kleine vierkante spiekers komen na de prehistorie en Romeinse 
tijd vrijwel niet meer voor. Mogelijk horen ze dus niet bij de vroegmiddel-
eeuwse nederzetting. Een voorzichtige aanwijzing hiervoor is de oriëntatie 
van de spiekers die afwijkt van die van de zekere vroeg-middeleeuwse 
hoofdgebouwen.Verder is opvallend dat de drie spiekers gecombineerd een 
rechte hoek vormen, alsof ze mogelijk een rechthoekig terrein begrenzen. 

6.4.2 Structuren 9 en 11 

Het ADC heeft tijdens het vooronderzoek reeds een spieker herkend.�� Deze 
is in de administratie van de opgraving als structuur 9 opgenomen. Bij het 
vooronderzoek zijn vier palen van de spieker gecoupeerd en bij de opgraving 
nog eens twee (figuur 6.�4). De structuur bevat in totaal zes paalsporen, 
heeft een oost-west oriëntatie en is 6,4 m lang en 3,7 m breed.
De oriëntatie van structuur �� is het zelfde. Deze structuur ligt slechts 
gedeeltelijk binnen de opgraving en bestaat uit minimaal drie paalsporen, 
mogelijk de zuidkant van een spieker of bijgebouw.
Beide structuren bestaan uit donkere, iets humeuze paalsporen met wat 
houtskool in de vulling. 
Door de afwezigheid van dateerbare vondsten is onduidelijk of de structuren 
bij de vroegmiddeleeuwse nederzetting horen. Gezien de iets afwijkende 
oriëntatie kunnen ze deel uit maken van een ander erf ten noorden van het 
plangebied.

6.5 Overige sporen

6.5.1 Waterput

Binnen het opgegraven nederzettingsterrein is één waterput aangetroffen 
(figuur 6.�8; spoor 8.45). Voor de aanleg van de waterput is eerst een grote 
ronde kuil gegraven, met een diameter van ruim 2 m en een diepte van 
circa 2,35 m. Hierin is een uitgeholde boomstam met een buitendiameter 
van 60 cm geplaatst.�� De boom hiervoor is gekapt in de 2e helft van het jaar 
698. Het onderste deel van de stam is gebruikt, vanaf het punt net boven 

��  Van Benthem �007, �0.
��  Zie Vermeeren, H6.�.

Figuur 6.17 
Gecoupeerde sporen van structuur � .
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de wortels. Vermoedelijk is de stam langer geweest dan 2,4 m en heeft deze 
boven het oude oppervlak uitgestoken. In ieder geval is de grote kuil gelijk 
na het plaatsen van de boomstam dichtgegooid om de stam te stutten. Dit 
is af te leiden uit de lichte, gevlekte vulling van de kuil (vulling 3). Tijdens 
het gebruik van de waterput is deze mogelijk afgedekt geweest om te 
voorkomen dat er dingen invallen en het water vies wordt.
Het is niet duidelijk hoe lang de boomstamput in gebruik is geweest, maar 
gezien de donkere kern van het spoor is het hout niet verwijderd, maar in 

situ weggerot (zichtbaar aan vulling 4). Op het moment van de opgraving 
resteerde slechts de onderste 40 cm van de uitgeholde boomstam. Nadat 
de waterput in onbruik is geraakt, is de bovenkant in elkaar gevallen en 
is een grijs-gevlekte vulling gevormd (vulling 2). Na verloop van tijd is de 
resterende depressie opgevuld met vulling �, de zogenaamde ‘nazak’ van het 
spoor. 
Er is slechts één vondst gedaan in de waterput: een deel van de bodem of 
deksel van een houten ton.�� Het ontbreken van vondsten in de bovenste 
vullingen van de waterput duidt erop dat na het in onbruik raken van de 
waterput en verplaatsing in zuidelijke richting van de nederzetting in de 
Karolingische tijd, het terrein geheel werd verlaten.

6.5.2 Kuilen

De geïsoleerd gelegen sporen met een diameter groter dan de paalsporen 
zijn gerekend tot de categorie van kuilen. In totaal zijn negen sporen als 
kuil aangemerkt, 4% van het totale aantal (figuur 6.�). Blijkbaar maakte men 
in de vroege middeleeuwen minder gebruik van kuilen voor bijvoorbeeld 
opslag en afval dan in de voorafgaande perioden. De meeste kuilen hebben 
een donker grijsbruine, iets humeuze vulling. Van de negen kuilen zijn 
twee kuilen beschreven bij structuur 2. Slechts één van de overige kuilen 
bevatte vondsten (spoor 6.84; figuur 6.�9).

De locatie van kuil 6.84, tussen structuur 2 en 5 in, zonder andere sporen 
in de omgeving, doet vermoeden dat de kuil bij één van de twee of beide 
huizen heeft gehoord. De kuil heeft twee vullingen en is 48 cm diep. De 
datering van het aardewerk uit de kuil komt overeen met de datering van 
het aardewerk uit beide huisplattegronden (zie hoofdstuk 7.� en tabel 7.2). 

��  Zie voor een beschrijving hoofdstuk 7.�.

29,90 m 
+NAP

29,90 m
+NAP

Figuur 6.18 
Waterput met uitgeholde boomstambe-
schoeiing uit 698, schaal �:�0.
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Het meeste aardewerk komt uit de bovenste vulling van de kuil, de nazak 
(vulling �). Deze vulling is ontstaan als secundaire (latere) opvulling van de 
kuil. Slechts één fragment aardewerk is in een oudere vulling aangetroffen 
(vulling 2). Deze dateert uit de periode 500-700. De kuil bevatte tevens 
een aanzienlijke hoeveelheid steenmateriaal (zie hoofdstuk 7.3). De uit-
spoelingsbandjes onder vulling 2 van de kuil suggereren dat de kuil enige 
tijd regenwater opving. Dit water heeft de gedeeltelijke uitspoeling van de 
oorspronkelijke inhoud veroorzaakt.
De functie van de kuil is onduidelijk. De archeobotanische analyse van een 
grondmonster uit vulling 2 heeft helaas niets opgeleverd (zie hoofdstuk 7.5). 

Kuilspoor 4.72 heeft een soortgelijke ligging als spoor 6.84, namelijk 
midden tussen structuren 3, 4 en 7. Dit spoor heeft met de geringe diepte 
van enkele centimeters echter geen toegevoegde informatie opgeleverd.

6.5.3 Greppels en spitsporen

In de zuidelijke helft van de opgraving liggen twee delen van greppels die 
waarschijnlijk deel uit maken van hetzelfde systeem. De greppels zijn smal 
(gemiddeld �0 cm) en ondiep, maximaal circa �0 cm. Door de geringe diepte 
zijn de greppels deels opgenomen in het afdekkende akkerpakket. 
Op grond van de vulling van de greppels moet het om sporen gaan die 
ouder zijn dan het plaggendek. De greppels hebben een noordwest-zuidoost 
oriëntatie, gelijk aan de grote huisplattegronden van het type “Hulsel”. 
Mogelijk hebben ze gefunctioneerd als een soort erfafscheiding. Gezien hun 
ligging kunnen ze of bij structuur 2 of bij structuur 7 horen. 
In het noorden en zuiden van de opgraving zijn delen van één lange baan 
spitsporen aangetroffen. De spitsporen “hangen” onder het plaggendek en 
doorsnijden enkele paalsporen van structuur 7. Blijkbaar is in de periode 
van de plaggenbemesting een smalle noordwest-zuidoost lopende strook 
diep doorgespit. Mogelijk markeert de spitbaan een perceelsgrens in de 
vorm van een greppel. 

Figuur 6.19 
Kuil 6.8�. Vulling � is de homogeen bruingrijze 
bovenste �0 cm van de kuil; vulling � is de het-
erogene vulling onderin. Daaronder zijn grijze 
uitspoelingsbandjes zichtbaar.
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6.6 Datering, structuur en ontwikkeling van de vroegmiddeleeuwse 

nederzetting

De opgegraven nederzettingsresten omvatten 303 sporen, waaruit �2 
structuren zijn gereconstrueerd. In bovenstaande paragrafen zijn deze 
structuren afzonderlijk aan bod gekomen. In het onderstaande, wordt dieper 
ingegaan op de datering structuur en fasering van de nederzettingsresten.

Datering

Een belangrijke constatering is dat de opgegraven nederzettingresten deel 
uit maken van een grotere nederzetting waarvan het zuidelijke deel in �985 
en �986 is onderzocht door het IPP (figuur 6.20). Dit onderzoek heeft onder 
andere twee huisplattegronden uit de Karolingische tijd en een boerderij 
uit de �2e eeuw opgeleverd. Op grond van het aardewerk zijn de vroegmid-

140400

140400

140500

140500

140600

140600

37
78

00

37
78

00

37
79

00

37
79

00

37
80

00

37
80

00

N

50m0

11

129

4

7

8

3

6

5
10

2

1

Well

Figuur 6.20 
Overzicht van de opgravingen van Archol en 
het IPP met de nederzettingsresten uit de 
Merovingische en Karolingische tijd.
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deleeuwse nederzettingsresten ter plaatse in de tweede helft van de 8e eeuw 
en/of de 9e eeuw gedateerd. Duidelijk was tevens dat de bewoning eerder 
was begonnen, tegen het einde van de Merovingische tijd, in de tweede helft 
van de 7e eeuw of de eerste helft van de 8e eeuw. Vermoed werd dat deze 
vroegste bewoning in de directe omgeving van het toenmalige opgravingster-
rein moest worden gezocht.�� 

Onderhavig onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het Merovingische deel 
van het vroegmiddeleeuwse Hulsel direct ten noorden van het Karolingische 
deel ligt. Onder het aangetroffen Merovingische materiaal bevinden zich 
veel scherven met een lange gebruiksduur. De enkele, wel scherp te dateren 
scherven lijken de opgegraven nederzettingsresten grofweg in de 7e eeuw 
te plaatsen. De datering van de waterput geeft aan dat het opgegraven 
terreindeel mogelijk tot (ver) in de eerste helft van de 8e eeuw bewoond is 
geweest. Deze waterput is in 698 gemaakt en kan in principe nog enkele 
decennia in gebruik zijn geweest.
De begindatum van de Merovingische bewoning is moeilijker te bepalen. Er 
zijn aanwijzingen dat deze in ieder geval op de overgang van de 6e naar de 7e 
eeuw ligt of misschien zelfs eerder. De oudste nauwkeurig te dateren scherf 
is van een gepolijste biconische pot uit circa 600. Daarnaast komen scherven 
voor van biconische potten en een hard gebakken kan met vierledig bandoor, 
waarvan het gebruik reeds in (het eind van) de 6e eeuw is begonnen. 

Fasering

Binnen de opgegraven nederzettingsresten zijn minimaal twee fasen 
te onderscheiden. Dit volgt uit het feit dat structuur 5, 6 en �0 elkaar 
overlappen. Welke gebouwen bij welke fase horen is niet duidelijk. In de 
eerste plaats omdat veel van de structuren niet of niet scherp gedateerd 
kunnen worden; in de tweede plaats omdat van de kleinere gebouwen niet 
altijd duidelijk is of het om bijgebouwen gaat die gekoppeld zijn aan de grote 
boerderijen of om boerderijen van een kleiner type met mogelijk een andere 
datering. 
In ieder geval is duidelijk dat de grote boerderijen van het type Hulsel 
in de Merovingische tijd thuishoren (7e – begin 8e eeuw). Verder zijn 
er argumenten om de kleinere structuren 4 en 6 te interpreteren als 
hoofdgebouwen en tot een andere fase te rekenen. Deze argumenten, 
reeds opgesomd in paragraaf 6.3, zijn de afwijkende typologie en oriëntatie 
van beide structuren. Mogelijk horen de drie spiekerstructuren �, 8 en �0 
ook bij deze fase. Dergelijke kleine vierkante spiekers komen in de vroege 
middeleeuwen niet of nauwelijks meer voor. Daarbij komt dat de oriëntatie 
van de spiekers anders is dan die van de type-Hulsel boerderijen, en juist 
overeenkomt met die van structuur 4. 
De lay-out van de fase met structuren �, 4, 6, 8 en �0 ziet er opmerkelijk 
goed georganiseerd uit, waarbij de zuidzijden van structuren 4, 6, 8 en 
�0 vrijwel op één lijn liggen (figuur 6.20-�). Beide grote structuren liggen 
bovendien op circa 6,5 m afstand ten oosten van een vierpalige spieker. 
Mogelijk hebben deze gebouwen langs een weg gelegen, maar hiervan zijn 
geen sporen teruggevonden. Verder is opvallend dat de drie spiekersructuren 
gecombineerd een rechte hoek vormen, alsof ze mogelijk een rechthoekig 
terrein begrenzen.
Lijkt het op grond van bovengenoemde argumenten aannemelijk dat 
��  Theuws �999.
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structuren �, 4, 6, 8 en �0 een andere fase vertegenwoordigen dan de grote 
Merovingische boerderijen, de datering van deze andere fase is niet zeker. 
Op het eerste gezicht lijkt de �4C-datering van structuur 4, gekalibreerd 
uitkomend op 240-440 AD, te pleiten voor een datering in de laat-Romeinse 
tijd. Hierbij kan echter de kanttekening worden geplaatst dat deze datering 
betrekking heeft op houtskool, zodat rekening gehouden moet worden 
met het “oud-hout-effect”. Bovendien is uit de gehele opgraving geen 
vondstmateriaal bekend dat duidt op menselijke activiteiten in de laat-
Romeinse tijd. Daarnaast passen de structuren 4 en 6 typologisch niet in 
het beeld dat van de laat-Romeinse gebouwen in Zuid-Nederland bestaat. 
Hoewel dit beeld zeer beperkt is, lijkt in deze periode in Zuid-Nederland 
vooral gewoond te zijn in zogenaamde “hutkommen”.�� Eén van de weinige 
voorbeelden komt uit Geldrop, waar de ontdekking van een nederzetting 
uit de 4e en 5e eeuw leidde tot de conclusie dat de eerste kolonisten van 
Texandrië Germanen waren.�� De Germanen introduceerden de hutkom bij 
de  oorspronkelijk inheems-Romeinse bevolking. Dit geldt niet voor Hulsel. 
De nederzetting bevat geen hutkommen en de huizenbouw lijkt niet op de 
bouw van de structuren uit Geldrop.
Met betrekking tot structuren �, 4, 6, 8 en �0 kan daarom geconcludeerd 
worden dat het mogelijk om een andere fase gaat dan de fase van de type 
Hulsel-boerderijen, maar dat de datering van deze fase niet duidelijk is. 

In het noorden van de opgraving zijn drie structuren aangetroffen zonder 
dateerbare vondsten. Structuur �2 stamt vanwege de bootvormige lay-out 

mogelijk uit de volle middeleeuwen. De twee spiekers (structuren 9 en ��) 
kunnen mogelijk bij de fase met structuren �, 4, 6, 8 en �0 horen, hoewel 
ze een iets andere oriëntatie hebben. Wellicht wijst dit erop dat ze deel uit 
maken van een ander erf ten noorden van het plangebied. 

Ondanks alle onzekerheden over de datering en interpretatie van de 
verschillende structuren, staat vast dat de opgegraven nederzettingsresten 
meerdere fasen vertegenwoordigen. In figuur 6.20 is een beeld gegeven van 
de mogelijke ontwikkeling van deze nederzettingsresten. Deze ontwikkeling 
is puur hypothetisch en gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
�. structuur �, 4, 6, 8 en �0 behoren tot de oudste fase, precieze datering 

onzeker.
2. in principe één hoofdgebouw per fase, maar oudere gebouwen blijven 

soms nog wel zichtbaar en/of in gebruik (voor bijvoorbeeld opslag?).
3. de nederzetting schuift op naar het zuiden en oosten (richting het 

Karolingische deel).
4. de drie huizen van ‘type Hulsel’ zijn laat-Merovingisch, dus 7e, tot begin 

8e eeuw.
5. op grond van nabijheid van ligging wordt kuilspoor 6.84 bij structuur 2 

gerekend en de waterput bij structuur 7. 
6. fase 2: Structuur 2 is als hoofdgebouw van de vroegste Merovingische 

fase gekozen,  vanwege de vele kuilen die binnen de plattegrond zijn 
aangetroffen. De kuilen zijn een aanwijzing voor hergebruik van de 
huisplaats voor opslag en afval nadat deze verlaten was. De smalle 
greppels en de nabijgelegen kuil 6.84 zijn eveneens tot deze fase 
gerekend. 

�5  NOaA, hoofdstuk �.6.
�6  Bazelmans & Theuws �990.
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Rest nog de laatste belangrijke vraag in hoeverre de nederzetting nog 
doorloopt tot buiten de opgraving. Een blik op de overzichtsplattegrond 
maakt terstond duidelijk dat het Merovingische deel van de nederzetting niet 
compleet is opgegraven maar in noordelijke en westelijke richting tot buiten 
de opgraving door heeft gelopen. 

25m0

1

N:\Lopende Projecten\1207 DO-Hulsel-Kerkekker\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\GIS_werk\1207_Fig. 6-20.WOR (10/31/2008)
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Figuur 6.21 
Veronderstelde nederzettingsfasen, �: �e-5e 
eeuw?, �: eerste helft 7e eeuw, �: �e helft 7e 
eeuw, �:689 - �e helft 8e eeuw.
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7 Materiaalcategorieën/specialistenonderzoeken

In totaal zijn tijdens de opgraving 578 vondsten verzameld, verdeeld over 
een zestal categorieën (tabel 7.�). De materiaalcategorieën zijn door een 
specialist onderzocht, met uitzondering van het metaalslak en de metalen, 
die niet nader te determineren waren. Het aardewerk valt uiteen in de 
categorieën vroegmiddeleeuws en laatmiddeleeuws-nieuwe tijd (bijlage 2). 
Deze laatste categorie betreft de vondsten uit het akkerpakket.

 totaal  waarvan uit grondsporen

Vondstcategorie Aantal Gewicht (g) Aantal Gewicht (g)

aardewerk �6� �8�0 57 855

aw uit laag 50�0 ��� ����   

aw uit laag 50�5 �� �0�   

aw uit laag 50�0 56 5��   

steen/vuursteen ��6 ��806 9� �066�

metaal �� �56 � 6

hout ��  ��  

dakpan/baksteen �8 �7�� �� ���0

metaalslak 8 �5� - -

7.1 Aardewerk uit de vroege middeleeuwen

W.J.H. Verwers��

Het onderzoek heeft volgens de eerste determinatie tijdens de vondstver-
werking 74 scherven opgeleverd die omschreven zijn als fragmenten vroeg-
middeleeuws aardewerk. Bij nadere analyse door de aardewerkspecialist 
blijkt dit complex enkele vroege en late elementen te bevatten: één rand 
van Romeinse ceramiek, één rand- en 8 wandscherven van aardewerk uit 
de late middeleeuwen of nieuwe tijd. De overige vondsten kunnen worden 
toegeschreven aan de vroege middeleeuwen. Het gaat in totaal om 58 
fragmenten. Daarvan zijn er 25 op de draaischijf vervaardigd, de rest, 33 
stuks, is handgevormd.

7.1.1 Handgevormd aardewerk

Het handgevormde aardewerk is onder te verdelen in twee groepen: 
scherven die organische magering kennen en scherven die met grof zand 
en/of steengruis zijn gemagerd.
De 29 scherven van de laatstgenoemde groep zijn vermoedelijk afkomstig 
van kogelpotten die niet nauwkeuriger zijn te dateren dan vroeg-
middeleeuws. Daarbij hoort een rand van een Karolingische kookpot (put 
6), mogelijk van type H IA-� dat in gebruik was vanaf het midden van de 8e 
tot in de 9e eeuw.�� 
De rand en de bodem van het materiaal dat organisch gemagerd is (put 6), 
zijn afkomstig van een eivormige pot met vlakke bodem. Dat type pot is te 
vergelijken met het Dorestad type H III, dat in gebruik was tussen circa 500 
en 750.�� Van hetzelfde materiaal is ook een wandscherf uit put 8 afkomstig. 

�7  ArcheoServices
�8  Van Es/Verwers �980, ���-���, �5�.
�9  Van Es/Verwers �980, ���-���.

Tabel 7.1 
Materiaalcategorieën.
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7.1.2 Draaischijf aardewerk

Bij het draaischijf aardewerk gaat het om Merovingisch en Karolingisch 
materiaal.

Merovingisch draaischijf aardewerk

Tot de groep van het Merovingische draaischijf aardewerk behoren tien 
wanden van biconische potten. Daarvan heeft er één roulette-versiering en is 
een ander aan de buitenzijde gepolijst (beide put 4). 
Een derde, eveneens gepolijst (put 8), behoort tot een pot die rond 600 kan 
worden gedateerd. 
In het algemeen kunnen de overige scherven van biconische potten worden 
toegeschreven aan de 6e en 7e eeuw.

Het ruwwandig gedraaid aardewerk, dat ook in de Merovingische periode 
thuis hoort, wordt vertegenwoordigd door drie randen en zes wandscherven. 
De drie randen zijn afkomstig van een steilwandige pot en een bolle kan 
(met wandscherf, put 6). De pot met een diameter van �3 cm, is grof 
gemagerd en aan de buitenzijde voorzien van horizontale groeven. Dit type, 
dat kan worden opgevat als de voorloper van de Karolingische steilwandige 
potten type W IX (zie onder), wordt gedateerd in de 7e eeuw.�0 
De kan is hard gebakken en voorzien van een vierledig bandoor en schuin 
uitstaande onverdikte rand. Dergelijke kannen zijn bekend uit grafvelden in 
het Duitse Nederrijnse gebied tussen het eind van de 6e en het midden van 
de 8e eeuw.�� Op basis van het harde Merovingische baksel is een datering 
in de 8e eeuw niet waarschijnlijk.

De overige wandscherven (put 8, 4x), waarvan er twee wellicht van één 
exemplaar zijn, behoren waarschijnlijk tot potten. Een dikwandige oxiderend 
gebakken scherf uit put 6, mogelijk een bodem, bevatte zwarte glimmende 
vulcanisch-achtige inclusies die bekend zijn van het Merovingische Mayen-
aardewerk.

�0  Van Es/Verwers ter perse, type W XIVD.
��  Siegmund �998, fase 8-��.

Figuur 7.1 
Merovingische aardewerk, schaal �:�.
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Karolingisch draaischijf aardewerk

Tot de Karolingische periode behoren vier wanden en een bodem. Het baksel 
van drie wandscherven, waarvan één onzeker (put 6), is toe te schrijven aan 
zogenaamd Badorf-aardewerk, overigens zonder daarmee aan te geven dat de 
productie in het Duitse Vorgebirge heeft plaats gevonden.�� Daarnaast is er 
een Karolingische wandscherf (put 4) die gemagerd is met steengruis.�� 
Er is één bodem gevonden van een steilwandige pot met vlakke bodem 
(put 6). Het baksel is zacht en vergelijkbaar met het Dorestad-baksel w-�. 
Steilwandige potten komen in de vroeg-Karolingische periode voor, maar zijn 
mogelijk ook iets ouder (laat-Merovingisch).��

Een hard en oxiderend gebakken wandscherf (put 6), met beschildering, 
behoort tot het vroege Pingsdorf-materiaal, dat wordt gedateerd in de tweede 
helft van de 9e en de eerste helft van de �0e eeuw.��

Tenslotte

De verhouding tussen handgevormd en draaischijf aardewerk van zowel 
Merovingisch als Karolingisch materiaal is 25 tegenover 33 fragmenten. 
Verhoudingsgewijs is dat 43,� : 56,9 %. Weliswaar wijken deze aantallen 
enigszins af van die van andere vindplaatsen in Noord-Brabant, maar in 
het algemeen blijkt ook op de Kerkakkers het draaischijf aardewerk in de 
meerderheid te zijn.��

In de Merovingische periode overheerst het ruwwandige aardewerk binnen 
nederzettingen, in tegenstelling tot de grafvelden in Noord-Brabant waarin 
dubbelconische potten het merendeel van de grafvondsten vormen.�� Op 
de Kerkakkers zijn scherven van Merovingisch ruwwandig en reducerend 
gebakken aardewerk van respectievelijk zes en vijf exemplaren aan het licht 
gekomen. 
Het aantal vondsten uit de Karolingische periode is te gering om iets te 
kunnen zeggen over de aard van de vindplaats.

7.2 Aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd 

Om uitspraken te kunnen doen over de ouderdom en de ontwikkeling van 
het plaggendek, zijn uit alle akkerlagen zoveel mogelijk aardewerkvondsten 
verzameld. Dit materiaal is onderworpen aan een ‘quick scan’.�� 

laag aantal gewicht datering opmerkingen

50�0 ��� ���� �5e-�8e eeuw veel �5e en �6e-eeuws, weinig �8e eeuws, enkele ��e eeuw

50�5 �� �0� ��e-�5e eeuw Ook materiaal uit ��e en ��e eeuw en �6e/�7e

50�0 5� �8� ��e-�5e eeuw Ook materiaal uit ��e en ��e eeuw en �6e/�7e

Tabel 7.3 geeft een overzicht van de datering per akkerlaag. Voor de datering 
van de individuele scherven wordt verwezen naar bijlage 2. Duidelijk is dat 
het merendeel van de akkervondsten uit de �4e – �7e eeuw dateert. Slechts 
enkele scherven zijn van oudere of jongere datum. Onder het oudere 
materiaal bevinden zich onder meer fragmenten van Andenne-aardewerk uit 
��25-��75. 

��  Dorestad baksel w-�. Zie Van Es/Verwers �980, 56, 77-78.
��  Dorestad baksel w-�. Zie Van Es/Verwers �980, 57.
��  Van Es/Verwers �980, �0�.
�5  Van Doesburg ter perse.
�6  Verwers �998, �8-5�.
�7  Verwers �998, �9.
�8  Determinatie: drs. E. Bult.

Tabel 7.3
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Figuur 7.2 en 7.3 tonen de verspreiding van het vondstmateriaal uit het 
onderste plaggendek (�4e en �5e eeuwse materiaal uit lagen 50�5 en 5020), 
respectievelijk het bovenste plaggendek (vondsten uit de �5e en �6e eeuw 
uit laag 50�0). Opvallend is dat het beeld van de verspreiding verschilt. De 
verspreiding van het materiaal uit lagen 50�5 en 5020 toont een grotere 
vondstdichtheid aan de noordwestzijde van de opgraving, terwijl voor het 
materiaal uit laag 50�0 juist een grotere vondstdichtheid geldt voor de 
zuidwesthoek van de opgraving. Mogelijk hangt dit verschil samen met de 
locatie van de gelijktijdige bewoning. Voor de �4e-�5e eeuw moet deze dan 

Laag 5015_aantal

5 to 5   (2)
4 to 5   (1)
3 to 4   (5)
2 to 3   (6)
1 to 2  (16)
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Figuur 7.2 
Verspreiding van middeleeuwse 
aardewerk in de onderste lagen van het 
esdek (��e-�5e eeuw).

Laag 5010_aantal
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Figuur 7.3 
Verspreiding van middeleeuwse aardewerk 
in de bovenste laag van het esdek (�5e-�6e 
eeuw).
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in noordwestelijke richting worden gezocht, terwijl in de �5e-�6e eeuw deze 
in zuidwestelijke richting zal hebben gelegen, meer richting de huidige 
dorpskern.

7.3 Vuursteen en natuursteen

Sebastiaan Knippenberg

7.3.1 Inleiding

Er zijn in totaal �36 stenen verzameld tijdens het onderzoek. Van dit aantal 
zijn uiteindelijk ��2 stenen bestudeerd. Bij de overige 24 stenen gaat het 
om onbewerkte grindjes met een omvang kleiner dan 2 cm. Deze zijn als 
natuurlijk beschouwd. Daar fijn dekzand de ondergrond vormt binnen de 
vindplaats, zullen de meeste stenen met een zekere omvang niet van nature 
in de ondergrond voorkomen. Deze zijn derhalve door de mens aangevoerd. 
Met de bestudering van het materiaal is getracht de volgende inhoudelijke 
vragen te beantwoorden:
• Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de 

vindplaats getransporteerd? 
• Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 
• Hoe verhouden de uitkomsten zich tot vergelijkbare vindplaatsen in de 

omgeving en de omliggende regio?

Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende 
methode bestudeerd. Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de 
volgende variabelen gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, 
(c) de compleetheid, (d) de grootteklasse, (e) de aanwezigheid en aard 
van gebruiks- en bewerkingssporen, (f) de aard van het uitgangsmate-
riaal en (g) eventuele sporen van verbranding of verhitting. Van al het 
niet natuurlijk – dat wil zeggen al het bewerkt en gebruikt – vuursteen-
materiaal, zijn daarnaast de lengte, breedte en dikte bepaald, alsmede 
de aard en hoeveelheid cortex. Van het natuursteen zijn slechts in het 
geval van complete werktuigen de maten genomen.�� De identificatie van 
gebruikssporen gebeurde met het blote oog, aangevuld met waarnemingen 
met behulp van een handlens (vergroting �0x). Op basis hiervan is het 
werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte werktuigen zijn 
in een reeks werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken zoals 
aangegeven in tabel 7.4.�0

�9  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van die zijdes, die compleet zijn. 
50  Bij dit onderscheid dienen nog enkele opmerkingen geplaatst te worden. Het onderscheid 

tussen liggers (passieve) of lopers (actieve) werktuigen was vaak niet te maken op basis van 
het aanwezige werktuigfragment. In sommige gevallen bood eerder de vorm dan de aard 
van het gebruikte vlak aanknopingspunten voor de interpretatie van het werktuig.
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

Klop/wrijfsteen Steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging.

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende beweging afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) 
concaaf voor maalsteenliggers of plat tot licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een slijpsteen doordat het 
nog enigszins ruw is als gevolg van bouchaderen of door de onregelmatige aard van de steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende werking is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich 
van een maalsteenvlak doordat het glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven of uitgesleten brede banen bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.*

Actieve slijpsteen (wetsteen) Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende beweging is ontstaan. Steen vertoont vaak evenwijdige 
krasjes.

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak door een schurende beweging is afgesleten. 

7.3.2 Herkomst

Onder het materiaal is een reeks steensoorten herkend. Het meest komen 
kwartsiet en kwartsitische zandsteen voor, gevolgd door zandsteen, 
vuursteen en kwarts. Zeldzaam zijn leisteen, tefriet en een onbepaald 
kristallijn gesteente. De meeste van deze steensoorten, zoals het kwartsiet, 
kwartsitische zandsteen, kwarts, vuursteen en zandsteen komen van 
nature voor in grindige afzettingen en zullen op naburige plaatsten, 
waar deze ontsluiten, verzameld zijn. Tefriet en leisteen vormen hierop 
uitzonderingen. Beide materialen zijn vermoedelijk via ruilhandel van 
verdere streken verkregen. Tefriet is afkomstig uit de streek Mayen in 
midden-Duitsland, waar het sinds de bronstijd gewonnen wordt als 
grondstof voor de vervaardiging van maalstenen. Vanaf de bronstijd en 
met name vanaf de ijzertijd wordt het wijd verspreid over Nederland in de 
vorm van maalstenen aangetroffen.�� Ook in de middeleeuwen is het een 
veelvuldige gebruikt materiaal in maalsteenproductie.�� 
Het gebruik van leisteen doet zijn intrede ten tijde van de Romeinen 
als het als bouwmateriaal in stenen constructies wordt gebruikt. Vanaf 
de middeleeuwen heeft het veelvuldig als dakbedekking gediend. 
Herkomstgebieden liggen onder andere in de Ardennen en de Eiffel.�� Naast 
deze twee duidelijk exotische materialen bevindt zich onder de kwartsitische 
zandstenen een groene variant met een kleine fractie aan glimmers, die als 
grondstof heeft gediend voor een wetsteen (figuur 7.4). Vergelijkbare groene 
kwartsieten komen niet of nauwelijks in de grindige Maasafzettingen voor. 
Ook het feit dat het om de grondstof van een wetsteen gaat maakt het 
aannemelijker dat het hierbij een via ruilhandel verkregen stuk betreft. Bij 
het archeologisch onderzoek van Haitabu is bijvoorbeeld duidelijk geworden 
dat er gedurende de vroege middeleeuwen wetsteenproductiecentra 
bestonden.��

 
7.3.3 Beschrijving

Het steenmateriaal is uit verschillende contexten geborgen (tabel 7.5). Het 
meeste, 93 in totaal, komt uit de verschillende grondsporen die bij de vroeg 
middeleeuwse gebouwen en huisplaatsen horen. Daarnaast is er een klein 
aantal (N=�8) uit de afdekkende esdek lagen verzameld. Gezien de moeilijk 
te dateren en archeologisch weinig specifieke context van deze lagen, zijn 
daaruit alleen de bewerkte, gebruikte of exotische stukken opgeraapt. 
5�  Joachim �985; Van Heeringen �985.
5�  H. Kars �98�; E. Kars �000; Knippenberg �008. 
5�  E. Kars �000.
5�  Resi �990.

Tabel 7.4 
Werktuigtypen
*  E. Kars �000.
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Stenen uit het plaggendek

De weinig specifieke vondstcontext van het plaggendek komt duidelijk 
naar voren in de uiteenlopende variatie aan stenen en hun typologische 
dateringen. Het meeste leisteen komt uit deze lagen en moet gezien de 
dunne plaatvorm van de fragmenten geclassificeerd worden als fragmenten 
van daktegels. Deze fragmenten passen goed bij de datering van de 
vorming van het esdek op basis van ingesloten aardewerk: vanaf de volle 
middeleeuwen tot in de nieuwe tijd. Daarentegen zijn er twee oudere 
stukken aanwezig, die van (ver) voor de vorming van het esdek dateren. De 
meeste opmerkelijke van de twee is een vuurstenen bijl (figuur 7.4: v.�54). 
Dergelijke werktuigen hebben een neolithische ouderdom. Het huidige 
exemplaar is kort en relatief breed met respectievelijke maten van 8,2 cm 
en 6,2 cm. De geringe lengte van het werktuig doet vermoeden dat de bijl 
(waarschijnlijk meerdere keren) bijgekapt en bijgeslepen is. Het werktuig 
is ook gedurende een dergelijk proces van de hand gedaan. De snede is aan 
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S5010

Bijl 1 - - - - - - - 1

Plaatfragment - - - - - - - 1 1

Complete kei - - - 2 - - - - 2

Keifragment - - 1 2 1 - - - 4

Brok - - - - - - - 2 2

Totaal 1 - 1 4 1 - - 3 10

S5015 + 5020

Geretoucheerd terrasgrind 1 - - - - - - - 1

Plaatfragment - - - - - - - 1 1

Complete kei - - - 1 - - - - 1

Keifragment - - - 2 1 1 - - 4

Brok - - - - - - 1 - 1

Totaal 1 - - 3 1 1 1 1 8

S5050

Bewerkt stuk - - 1 - - - - - 1

Grondsporen

Klopsteen - 2 2 - 3 - - - 7

Slijpsteenfragment - - - - 1 - - - 1

Slijpsteenfragment - - - - 1 - - - 1

Wetsteenfragment - - - 1 - - - - 1

Wrijfsteenfragment - - - - 1 - - - 1

Maalsteenfragment - - - - - - 1 - 1

Maalsteenloper? - - - - - - 1 - 1

Afslag - - 1 - - - - - 1

Afslagkern 1 - - - - - - - 1

Bewerkt stuk - - - 1 - - - - 1

(Kern)object - - - 1 - - - - 1

Complete kei 7 2 9 4 3 - - - 25

Keifragment 1 6 17 13 9 1 - - 47

Brok - 1 1 1 - - - 1 4

Totaal 9 11 30 21 18 1 2 1 93

Totaal 11 11 32 28 20 2 3 5 112

Tabel 7.5 
Hulsel. Artefacttypen per steensoort per 
vondstcontext.
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beide zijdes bekapt en door deze bekapping niet meer aanwezig. Ook de 
achterkant bezit aanwijzingen dat het werktuig een lange levensduur heeft 
gehad. Het gehele stompe achteruiteinde van het artefact bezit meerdere 
klopsporen, die mogelijk zijn ontstaan tijdens het gebruik als wig. Daarnaast 
bezit het ook meerdere negatieven die waarschijnlijk ook het gevolg zijn van 
dit gebruik.
Naast dit opmerkelijke artefact is er nog een stuk vuursteen aangetroffen, 
met een mogelijke prehistorische ouderdom. Het betreft een vrijwel 
onbewerkt terrasgrindje dat slechts aan één zijde bekapt en geretoucheerd 
is. Hiermee is een steile rand gecreëerd. Mogelijk heeft het werktuig 
als een soort schrabber gediend. Gezien de minimale bewerking is het 
object niet typologisch te duiden. Vermoedelijk betreft het een stuk uit het 
late neolithicum of de bronstijd, wanneer vuursteenbewerking een zeer 
“opportunistisch” karakter krijgt.�� Dit betekent dat men gebruik maakte van 
het vuursteen dat lokaal voorhanden was en dat technisch gezien sprake was 
van een eenvoudige en weinig gestandaardiseerde productiewijze.
Op een in meerdere stukken uit elkaar gevallen brokje tefriet na, bestaan de 
overige elf stenen slechts uit keien, keifragmenten of niet determineerbare 
brokken. Deze zijn, ondanks de gehanteerde selectiecriteria, tijdens het 
veldwerk toch verzameld.

Stenen uit sporen

Het materiaal uit de sporen is qua samenstelling iets verschillend. Leisteen 
is er op een klein stukje na niet aangetroffen. Dit kleine fragmentje is van 

55  Van Gijn & Niekus �00�; Peeters �00�a,b

Figuur 7.4 
Tekening van de vuurstenen bijl (links) en de 
groene wetsteen, schaal �:�.
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een dikker stuk afkomstig dan de dunne plaatvormige stenen die in het 
esdek zijn verzameld. Waarschijnlijk heeft dit stuk niet aan een daktegel 
toebehoord.
Onder de overige stenen hebben de keien en keifragmenten de overhand. 
Zij maken bij elkaar meer dan 75% van de in de sporen aangetroffen stenen 
uit. Onder deze stenen en dan in het bijzonder onder de fragmenten is 
het aandeel verbrande stukken groot. 70% van de fragmenten en 32% van 
de complete keien vertonen sporen van verhitting. Gezien de aanzienlijke 
omvang van het merendeel van deze fragmenten is het aannemelijk dat 
het hierbij om kookstenen of haardstenen gaat. Desalniettemin is een 
aanzienlijk deel onverhit. Bij de complete keien blijft het onduidelijk 
waarom ze naar de nederzetting zijn meegenomen. Mogelijk is een deel 
tijdens het graven van diepe sporen, zoals de waterput, uit dieper gelegen 
grindhoudende lagen naar boven gekomen. Dit geldt in het bijzonder voor 
veel stukken terrasvuursteen, waarvan de platte en onregelmatige vorm 
vrijwel ieder type gebruik lijkt uit te sluiten. 

Werktuigen 

Slechts �3 stenen, zowel fragmenten als complete exemplaren, bezitten 
sporen van gebruik en hebben als werktuig gediend. Onder werktuigen 
bevinden zich klopstenen, slijpstenen, maalstenen, een wetsteen en een 
wrijfsteen. De klopstenen hebben sterk de overhand met zeven exemplaren, 
waarvan er zes compleet zijn. Ze zijn van zandsteen, kwartsitische 
zandsteen en kwartsiet gemaakt. Bij alle hebben keien als grondstof 
gediend. Wat betreft vorm en locatie van de sporen is er een zekere variatie 
aanwezig. Er zijn zowel langwerpige als meer bolvormige klopstenen 
aanwezig. Bij de meeste zitten de klopsporen op één of beide uiteinden. 
Twee wijken daarvan af, zij bezitten niet alleen sporen op beide uiteinden 
maar ook langs een van de lange zijden.
Er zijn slechts twee slijpstenen herkend. Bij beide gaat het om zandsteen-
fragmenten van grotere keien, waarop duidelijk vlakken door gebruik zijn 
afgesleten. De gladheid van het gebruiksvlak en de fijne korrelgrootte van de 
steen suggereren dat het om sporen van slijpen gaat. 
De enige wetsteen betreft een plat staafvormig exemplaar. De grondstof is 
een kwartsitische zandsteen. Het oorspronkelijke uitgangsmateriaal kon 
door intensief gebruik niet bepaald worden. Vermoedelijk gaat het om een 
stuk dat tot een staafvorm bewerkt is en niet om een platte kei. Na breuk 
is het werktuig ook als een soort klopsteen/wrijfsteen gebruikt. Aan beide 
uiteinden vertoont het breukvlak lichte klopsporen, die zijn afgevlakt. 
Het wrijfsteen fragment behelst de helft van een grove zandstenen, 
enigszins rechthoekige kei met een kleine fractie aan grindjes (<�0mm). 
Het werktuig bezit een plat, lichtelijk convex gebruiksvlak. Dit vlak is 
duidelijk door gebruik afgesleten. Gezien het grove karakter van de 
zandsteen ligt het niet voor de hand dat het om een wetsteen of slijpblok 
gaat, eerder om werktuig dat een schurende functie heeft gehad, vandaar 
de classificatie als wrijfsteen. Een ander mogelijkheid zou kunnen zijn 
dat het een loper van een maalsteen betreft. Dit ligt echter minder voor de 
hand, omdat tefriet vrijwel uitsluitend als grondstof voor maalstenen werd 
gebruikt. 
Twee sporen bevatten fragmenten tefriet. Beide stukken zijn bij het lichten 
nog verder gefragmenteerd en dit heeft een goede duiding bemoeilijkt. Bij 
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een van de twee (v.46; spoor 4.74) was wel nog een duidelijk door gebruik 
afgesleten platte maalvlak aanwezig. Het fragment is opmerkelijk dik en 
heeft derhalve niet aan een voor de vroege middeleeuwen kenmerkende 
relatieve dunne schijf behoord. Gezien één van de rechte brede zijkanten 
is het sterk de vraag of het überhaupt aan een schijf heeft toebehoord. Het 
andere object (v.�2;S3.�3) is aan de buitenkanten sterk verweerd, maar heeft 
gezien zijn vorm aan een bolvormig object behoord. Ook dit stuk is te dik 
om een fragment van een schijf te zijn geweest. Gezien het bolvormige 
karakter ligt een kleine loper, die makkelijk in de hand gehouden kon 
worden, meer voor de hand. Dergelijke lopers zijn echter met name uit de 
prehistorie bekend.

7.3.4 Verspreiding

In totaal hebben 26 sporen steenmateriaal opgeleverd. Bij de meeste (N=2�) 
gaat het slechts om één tot vier stukken per spoor. De overige vijf hebben 
meer opgeleverd, in het bijzonder twee sporen. De laatste twee, een kuil 
(spoor 6.84) en een secundair opgevuld paalspoor van structuur 5 (spoor 
6.30), bevatten respectievelijk �6 en 22 stenen. Met name het stenen 
complex uit paalspoor 6.30 is opmerkelijk te noemen. Onder de 22 stenen 
bevinden zich zeven werktuigen. Dit is procentueel een stuk meer dan bij 
de andere sporen, waar - van de 7� stenen - er slechts zes een werktuig zijn. 
Het is niet duidelijk waarom deze stenen in dit spoor zijn achtergelaten. 
Hoewel een deel verbrand is, kunnen niet alle stenen met het gebruik als 
haard- of kooksteen in verband gebracht worden. Wellicht is sprake van een 
depositie met een rituele achtergrond.

7.3.5 Conclusie

De bestudering van het steenmateriaal uit de vroegmiddeleeuwse 
nederzetting heeft aangetoond dat een groot deel van het materiaal 
vermoedelijk uit grindige ontsluitingen in relatief nabije omgeving 
afkomstig zijn. Slechts een klein deel is geïmporteerd van elders. De 
vroeg middeleeuwse bewoners hebben tefrieten maalstenen via ruilhandel 
verkregen en mogelijk geldt dit ook voor een groene wetsteen. De 
aangetroffen werktuigen passen binnen een nederzettingscontext uit de 
vroege middeleeuwen, waar steenmateriaal nog werd gebruikt om te slijpen 
en vermalen. Net als bij veel andere natuursteen complexen uit de vroege 
middeleeuwen in Nederland is het aandeel werktuigen klein te noemen.

7.4 Hout

Caroline Vermeeren��

Bij de opgraving zijn tien (grotere en kleinere) delen van een boomstamput 
en een fragment van een houten deksel of bodem van een ton geborgen.��

Waterput

De boomstamput (spoor 8.45) is gemaakt uit een grote uitgeholde eik 
(Quercus) met zeer veel knoesten, vermoedelijk van het wortelstelsel. 
Uitgaande van dit laatste is de boom dus zeer laag omgekapt of gezaagd. 
Bewerkingssporen van de uitholling en de waarschijnlijke ontschorsing 

56  Drs. C. vermeeren, Biax Consult.
57  NB, ook de mogelijke staak (V�99) bleek een fragment van de put te zijn.
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zijn niet meer te zien door slijtage en matige conservering. Wel is nog 
te zien dat de onderkant aan de buitenzijde en soms aan de binnenzijde 
dunner is gemaakt (“aangepunt”) met een brede, vrijwel rechte bijl. Er is 
nog spint aanwezig, en in vier delen ook ongeveer 60 jaarringen of meer. 
Vondstnummer �96 is dendrochronologisch onderzocht en dateerde uit 
zomer/winter van 698
na Chr.�� 

Fragmenten van een ton

In de vulling van de waterput spoor 8.45 is een fragment van een 
eikenhouten deksel of bodem van een ton aangetroffen (figuur 7.5). De 
rand is dunner gemaakt om in de groef van de duigen te passen. Het 
tonfragment had eveneens genoeg jaarringen voor dendrochronologisch 
onderzoek, maar omdat er geen spint aanwezig was heeft dit een terminus 

post quem datering opgeleverd: de datering van de laatst gemeten ring was 
529 n.Chr, de periode waarin de boom is omgehakt ná 544 n.Chr.�� Een ton 
is meestal enige tijd in gebruik voordat deze wordt afgedankt. 

58  Ring, dendrocode HUK000�0.
59  Ring, dendrocode HUK000�0.

Tabel 7.6 
Hout.

Figuur 7.5 
Foto van het houten tondeel uit de waterput 
spoor 8.�5.

vondstnr put vlak spoor vulling segment categorie opmerking

�9� 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�9� 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�9� 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�9� 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�95 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�96 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�97 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�98 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�99 8 � �5 � � HT staak(?) uit waterput

�0� 8 � �5 � � HT Fragment boomstambekisting waterput

�0� 8 � �5 � � HT fragment houten object (“schep”)
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7.5 Botanisch onderzoek

Wim Kuijper�0

Om na te gaan of er in het Merovingische deel van de middeleeuwse 
nederzetting Hulsel nog resten aanwezig waren van planten die hier 
gekweekt of gegeten werden en om inzicht te krijgen in de vegetatie rond de 
huizen zijn vijf grondmonsters onderzocht. Drie monsters zijn afkomstig 
van paalgaten van huizen, één van een kuilvulling en één van een waterput. 
Aanvankelijk waren meer kuilen geselecteerd voor archeobotanisch 
onderzoek. Omdat de analyse van de meest veelbelovende kuil niets heeft 
opgeleverd, is van verdere analyse van andere kuilen afgezien. 

De resultaten van de zadenanalyse zijn als volgt:

Structuur 2. Vondstnummer 43 (put 4, spoor 55). 

Vijf liter geel-grijs zand uit een paalgat van een huis: weinig houtskool en de 
verkoolde zaden van

Spurrie (Spergula arvensis) �
Schapenzuring (Rumex acetosella) �
Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) �

Alle drie zijn algemene soorten van o.a. terreinen die regelmatig omgewerkt 
worden (zoals nederzettingsterreinen en akkers).

Kuil tussen structuur 2 en 5. Vondstnummer 141 (put 6, spoor 84). 

Twee liter donker grijs zand uit een kuil: iets houtskool en een verkoold 
zaad van 

Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) �

Structuur 5. Vondstnummer 143 (put 6, spoor 19). 

Vijf liter licht bruin zand uit een paalgat van een huis: iets gebrande leem, 
weinig houtskool en de verkoolde zaden van

Rogge (Secale cereale) 5
Gerst (Hordeum vulgare) �
Lijnzaad (Linum usitatissimum) �
Schapenzuring (Rumex acetosella) 6
Zwaluwtong (Fallopia convolvulus) �
Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) 4
klaver (Trifolium sp.) �

 
In dit paalgat zijn drie gekweekte gewassen aanwezig: rogge, gerst en 
lijnzaad. Alle drie zijn bekende cultuurgewassen uit de middeleeuwen. 
Rogge is karakteristiek; in de periode vòòr de middeleeuwen werd deze 
graansoort nog niet op grote schaal in Nederland verbouwd. De andere 
soorten kunnen we als akkeronkruiden beschouwen.

60  Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden.
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Structuur 7. Vondstnummer 131 (put 6, spoor 51). 

Twee liter donker grijs zand uit een paalgat van een huis: iets houtskool en 
een verkoold fragmentje van een graankorrel (ondetermineerbaar).

Waterput. Vondstnummer 204 (put 8, spoor 45). 

Een liter grijs zand (nat) uit een waterput: weinig houtskool, tientallen 
kleine houtsnippers en de onverkoolde zaden van 54 plantensoorten en de 
verkoolde zaden van 4 soorten (bijlage 6).
In dit monster zien we tientallen soorten van diverse terreinen. Veel soorten 
groeien op omgewerkte grond. Dit zijn de diverse planten van akkers en het 
nederzettingsterrein zelf. Als enige gekweekte soort is er een kaffragmentje 
van rogge aangetroffen en een stukje ‘graan’. Andere gegeten planten zijn 
hazelnoot en misschien braam en eikel.
Het landschap in en rond de nederzetting was gevarieerd. Er zijn 
aanwijzingen voor een omgeving met vochtige en droge gronden, veen en 
heide, grasland en bos. De enige waterplant is sterrenkroos: deze heeft in de 
waterput gegroeid.

7.6 Keramisch bouwmateriaal

In totaal zijn 28 fragmenten van Romeinse dakpannen aangetroffen 
(zie bijlage 2).�� Hiervan zijn 24 stukken afkomstig uit grondsporen en 
vier stukken uit de onderste esdeklagen. Onder de dakpanfragmenten 
zijn (minimaal) vier fragmenten te determineren als tegula en twee als 
imbrex. Drie stukken zijn met zekerheid secundair verbrand. Buiten het 
geringe bouwmateriaal zijn er geen concrete aanwijzingen voor Romeinse 
bewoning. Romeinse dakpannen werden in de vroege middeleeuwen soms 
hergebruikt als haardbekleding.

De baksteenfragmenten zijn vrijwel allemaal uit de bovenste esdeklaag 
(spoor 50�0) afkomstig. Op één mogelijk middeleeuws stuk na, dateert al 
het baksteen uit de nieuwe tijd. 

6�  Determinatie drs. J. de Bruin.



62 Hulsel-KerKeKKers



Hulsel-KerKeKKers    63

8 Samenvatting en conclusie

8.1 Synthese

In juni 2008 is door Archol BV op de Kerkekkers ten noorden van Hulsel 
een opgraving uitgevoerd met een oppervlak van ruim 3900 m2. Hierbij 
zijn ruim 300 sporen en bijna 700 vondsten aangetroffen. Uit de sporen 
zijn �2 structuren gereconstrueerd, voornamelijk daterend uit de laat-
Merovingische periode. Vermeldenswaardig zijn verder een waterput 
uit 698, waarin een fragment van een houten ton werd aangetroffen en 
een neolithische bijl uit het plaggendek. De archeologische resten waren 
over het algemeen redelijk geconserveerd, hoewel de sporen aan het 
opgravingsvlak veel bioturbatie vertoonden. 

Hoewel het onderzoek weinig scherp daterende vondsten heeft opgeleverd, 
kunnen de nederzettingsresten in elk geval in de 7e eeuw tot en met 
het begin van de 8e eeuw geplaatst worden. De begindatum van de 
Merovingische bewoning is moeilijker te bepalen. Er zijn aanwijzingen 
dat deze in ieder geval op de overgang van de 6e naar de 7e eeuw ligt of 
misschien zelfs eerder. 
De nederzetting is heeft zich in fases ontwikkeld. Vermoedelijk heeft de 
nederzetting steeds uit één of twee hoofdgebouwen en een bijgebouw 
bestaan. Het is aannemelijk de nederzetting zich ruimtelijk gezien van 
noord naar zuid  (richting het Karolingische deel) heeft ontwikkeld. Een blik 
op de overzichtsplattegrond maakt tevens duidelijk dat het Merovingische 
deel van de nederzetting niet compleet is opgegraven maar in noordelijke en 
westelijke richting tot buiten de opgraving door heeft gelopen.

Fase � binnen het opgegraven nederzettingsterrein omvat drie vierpalige 
spiekers en twee bijgebouwen of kleine huizen. Mogelijk gaat het om de 
oudste fase binnen de nederzettingsresten. Er zijn argumenten om deze 
fase in de laat-Romeinse tijd te plaatsen, maar dit is niet zeker. Opvallend 
is de strak georganiseerde structuur, waarbij vier gebouwen van deze fase 
aan de zuidzijde op één lijn liggen. Wellicht lagen deze gebouwen langs een 
weg.
In het noorden van de opgraving liggen de spiekerstructuren 9 en ��. Deze 
zijn mogelijk ook in de oudste (laat-Romeinse?) fase te plaatsen. Mogelijk 
horen ze bij een erf dat buiten de opgraving ligt.

De laat-Merovingische bewoning kenmerkt zich door een aantal grote 
boerderij van een tot nu toe onbekend huistype dat naar aanleiding van 
het onderzoek “type Hulsel” is genoemd. Karakteristiek aan dit type is de 
driebeukigheid van de plattegronden, bestaande uit gebinten, één of enkele 
nokstijlen en buitenstijlen op iedere hoek. In één korte zijde staat er bij 
iedere hoek nog een extra paal. Meer buitenstijlen ontbreken grotendeels. 
De Merovingische nederzetting in Hulsel betreft zeker geen vroegmid-
deleeuwse villa. Het aanzienlijke formaat van de type Hulsel-boerderijen 
wijst er mogelijk op dat de nederzetting op lokaal niveau wel een centrale 
functie heeft vervuld. Het grootste exemplaar van het huistype Hulsel (�0,5 
m bij 2�,3 m) ligt aan de zuidzijde van de opgraving. In de nabijheid bevindt 
zich een boomstamwaterput die in 698 is aangelegd en die waarschijnlijk 
bij de laatste fase van de bewoning hoort. Uitgaande van een gebruik van 
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de waterput van enkele decennia kan de einddatum van de Merovingische 
bewoning op deze locatie in de eerste helft van de 8e eeuw geplaatst worden. 
Het ontbreken van vondsten in de bovenste vullingen van de waterput duidt 
erop dat na het in onbruik raken van de waterput en het verplaatsen in 
zuidelijke richting van de nederzetting in de Karolingische tijd, het terrein 
van onderzoek geheel werd verlaten.
De plattegronden van het type Hulsel vertonen sporen van uitgraafkuilen 
die erop wijzen dat na het verlaten van een boerderij, delen van het houten 
skelet zijn gesloopt, wellicht om her te gebruiken bij de bouw van een 
nieuwe boerderij. Bij structuur 5 viel daarbij in één van de uitgraafkuilen op 
dat een aanzienlijke hoeveelheid verhitte en onverhitte stenen en aardewerk- 
en dakpanfragmenten was gedumpt. Onder de stenen bevonden zich enkele 
voorwerpen, zoals tefrieten maalsteenfragmenten en een wetsteen die 
mogelijk gebruikt werd om (ijzeren) messen mee te slijpen. In dit geval zou 
sprake kunnen zijn van een bewuste (rituele?) depositie bij het verlaten en 
afbreken van het huis. Een tweede relatief vondstrijke kuil is aangetroffen 
tussen structuur 2 en 5. 

De analyse van een grondmonster onderuit de waterput laat zien dat de 
bewoners van de Merovingische nederzetting rogge en graan verbouwden. 
Tevens bleek dat in en rond de nederzetting het landschap zeer gevarieerd 
geweest moet zijn. Er zijn aanwijzingen voor een omgeving met vochtige en 
droge gronden, veen en heide, grasland en bos.

In de loop van de 8e eeuw, in de Karolingische periode, verplaatst de 
nederzetting zich zoals gezegd naar het zuiden, getuige een opgraving van 
het IPP in het midden van de jaren ’80.  De bewoning duurde voort tot in 
de 9e eeuw, waarna het terrein werd verlaten. Na een hiaat van twee eeuwen 
werd er in de volle middeleeuwen (�2e eeuw) in het zuiden weer gewoond. 
De IPP-opgraving heeft namelijk de bootvormige plattegrond van een �2e 
eeuw huis opgeleverd. In het noorden van onderhavige opgraving is een 
bootvormige plattegrond aangetroffen (structuur �2) die mogelijk eveneens 
in deze periode thuis hoort. 

Het onderzoek van het plaggendek heeft aangetoond dat dit ontstaan is 
vanaf de �4e en/of �5e eeuw. Verder valt op de onder de vondsten materiaal 
uit de �0e en ��e eeuw ontbreekt. Dit bevestigt de conclusie uit het IPP 
onderzoek dat in deze eeuwen sprake was van een hiaat in de bewoning. 

8.2 Beantwoording van de vragen uit het PvE��

8.2.1 Algemeen

1. �at is de aard�� omvang�� datering en conserveringstoestand van de�at is de aard�� omvang�� datering en conserveringstoestand van de 

archeologische resten�� grondsporen en structuren? �at kan in dit verband 

gezegd worden over de archeologische verwachting in de wijdere omgeving van 

het plangebied?

De vindplaats omvat nederzettingsresten uit de Merovingische periode, 
bestaande uit drie grote huisplattegronden van een nog onbekend type, 
twee kleinere huizen of bijgebouwen, vijf of zes spiekers en een waterput. 
De waterput bevat een uitgeholde boomstam, die dendrochronologisch 

6�  Berkvens �008.
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is gedateerd in de tweede helft van het jaar 698. De structuren zijn niet 
alle gelijktijdig, vermoedelijk is er eerder sprake van opeenvolgende 
huisplaatsen cq. nederzettingfasen. De vindplaats is vrij goed geconserveerd 
door de aanwezigheid van een dik plaggendek, maar de sporen zijn wel iets 
verstoord door bioturbatie. Organische resten zijn alleen onder grondwater-
niveau (circa 2 m –mv) geconserveerd. Overige vondsten zoals aardewerk 
en steen zijn gering in aantallen, maar goed geconserveerd. De nederzetting 
loopt in ieder geval door naar het noorden en het westen, buiten het 
plangebied. De oudste fase van de nederzettingresten stamt wellicht uit de 
laat-Romeinse tijd.

2. �at is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten�� zowel horizontaal�at is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten�� zowel horizontaal 

als verticaal/stratigrafisch en wat is hun onderlinge samenhang?

De grote huisplattegronden, structuren 2, 5 en 7, hebben alle drie een oost-
west oriëntatie en liggen op 7 en �0 m afstand (tussenruimte) van elkaar. 
Structuur 5 overlapt met structuur 6, een bijgebouw of klein huis. Structuur 
4 heeft als enige een noord-zuid oriëntatie en ligt 8 m ten oosten van 
structuur 7. De afstanden tussen de gebouwen zijn dus betrekkelijk klein. 
Twee van de spiekers (de twee kleinste vierpalige exemplaren) liggen tussen 
de grote gebouwen in, de andere liggen ten noorden van de huizen. De 
waterput ligt op circa 8 m afstand van structuur 7, aan de zuidkant van de 
vindplaats. 
Over de onderlinge samenhang kan vermeld worden dat de nederzetting in 
ieder geval meerdere fasen heeft gekend.
De drie grote boerderijen (structuren 2, 5 en 7) dateren uit de laat-
Merovingische tijd. Structuur 6 en �0 zijn in ieder geval niet gelijktijdig 
met structuur 5, en horen mogelijk samen bij dezelfde bewoningsfase als 
spiekerstructuren 4 ,� en 8. Deze vijf structuren hebben gezamenlijk een 
zelfde oriëntatie, iets afwijkend van de andere gebouwen. Ze zijn tot fase � 
gerekend. Onderling zijn ze opmerkelijk geordend geplaatst, met vier van de 
vijf structuren langs de zelfde O-W-lopende lijn. De vijfde, staat hier dwars 
op.
De verticale spreiding beperkt zich tot een enkel opgravingsvlak, waarin alle 
sporen zichtbaar waren. Het bovenliggende plaggendek bevatte geen sporen, 
maar wel enkele vondsten.

3. �at voor een type sites en off-site patronen kunnen worden onderscheiden en 

hoe laten deze zich ruimtelijk begrenzen?

Het type vindplaats is een nederzetting uit de Merovingische periode met 
meerdere fasen, die in ieder geval naar het noordoosten toe begrensd is 
door een leeg vlak. De kans dat zich naar het oosten toe nog structuren 
bevinden, is door het vooronderzoek beperkt. Typische off-site sporen zijn 
niet aangetroffen.

4. �s er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?�s er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats? 

Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden�� zo ja in welke mate 

zijn deze aaneensluitend?

De grotere structuren liggen vrij dicht op elkaar (i.e. de tussenliggende 
afstand is kleiner dan de lengte of de breedte van de structuren), dus 
hierbij is zeker sprake van clustering. Het is voor de grote huizen niet met 
zekerheid te zeggen of ze gelijktijdig of opeenvolgend zijn, maar gezien 
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de typologische overeenkomsten zal de fasering zich tot een korte periode 
beperken. Dat er sprake is van fasering binnen de nederzetting blijkt uit de 
overlap tussen structuren 5 en 6.

5. �at is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten per site?

De sporen waren goed zichtbaar in het vlak, maar door bioturbatie waren 
oversnijdingen en paalschaduwen moeilijk te onderscheiden. De vondsten 
waren goed geconserveerd, maar gering in aantal.

6. Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van soortgelijke vindplaatsen uit 

dezelfde periode in de regio?

Soortgelijke vindplaatsen uit de regio zijn Dommelen, Geldrop, Bladel, 
Beers-Gassel, Breda, Berkel-Enschot en Escharen. De Merovingische 
nederzetting in Hulsel betreft zeker geen vroegmiddeleeuwse villa. Het 
aanzienlijke formaat van de type Hulsel-boerderijen wijst er mogelijk op dat 
de nederzetting op lokaal niveau wel een centrale functie heeft vervuld.

7. �at is het belang van de vindplaats voor de lokale�� regionale en nationale�at is het belang van de vindplaats voor de lokale�� regionale en nationale 

geschiedschrijving? �ijken de resultaten af van het huidige beeld van het 

bewoningspatroon in de late Middeleeuwen?

Aangezien er weinig bekend is over de eerste Germaanse kolonisten 
en hun latere ontwikkeling binnen het toenmalige feodale stelsel (het 
villa-exploitatie-systeem) in het Zuid-Nederlandse dekzandgebied, is 
de vindplaats in de regionale context van belang. De Merovingische 
nederzetting in Hulsel bevat geen villa, maar wel gebouwen van een 
aanzienlijk formaat die mogelijk op lokaal niveau een centrale functie 
hebben vervuld. 
 

8.2.2 Landschap en bodem

Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappe-
lijke context van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de 
volgende vragen:

1. �at is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsen�at is de fysiek landschappelijke ligging/opbouw van de vindplaatsen 

(paleogeografie�� geomorfologie en hydrologie)?

Het plangebied ligt in de Brabantse Kempen ten noorden van het dorp 
Hulsel. De bodem bestaat uit terrasafzettingswelvingen met dekzand, 
afgedekt met hoge zwarte enkeerdgronden met lemig fijn zand. Het grond-
waterniveau is 80 – �60 cm beneden maaiveld (grondwatertrap VII).

2. �n welke mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehad op de�n welke mate heeft het agrarisch gebruik van het gebied invloed gehad op de 

conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën?

De top van het dekzand met het oorspronkelijke loopvlak erin, is met het 
in gebruik nemen van het plangebied als landbouwgrond omgeploegd en 
opgenomen in het esdek. Zodoende is de bovenste 30-40 cm van de sporen 
verstoord en zijn de destijds op het oude oppervlak aanwezige vondsten 
in het esdek opgenomen. Het agrarisch gebruik heeft geen invloed gehad 
op de conservering van de sporen en vondsten in de nog intacte huidige 
bovenste laag van het dekzand, omdat deze zijn afgedekt met een dik esdek. 
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3. �at kan gezegd worden over het (micro)reliëf op basis van de ��P-waarden�at kan gezegd worden over het (micro)reliëf op basis van de ��P-waarden 

en bodemkundige fenomenen in de opgravingsvlakken en profielen?

De NAP-waarde van het sporenvlak varieert van 28,� tot 28,6 m. Het vlak 
helt af naar het zuiden en oosten. Ten oosten van de nederzetting ligt een 
depressie.

4. �at is de relatie tussen de laagte in de oostzijde van het plangebied en de�at is de relatie tussen de laagte in de oostzijde van het plangebied en de 

ontwikkeling van het akkergebied in de middeleeuwen? �elke ontwikkelingen 

van het landschap en het milieu vonden vanaf de late middeleeuwen plaats en 

welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens?

Deze relatie kon niet onderzocht worden, omdat alleen de nederzetting aan 
de westkant van het plangebied is opgegraven.

5. �at is de ontwikkeling en datering van eventueel aanwezige oude�at is de ontwikkeling en datering van eventueel aanwezige oude 

cultuurlagen en het plaggendek en is de ruimtelijke ontwikkeling daarvan te 

herleiden? En waar zijn deze aanwezig?

Een oude cultuurlaag is niet aangetroffen. Het plaggendek lijkt te zijn 
ontwikkeld in de periode �4e tot �7e eeuw. De verspreidingskaarten van 
het aardewerk in de lagen van het plaggendek laten per periode een 
verschillende vondstdichtheid zien. In de onderste laag van het plaggendek 
bevindt het meeste aardewerk zich aan de noordzijde van de opgraving 
en in de bovenste laag is dit in de zuidwesthoek. Het is mogelijk dat deze 
spreidingen een indicatie zijn voor een erf of nederzetting in die richtingen 
voor een bepaalde periode.

6. Kunnen aan de hand van archeologisch vondstmateriaal in het esdek (uitKunnen aan de hand van archeologisch vondstmateriaal in het esdek (uit 

zowel de middeleeuwen als de moderne tijd) uitspraken worden gedaan over 

de ouderdom en de ontwikkeling van het esdek?

Het esdek bevat onderin voornamelijk aardewerk uit de �4e en �5e eeuw, 
bovenin voornamelijk uit de �5e en �6e eeuw. Het is dus aannemelijk dat het 
grootste deel van het esdek in deze periode gevormd is.

7. �at was de functie van het terrein v��rdat het in gebruik werd genomen als�at was de functie van het terrein v��rdat het in gebruik werd genomen als 

woongrond? �anneer hebben de bewoners het plangebied in gebruik genomen 

en wanneer weer verlaten? �elke functie krijgt het terrein nádat het door de 

bewoners is verlaten?

De functie van het opgegraven terrein voor bewoning is onduidelijk. Het 
plangebied is met zekerheid in de 7e eeuw in gebruik genomen als neder-
zettingsterrein, maar dit kan ook iets eerder geweest zijn. Het terrein is in 
de eerste helft van de 8e eeuw weer verlaten. De nederzetting is daarna naar 
het zuidoosten opgeschoven, zoals door het IPP-onderzoek is aangetoond. 
De exacte functie van het terrein na het opgeven van de bewoning is 
onduidelijk, maar een gebruik als landbouwgrond bij de Karolingische 
nederzetting is aannemelijk. In de �0e en ��e eeuw is sprake van een 
bewoningshiaat. Vanaf de �2e eeuw is het terrein weer als akker en mogelijk 
ook als woongrond in gebruik genomen.

8. �elke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde�elke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde 

zadenmonsters?

Aan cultuurgewassen: rogge, gerst en lijnzaad (aangetroffen in een paalgat 
van structuur 5) en een graankorrel uit de waterput, Andere gegeten planten 
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zijn hazelnoot en misschien braam en eikel.
Er is een grote variatie aan zaden van wilde planten aangetroffen in de 
waterput, die duiden op een gevarieerd landschap met vochtige en droge 
gronden, veen en heide, grasland en bos. Verder zijn er verschillende 
akkeronkruiden gedetermineerd. De enige waterplant is sterrenkroos, deze 
heeft in de waterput gegroeid. 

8.2.3 Bewoning en nederzetting

Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang 
en andere archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de 
volgende vragen afgeleid:

1. �ijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben�ijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben 

zij?

Van de 303 sporen die tijdens de opgraving gecoupeerd zijn, behoren er 
ongeveer 223 bij een nederzetting. Deze nederzetting kan gedateerd worden 
in de vroege middeleeuwen, 7e tot begin 8e eeuw, aan de hand van het 
aardewerk dat in de sporen is aangetroffen en de dendrochronologische 
datering van de bijbehorende waterput.

2. �elke gebouwen bevinden zich op het erf? �elke type gebouwen komen er in�elke gebouwen bevinden zich op het erf? �elke type gebouwen komen er in 

de loop van de tijd voor en welke functie hebben zij gehad?

Er komen in ieder geval drie typen gebouwen voor in de nederzetting: 
grote huizen (een nieuw type genaamd “type Hulsel”), kleine huizen of 
bijgebouwen en spiekers. De functie kan niet nader omschreven worden 
dan woningen en opslag van (landbouw)gewassen (of andere producten).

3. Hoe zien de afzonderlijke gebouwplattegronden er uit?Hoe zien de afzonderlijke gebouwplattegronden er uit?

De huizen “type Hulsel” zijn grote driebeukige gebouwen met een breedte 
van ongeveer�0 m en een lengte die varieert van �5,7 - 2�,6 m. Kenmerkend 
is het verschil in de bouw van de korte zijden (de oost- en de westkant), 
waarmee de gebouwen asymmetrisch in lengte zijn. De lange zijden 
bevatten weinig zichtbare wandpalen. Waarschijnlijk hebben de huizen 
een afwijkende dakconstructie gehad, mogelijk met drie dakvlakken, 
vermoedelijk een combinatie van een zadeldak en een schilddak. Mogelijk 
werd het middengedeelte door muren van de buitenkant gescheiden en 
ontstond er een soort ‘omgang’.
 
4. �evatten de overblijfselen van de hoofdgebouwen en andere sporen uit de�evatten de overblijfselen van de hoofdgebouwen en andere sporen uit de 

vroege middeleeuwen gegevens die kunnen duiden op een ruimtelijke indeling 

van de nederzetting�� zoals erven en de erfindeling en gelijktijdigheid van 

gebouwen (horizontale stratigrafie en dergelijke)?

Structuren 2, 5 en 7 kunnen gelijktijdig zijn of opvolgend. In ieder geval 
lijken ze dusdanig geplaatst dat ze elkaars ruimte ‘respecteren’. Hetzelfde 
zou gezegd kunnen worden voor structuur 4, die dwars staat op structuur 
6, maar ook op structuur 7. Structuur 5 is in ieder geval niet gelijktijdig met 
structuur 6 en structuur �0.

5. �at is de aard van de afzonderlijke sporen?�at is de aard van de afzonderlijke sporen?

Het grootste deel van de aangetroffen sporen zijn paalsporen (�99 van de 
303). Daarnaast is een gering aantal kuilen gevonden en een twee smalle 
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greppels. In twee putten was een baan met spitsporen zichtbaar. Ondanks 
het relatief hoge aantal huizen is slechts één waterput gevonden.

6. �evat een eventuele nederzetting uit middeleeuwen overblijfselen die duiden op�evat een eventuele nederzetting uit middeleeuwen overblijfselen die duiden op 

ambachtelijke activiteiten�� zoals onder andere productie en/of bewerking van 

ijzeren voorwerpen?

Het vondstenspectrum kan als “doorsnee-afval” van een nederzetting 
worden geïnterpreteerd en wijst niet op speciale ambachtelijke 
productiewijzen. .

7. �s er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens�s er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens 

en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit?

Dit is niet onderzocht, omdat dit niet in de opdracht stond.

8. �anaf de middeleeuwen vindt de ontwikkeling van dorpskernen plaats. �anuit�anaf de middeleeuwen vindt de ontwikkeling van dorpskernen plaats. �anuit 

de relatief verspreide bewoning lijken dan de nederzettingen en de dorpskernen 

te ontstaan. �ijn er archeologische aanwijzingen voor de ontwikkeling van 

deze nederzettingen en dorpskernen en op welke wijze heeft dit vorm gekregen?

De twee opgravingen die tot nu toe in Hulsel zijn gedaan hebben informatie 
over slechts een beperkt oppervlak van de middeleeuwse nederzettingen 
opgeleverd. Voor zover de archeologische gegevens dit toelaten, lijkt het dat 
al in de vroege middeleeuwen sprake is van een kernachtige bewoning in de 
zin dat de huizen geclusterd staan. Het is mogelijk dat na de Merovingische 
bewoningsfase in het noord-westen van het plangebied, de kern van de 
nederzetting in de Karolingische tijd iets is opgeschoven naar het oosten en 
naar het zuiden. 

9. �evinden zich nog waterputten in het gebied? �elk type waterput bevindt�evinden zich nog waterputten in het gebied? �elk type waterput bevindt 

zich op het erf (of de erven) en hoe ziet de gebruiksgeschiedenis van deze 

waterput(ten) eruit? Hoe zijn deze putten geconstrueerd en wat is de 

samenstelling van de vulling?

Er is één waterput aangetroffen. Deze is gemaakt van een uitgeholde 
boomstam, geplaatst in een grote gegraven kuil van circa 2,3-2,4 m diep. De 
kuil rondom de boomstam is daarna weer dichtgestort voor het stutten van 
de boomstam. De boom is gekapt in de tweede helft van het jaar 698. Het is 
niet duidelijk hoe lang de put in gebruik is geweest. De waterput lijkt niet te 
zijn ontmanteld na het in onbruik raken, maar is juist in situ vergaan.

10. �ijn er aanwijzingen voor de reden van het verlaten van het erf?�ijn er aanwijzingen voor de reden van het verlaten van het erf?

Bewoning lijkt te zijn opgeschoven in zuidoostelijke richting, min of meer 
parallel langs de depressie. De resultaten van de opgraving van het IPP zijn 
hiervoor een aanwijzing. 

11. �aar bevindt zich de ingang van het woonhuis? En waar die van de andere�aar bevindt zich de ingang van het woonhuis? En waar die van de andere 

structuren? �ijn er aanwijzingen voor handelingen�� die specifiek met deze 

toegangen in verband te brengen zijn?

Hier heeft de opgraving geen eenduidige informatie over opgeleverd.
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8.2.4 Materiële cultuur

1. �elke materiaalcategorieën zijn aanwezig�� wat is de vondstdichtheid en hoe is�elke materiaalcategorieën zijn aanwezig�� wat is de vondstdichtheid en hoe is 

de conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën?

De volgende niet organische materiaalcategorieën zijn aangetroffen: 
aardewerk, steen/vuursteen, metaal, dakpan/baksteen. Deze materialen 
waren over het algemeen goed geconserveerd. Organische materialen in 
onverkoolde toestand waren over het algemeen niet aanwezig, behalve 
onder grondwaterniveau. Daar was het hout van de waterput redelijk goed 
bewaard. Voor alle materiaalcategorieën was de vondstdichtheid laag.

2. �at is de aard van de aangetroffen gebruiksvoorwerpen?�at is de aard van de aangetroffen gebruiksvoorwerpen?

Er zijn naast het aardewerk in totaal slechts �4 gebruiksvoorwerpen 
gevonden: �3 van steen en één van hout. De gebruiksvoorwerpen van steen 
zijn slijp-, klop- en maalstenen. Het houten voorwerp is een deel van een 
tondeksel of -bodem.

3. �at is de herkomst van deze gebruiksvoorwerpen?�at is de herkomst van deze gebruiksvoorwerpen?

Voor zover geconstateerd kan worden, is de herkomst gedeeltelijk lokaal en 
gedeeltelijk import uit Mayen.

4. �an welke materiaalsoorten zijn de gebruiksvoorwerpen vervaardigd?�an welke materiaalsoorten zijn de gebruiksvoorwerpen vervaardigd?

Klei, steen en hout.

5. �n welke context zijn de gebruiksvoorwerpen teruggevonden?�n welke context zijn de gebruiksvoorwerpen teruggevonden?

Gedeeltelijk in sporen en gedeeltelijk in het bovenliggende esdek.

6. Hoe zijn de gebruiksvoorwerpen verspreid over het erf�� gelet op materiaalsoortHoe zijn de gebruiksvoorwerpen verspreid over het erf�� gelet op materiaalsoort 

en objecttype?

De vondsten zijn te gering in aantal om hierover een uitspraak te doen. 
Opmerkelijk was wel het relatief hoge aantal vondsten in de kuil tussen 
structuur 2 en 5 en in een paalspoor van structuur 5. Het hoge aantal 
werktuigen in dit laatste spoor zou geïnterpreteerd kunnen worden als een 
verlatingsritueel. Afval werd niet in groten getale in kuilen gedumpt.
 
7. �ijn er op het terrein voedselresten terug te vinden? �o ja�� waar zijn deze�ijn er op het terrein voedselresten terug te vinden? �o ja�� waar zijn deze 

voedselresten aangetroffen?

Voedselresten zijn alleen overgebleven in de humeuze, natte vulling onderin 
de waterput. Hierbij gaat het slechts om enkele zaden.

8. �ijn er objecten en sporen aan te wijzen met een specifieke relatie tot voedsel�ijn er objecten en sporen aan te wijzen met een specifieke relatie tot voedsel 

(bijvoorbeeld met betrekking tot voedselbereiding of voedselopslag)?

Een fragment van een graankorrel en maalsteenfragmenten wijzen op het 
verwerken van graan tot meel.

9. �ijn er specifieke plaatsen op het erf aan te wijzen met een significant grotere�ijn er specifieke plaatsen op het erf aan te wijzen met een significant grotere 

vondstconcentratie en wat is de samenstelling ervan?

De enige twee sporen die duidelijk meer vondsten bevatten zijn kuil 6.84 
en paalspoor 6.30 van structuur 5. Deze zijn bij vraag 6 hiervoor ook 
omschreven.
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10. �at zijn de gebruikte voedselbronnen? �at is de verhouding tussen veeteelt���at zijn de gebruikte voedselbronnen? �at is de verhouding tussen veeteelt�� 

akkerbouw en wilde soorten binnen het zoölogische en botanische materiaal?

De archeologische vondsten bevatten nog slechts aanwijzingen voor 
akkerbouw, maar de analyse van de grondmonsters wijst op een zeer diverse 
omgeving. Het is aannemelijk dat men die omgeving ook exploiteerde 
voor andere voedselbronnen. Er zijn bijvoorbeeld zaden aangetroffen van 
hazelnoot, braam en eikel. Er zijn geen aanwijzingen voor veeteelt bewaard 
gebleven, maar meestal wordt bij degelijke grote boerderijen een gemengd 
bedrijf voorgesteld.

8.2.5 Verkaveling en infrastructuur

1. �ijn er sporen van verkaveling in het terrein�� en zo ja wat is de aard en de�ijn er sporen van verkaveling in het terrein�� en zo ja wat is de aard en de 

wijze van aanleg van de verkaveling (sloten�� greppels�� afrastering�� etc.)? 

Er zijn twee typen sporen aangetroffen die duiden op verkaveling van 
het terrein: twee smalle greppeltjes en een rij met spitsporen. De smalle 
greppeltjes zouden een soort erfafscheiding kunnen zijn behorende bij 
één van de bewoningsfasen. De rij met spitsporen heeft globaal dezelfde 
oriëntatie als de huidige percelering en zou verband kunnen houden met 
de eerste ontginning en vormingsfase van het perceel zoals het zich in het 
tegenwoordige landschap profileert.

2. �at is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen���at is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen�� 

zowel binnen als buiten een eventuele nederzetting?

Op basis van onderhavig onderzoek niet te beantwoorden.

3. �elke relatie is er te leggen tussen de perceelsgrenzen en de vroegste�elke relatie is er te leggen tussen de perceelsgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten?

Op basis van onderhavig onderzoek niet te beantwoorden.

4. �aarvoor zijn de kavels gebruikt?�aarvoor zijn de kavels gebruikt?

Op basis van onderhavig onderzoek niet te beantwoorden.

5. Komen er in het gebied sporen van paden en wegen voor en welke relatieKomen er in het gebied sporen van paden en wegen voor en welke relatie 

hebben deze tot het onderzoeksgebied?

De gebouwen van fase � liggen langs één lijn, mogelijk lag hierlangs een 
weg. Hiervan zijn echter geen sporen van teruggevonden. 

6. �at is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de�at is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur?

Zie vraag 5 hierboven.

7. �at is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische�at is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische 

gegevens over paden en wegen?

Op basis van onderhavig onderzoek niet te beantwoorden.

8.3 Aanbevelingen

De nederzetting is met het onderhavige onderzoek nauwelijks begrensd. 
Met name naar het westen en noorden toe loopt de nederzetting zonder 
twijfel buiten het huidige plangebied door. De opgraving van 3900 m2 heeft 
veel interessante informatie opgeleverd over een periode, de Merovingische 
tijd,  waar niet veel over bekend is. Het betreft evenwel slechts een beperkt 
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oppervlak van de totale nederzetting, waardoor de resultaten maar moeilijk 
in een ruimtelijke context te plaatsen zijn. Vervolgonderzoek in noordelijke 
en westelijke richting kan toegevoegde informatie opleveren over de hier 
gelegen delen van de vroeg-middeleeuwse nederzetting en over de reeds 
opegraven delen ervan.

Samenvatting

In juni 2008 is door Archol BV op de Kerkekkers ten noorden van Hulsel 
een opgraving uitgevoerd met een oppervlak van ruim 3900 m2. Hierbij 
zijn 300 sporen aangetroffen en 578 vondsten gedaan. Uit de sporen zijn �2 
structuren gereconstrueerd, voornamelijk daterend uit de laat-Merovingische 
periode. Vermeldenswaardig zijn verder een waterput uit 698, waarin een 
fragment van een houten ton werd aangetroffen. Vermeldingwaardig is 
verder de vondst van een neolithische bijl uit het plaggendek.
Een belangrijke constatering is dat de opgegraven nederzettingresten deel 
uit maken van een grotere nederzetting waarvan het zuidelijke deel in �985 
en �986 is onderzocht door het IPP. Dit deel stamt uit de Karolingische 
tijd. De nederzettingsresten op de Kerkekkers kunnen in elk geval in de 7e 
eeuw tot het begin van de 8e eeuw geplaatst worden. De begindatum van de 
Merovingische bewoning ligt waarschijnlijk op de overgang van de 6e naar 
de 7e eeuw of misschien zelfs eerder. 
De nederzetting kent een gefaseerde ontwikkeling. Vermoedelijk heeft 
de nederzetting steeds uit één of twee hoofdgebouwen en een bijgebouw 
bestaan. Het is aannemelijk de nederzetting zich ruimtelijk gezien van 
noord naar zuid (richting Karolingisch deel) heeft ontwikkeld. Een blik op 
de overzichtsplattegrond maakt tevens duidelijk dat het Merovingische deel 
van de nederzetting niet compleet is opgegraven maar in noordelijke en 
westelijke richting tot buiten de opgraving door heeft gelopen.

De oudste fase binnen het opgegraven terreindeel bestaat waarschijnlijk uit 
twee grotere huizen en drie spiekers. Opvallend is de strak georganiseerde 
structuur, waarbij vier gebouwen van deze fase aan de zuidzijde op één lijn 
liggen. Wellicht lagen deze gebouwen langs een weg. Er zijn argumenten 
om deze fase in de laat-Romeinse tijd te plaatsen, maar dit is niet zeker. 
De laat-Merovingische bewoning kenmerkt zich door drie grote boerderijen 
van een voorheen onbekend huistype dat naar aanleiding van het onderzoek 
“type Hulsel” is genoemd. Karakteristiek aan dit type is de driebeukigheid 
van de plattegronden, bestaande uit gebinten, een of enkele nokstijlen en 
buitenstijlen bij elke hoek. In één korte zijde staat bij iedere hoek nog een 
extra paal. Meer buitenstijlen ontbreken grotendeels. 
De plattegronden van het type Hulsel vertonen sporen van uitgraafkuilen 
die erop wijzen dat na het verlaten van een boerderij, delen van het houten 
skelet zijn gesloopt, wellicht om her te gebruiken bij de bouw van de 
nieuw te bouwen boerderij. Bij structuur 5 viel daarbij op dat in één van de 
uitgraafkuilen een aanzienlijke hoeveelheid verhitte en onverhitte stenen en 
aardewerk- en dakpanfragmenten was gedumpt. Onder de stenen bevonden 
zich enkele gebruiksvoorwerpen, zoals een wetsteen die mogelijk gebruikt 
werd om (ijzeren) messen mee te slijpen en tefrieten maalsteenfragmenten. 
Gezien deze concentratie van werktuigen zou sprake kunnen zijn van een 
bewuste (rituele?) depositie bij het verlaten en afbreken van het huis. 
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De Merovingische nederzetting in Hulsel betreft zeker geen vroeg-
middeleeuwse villa. Het aanzienlijk formaat van de type Hulsel-boerderijen 
wijst er mogelijk op dat de nederzetting op lokaal niveau wel een centrale 
functie heeft vervuld. 
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Figuren

Figuur �.� Ligging plangebied.
Figuur 2.� Uitsnede geomorfologische kaart.
Figuur 3.� De lage Landen in de vroege middeleeuwen, met ‘nucleaire’ 

gebieden (relatief dichtbevolkt). Grijze stip: locatie van Hulsel (naar 
Heidinga �990).

Figuur 3.2 IKAW met Archis-meldingen. 
blauw - Romeinse tijd
rood - vroege middeleeuwen.
Figuur 5.� Profiel bij opgraving.
Figuur 5.2 Hoogtelijnenkaart van het opgravingsvlak met de sporen.
Figuur 6.� Alle-sporenkaart.
Figuur 6.2 Structuur 2 met spoornummers en coupes, schaal �:�50. 
Figuur 6.3 Foto van spoor 4.3, mogelijk behorende bij de noordelijke ingang 

van structuur 2. 
Figuur 6.4 Structuur 5, met spoornummers en coupes, schaal �:200.
Figuur 6.5 Foto van spoor 6.30 gevuld met afval van een haard of 

kookplaats. 
Figuur 6.6 Structuur 7, met spoornummers en coupes, schaal �:200. 
Figuur 6.7 De zuidelijke helft van structuur 7 in het vlak van put 8.
Figuur 6.8 Merovingische plattegronden te Geldrop, links (Theuws �993, 

95) en te Beers-Gassel 
(Heidinga & Vreenegoor �990). Schaal �:300.
Figuur 6.9 Karolingische plattegronden te Geldrop, links (Theuws �993, 

�0�) en te Weert (Roymans �995, 25). Schaal �:200.
Figuur 6.�0 Een reconstructie van huistype Hulsel.
Figuur 6.�� Structuur 3, met spoornummers, schaal �:200.
Figuur 6.�2 Structuur 4, met spoornummers en coupes, schaal �:200.
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Figuur 6.�5 Structuur 204 uit Nederweert-Rosveld (Hiddink 2005), schaal 
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Figuur 6.�7 Gecoupeerde sporen van structuur � .
Figuur 6.�8 Waterput met uitgeholde boomstambeschoeiing uit 698, schaal 

�:40.
Figuur 6.�9 Kuil 6.84. Vulling � is de homogeen bruingrijze bovenste 40 

cm van de kuil; vulling 2 is de heterogene vulling onderin. Daaronder 
zijn grijze uitspoelingsbandjes zichtbaar.

Figuur 6.20 Overzicht van de opgravingen van Archol en het IPP met de 
nederzettingsresten uit de Merovingische en Karolingische tijd.
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Bijlage 1: bouwkundige begrippenlijst:

• Schilddak: een dak met twee driehoekige dakvlakken aan de korte zijden 
en twee trapeziumvormige aan de lange zijden. In tegenstelling heeft 
een zadeldak slechts twee dakvlakken, aan de lange zijden.

• Nokgevel: gevel tot aan de nok; 
• Nok: horizontale snijlijn van twee schuine dakvlakken; opperste rand van 

het dak ofwel bovenste liggende balk in de kap van een gebouw
• Nokstijl: staander onder de nok (op de centrumlijn van een gebouw)
• Topgevel: gevel met een in een punt uitlopend geveldeel.
• Schoor: schuine langs- of dwarsondersteuning voor balken om krachten 

van een horizontaal constructieonderdeel naar een verticaal over te 
brengen. Ook wel korbeel genoemd.

• Beuk: langsdeel van een huis, een langgerekte ruimte tussen twee rijen 
staanders (oorspronkelijk: overdekt kerkdeel)

• Gebint: portaalvormige houten draagconstructie in een huis, die bestaat 
uit twee of meer stijlen of staanders die met elkaar verbonden zijn 
door één of twee horizontale gebintbalken, dwars op de lengte. Een 
drie-beukig huis bestaat uit een middenbeuk of middeldeel en twee 
zijbeuken.

• Poeren: niet ingegraven (wand-)staanders



80 Hulsel-KerKeKKers



Hulsel-KerKeKKers    8�

Bijlage 2: Vondstenlijst
vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht Opmerkingen / determinatie

21 1 1 6 5020 MXX 1 24.9
14 3 2 4 HK 5 0.1
12 3 2 13 STE 11 193.3
2 3 1 1 5010 AMLB 1 1.5
3 3 1 3 5010 AMLB 3 37.7 standring: 13e eeuw + 16e/17e
4 3 1 5 5010 AMLB 4 16.1 1X 14E-15E EEUW
5 3 1 2 5010 AME 2 9.4 ijzerangobe + Pinksdorf
9 3 1 6 5010 ANA 1 29.9 15e-16e eeuw steengoed

15 3 1 16 5010 ANA 1 14
2 3 1 1 5010 BKS 1 91.3 recent
1 3 1 1 5020 AMLB 3 37.3 grijs
6 3 1 4 5020 AMLB 4 25.1 2x 14e/15e + 1x steengoed + 16e/17e
7 3 1 4 5020 AMLB 4 21.5 12e/13e + steengoed uit 14e, 2x Andenne

11 3 1 10 5020 AMLB 6 212
13 3 1 12 5020 AMLB 1 1 GRIJSBAKKEND, 13e-15e (in Brabant)
10 3 1 8 5020 KER 1 3.5
1 3 1 1 5020 DKP 1 17.1 Romeins, sec. verbrand
7 3 1 4 5020 MXX 1 2.8
8 3 1 4 5020 MXX 1 15.4
6 3 1 4 5020 SXX 1 9.8
7 3 1 4 5020 SXX 1 18.6

41 4 2 2 AMV 4 1.4
40 4 2 38 AMV 4 12.7
50 4 2 38 AMV 2 8.1
40 4 2 38 VKL 4 4.6
50 4 2 38 BOT 1 0.1
40 4 2 38 SXX 6 183
50 4 2 38 SXX 4 6.7
51 4 2 42 VKL 1 3.8
51 4 2 42 SXX 6 182.5 1 stuk recent in 2-en gebroken
38 4 2 47 AMVB 1 13.6 knikwandpot, gladwandig, radstempel, Merov.
39 4 2 54 AMV 15 24.2
46 4 2 74 STE 25 635.5
18 4 1 6 5010 AMLB 1 22.5 14e-16e
30 4 1 6 5010 AMLB 4 25.7 14e-15e wit, + roodb. Laat 13e-15e
34 4 1 12 5010 AMLA 11 95.9 melkteil + kogelpot + Pinksdorf
36 4 1 22 5010 AMLB 4 32.1 bodem met teentjes + steeng. 15e
16 4 1 1 5010 ANA 2 37.4 loodglazuur binnenkant
19 4 1 7 5010 ANA 2 15.2 15e-16e
26 4 1 21 5010 ANA 3 15.4 2x 15e-16e
29 4 1 4 5010 ANB 1 62.7 18e eeuw
33 4 1 10 5010 ANA 12 99.6 steengoed + zoutgl. 15e + 18e
37 4 1 24 5010 ANA 1 1.8 16e
22 4 1 15 5010 KER 1 3.7 witbakkend
31 4 1 8 5010 KER 5 38.7
19 4 1 7 5010 MPB 1 161.5
33 4 1 10 5010 MSL 3 61.1
33 4 1 10 5010 MXX 1 2.9
35 4 1 14 5010 MSL 1 111.3
33 4 1 10 5010 SXX 1 36.6
34 4 1 12 5010 SXX 1 80
17 4 1 3 5020 AMLB 6 35.1 12e eeuw wit +  13e/14e rood glazuur
20 4 1 9 5020 AMLB 4 29.7 13e + 1x AMVC +13e/14e + 15e-17e
27 4 1 23 5020 AMLB 3 7.5 2 stukje vergiet (va. 15e), + Pinksdorf
28 4 1 2 5020 AMLB 3 18.4 Limburg + 13e eeuw ijzerangobe
25 4 1 17 5020 AMVC 1 5.1
32 4 1 8 5020 BKS 1 5.9 recent
17 4 1 3 5020 MSL 1 31.9
20 4 1 9 5020 MSL 1 84.4
32 4 1 8 5020 MXX 3 35.6
71 5 2 1 DKP 3 4.2 Romeins
72 5 2 2 BOT 1 0.1
72 5 2 2 SXX 1 30.6
75 5 2 14 SXX 1 726.5
58 5 1 5 5010 AMLB 1 7.8 grijs
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vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht Opmerkingen / determinatie
62 5 1 2 5010 AMLB 3 8.3 1x grijs, 1x 16e, 1x rood
64 5 1 3 5010 AMLB 2 51.6 14e-15e eeuwse voorraadpot
65 5 1 6 5010 AMLB 2 6.2 15e eeuw
68 5 1 8 5010 AMLB 4 21.2 3x 15e roodb.
60 5 1 1 5010 ANA 1 28.6 15e-16e loodgl + koper
66 5 1 9 5010 ANA 1 17.5 16e
70 5 1 10 5010 ANA 1 6.4 na 1500
73 5 2 12 5010 ANA 1 137.7 late 15e/16e eeuw
56 5 1 4 5010 BKS 3 113.6 recent
57 5 1 4 5015 AMLA 1 10.3 Andenne manchetrand
59 5 1 5 5015 AMLB 5 7.2 14e-15e rood, + 12e-begin 13e Pinksdorf
67 5 1 8 5015 AMLA 1 26 Andenne kom
69 5 1 9 5015 AMLB 1 18.7 worst-oor 14e-15e
74 5 2 12 5015 AMLB 1 29.3 14e
57 5 1 4 5015 BKS 2 21.6 recent
59 5 1 5 5015 BKS 1 56 recent
59 5 1 5 5015 SXX 1 167.1
63 5 1 2 5020 AMLB 1 10.7 14e-15e steengoed
61 5 1 1 5020 AMV 4 12.6
88 6 2 4 SXX 1 35.5
87 6 2 18 DKP 4 84.7 Romeins
87 6 2 18 SXX 2 384.5
86 6 2 19 DKP 1 88.7 Romeins, sec. verbrand
86 6 2 19 SXX 3 195.7

147 6 2 19 SXX 5 463.5
89 6 2 22 ODB 16 6.2

145 6 2 22 ODB 2 6.8
85 6 2 29 DKP 2 225.5 Romeins, tegula
85 6 2 29 SXX 3 605.2

108 6 2 30 AMV 2 25.2
108 6 2 30 BYZK 3 130.4
107 6 2 30 DKP 2 113.3 Romeins
108 6 2 30 DKP 3 244.9 Romeins, tegula
107 6 2 30 SXX 23 4620.9
104 6 2 33 AMVB 1 18.5
104 6 2 33 VKL 30 63.9
104 6 2 33 SXX 1 56.1
105 6 2 44 KER 1 2.3
129 6 2 51 BYZK 1 316 Hessen-Schortens pot
129 6 2 51 VKL 3 26.1
129 6 2 51 BOT 1 0.8
129 6 2 51 MXX 2 5.7
136 6 2 56 DKP 1 78.9 Romeins, tegula, sec. verbrand
136 6 2 56 SXX 1 19.4
135 6 2 60 SXX 1 48.2
140 6 2 73 SVU 1 10.2
106 6 2 83 VKL 1 6.1
106 6 2 83 SVU 4 76.5
106 6 2 83 SXX 8 10.6
133 6 2 84 AMV 4 60.9
144 6 2 84 AMVB 6 27.3
146 6 2 84 AMV 3 36.4
133 6 2 84 BYZK 1 61.6
146 6 2 84 BYZK 1 54.5 ruwwandig, tonvormig
133 6 2 84 DKP 6 126.3 Romeins, imbrex (1x)
144 6 2 84 DKP 1 248.1 Romeins, tegula
146 6 2 84 VKL 2 2
144 6 2 84 ODB 4 2.5
133 6 2 84 SVU 1 14.9
133 6 2 84 SXX 12 432.4
134 6 2 84 SXX 1 182.5
144 6 2 84 SXX 1 270.5
146 6 2 84 SVU 3 13.9
146 6 2 84 SXX 3 44.1
98 6 1 18 5010 AMLB 3 10.4 grijs 2x
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vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht Opmerkingen / determinatie
117 6 1 11 5010 AMLA 2 9.4 2x Andenne
119 6 1 19 5010 AMLB 1 3.6 grijs
79 6 1 2 5010 ANA 8 35.3 16e-17e + 2x Andenne
81 6 1 4 5010 ANA 8 36.7 15e-16e
82 6 2 6 5010 ANA 1 2.4 15e
83 6 1 8 5010 ANA 8 125.4 3x 16e (groen), 2x 15e/16e, 2x 15e
91 6 1 12 5010 ANA 1 0.6 witb. 16e?
93 6 1 16 5010 ANA 8 113.1 16e + 1x grijs
95 6 1 14 5010 ANA 2 111.9 15e-16e

100 6 1 3 5010 ANA 1 16.7 15e-16e eeuw
110 6 1 3 5010 ANA 4 21 3x 15e-16e eeuw, 1x inh. RT
111 6 2 3 5010 ANA 3 6.4 15e-16e eeuw
112 6 1 5 5010 ANA 4 36.4 16e
114 6 1 7 5010 ANA 1 5.5 16e eeuw
115 6 1 11 5010 ANA 2 51.1 16e eeuw
116 6 1 13 5010 ANA 1 4.7 15e-16e eeuw
121 6 1 23 5010 ANA 1 4.4 15e-16e eeuw
82 6 2 6 5010 BKS 1 117.3 recent
93 6 1 16 5010 BKS 1 142.2 recent
97 6 1 22 5010 BKS 1 197.5 middeleeuws?

112 6 1 5 5010 BKS 2 9.3 recent
113 6 1 9 5010 BKS 3 79.8 recent
115 6 1 11 5010 BKS 1 28.8 recent
81 6 1 4 5010 VKL 1 1.7
90 6 92 5010 MXX 1 6.7

111 6 2 3 5010 MSL 2 63.3
81 6 1 4 5010 SXX 1 1.7
95 6 1 14 5010 SXX 1 1.2

100 6 1 3 5010 SXX 1 1
112 6 1 5 5010 SXX 1 27.5
122 6 1 23 5015 AMLB 1 4.1 14e-15e eeuw
118 6 1 15 5015 ANA 2 8.8 16e
120 6 1 19 5015 DKP 1 49.6 Romeins
84 6 1 8 5020 AMLB 2 11.5 14e-15e
80 6 1 2 5020 AMVB 1 0.6 OOK AMVC
94 6 1 16 5020 AMVD 1 6.8
80 6 1 2 5020 BYZK 1 27.7
92 6 92 5020 KER 1 8.4
99 6 1 3 5020 KER 1 1
84 6 1 8 5020 DKP 1 79.1 Romeins
84 6 1 8 5020 SXX 1 44.7

132 6 2 5 5050 SXX 1 602.7
189 7 2 4 DKP 1 15.8 Romeins
148 7 1 1 5010 AMLB 3 13.5 15e eeuw of ouder
149 7 1 3 5010 AML 2 40.4 Andenne + spatglazuur (14e/15e)
153 7 1 11 5010 AMLB 1 1.9 spatglazuur (14e-15e)
156 7 1 12 5010 AMLB 2 73 14e-15e
123 7 1 2 5010 ANA 3 14.4 15e-16e eeuw
126 7 1 4 5010 ANA 23 23.1 15e-16e eeuw
151 7 1 9 5010 ANA 3 23.1 16e-17e
152 7 1 10 5010 ANA 1 6 15e-16e eeuw
164 7 1 24 5010 ANA 2 16.4 15e-16e eeuw
170 7 2 19 5010 ANA 1 5.3 15e-16e eeuw
161 7 1 20 5010 KER 1 2.9
127 7 1 8 5010 BKS 1 87.4 recent
166 7 1 7 5010 BKS 1 202.6 recent
128 7 1 8 5010 SXX 1 476.3
154 7 1 11 5010 BYZV 1 191.4 neol. Stenen bijl
155 7 1 11 5015 AMLB 1 4.7 14e-15e roodb
157 7 1 12 5015 AMLB 3 52.6 spatgl. + 13e-14e + groengl (= 16e-17e)
158 7 1 14 5015 AMLB 2 8.2 geknepen standring laat 13e -14e eeuw
160 7 1 16 5015 AMLA 1 6.4 Andenne
162 7 1 20 5015 AMLB 2 6.5 grijsb. (13-15e) + Limburgswit
163 7 1 22 5015 AML 1 1.5 mogelijk late kogelpot
165 7 1 24 5015 AMLB 1 3.4 14e-15e
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vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht Opmerkingen / determinatie
171 7 1 17 5015 AML 3 72.6 Elmpt 1200-1400, Paffrat (tot 1225)
150 7 1 7 5015 AMVC 1 9.2 Mayen - Karolingisch
124 7 1 2 5020 AML 1 3.4
125 7 1 4 5020 AML 2 1.8
125 7 1 4 5020 BYZK 1 4.5
222 8 2 1 AMVB 1 27
222 8 2 1 SXX 3 120.4
181 8 2 2 AMVC 1 6.4
226 8 2 2 SXX 2 96.7
223 8 2 6 SXX 4 302.1
167 8 2 13 SXX 1 21.3
221 8 2 17 AMV 1 14.4
224 8 2 17 SXX 1 68.9
220 8 2 18 VKL 1 20.1
229 8 2 19 AML 1 1
169 8 2 19 SXX 1 18.3
225 8 2 26 KER 1 7.8
180 8 2 28 AMV 1 2.3
180 8 2 28 VKL 3 7.2 1 van de stukken in 2 fragmenten gebroken
228 8 2 37 SXX 1 89.6
230 8 2 38 SXX 1 33.5
227 8 2 39 AMVB 1 0.3
190 8 2 45 VKL 1 2.2
191 8 2 45 HT 1
192 8 2 45 HT 1
193 8 2 45 HT 1
194 8 2 45 HT 1
195 8 2 45 HT 1
196 8 2 45 HT 1
197 8 2 45 HT 1
198 8 2 45 HT 1
199 8 2 45 HT 1
201 8 2 45 HT 1
202 8 2 45 HT 1
190 8 2 45 SVU 1 3.4
190 8 2 45 SXX 4 249.2
205 8 2 45 SVU 1 19.9
205 8 2 45 SXX 3 168.7
173 8 1 5 5000 ANT 2 24.5
177 8 1 3 5010 AMLB 8 44.7 3x 15e-16e, 1x Pinksdorf, 1x grijs
179 8 1 9 5010 AMLB 2 16 grijs
187 8 1 8 5010 AMLB 1 23.7 spatglazuur
206 8 1 13 5010 AMLB 1 130.6 14e-15e oor
172 8 1 5 5010 ANA 4 36.1 groen 16e eeuw (Haffner, Keulen) + witb.
174 8 1 3 5010 ANA 4 49.2 bodem grijs + 2x 15-16
183 8 1 2 5010 ANA 3 46.1 witb. + 15e-16e eeuw
185 8 1 6 5010 ANA 6 61 3x 15e-16e eeuw, 1x 15e, 1x grijs
186 8 1 10 5010 ANA 1 6.6 16e
215 8 1 15 5010 ANA 1 6.4 16e
184 8 1 4 5010 BKS 1 108.2 recent
174 8 1 3 5010 SXX 1 32.6
177 8 1 3 5010 SXX 1 69.8
188 8 1 13 5015 AMLB 1 7.5 14e-15e
211 8 1 12 5015 AMLB 1 10.5 14e eeuw
212 8 1 19 5015 AMLB 1 3.7 Langerwehe, leemglazuur 2e helft 14e eeuw
213 8 1 21 5015 AMLB 1 1.7 14e-15e
214 8 1 13 5015 AMLB 1 6.2 14e-15e
211 8 1 12 5015 DKP 1 76.1 Romeins
168 8 1 1 5020 AMVB 2 10.3
182 8 1 2 5020 AMVB 1 6.9
175 8 1 3 5020 ANA 1 10.8
168 8 1 1 5020 SVU 1 16.9
175 8 1 3 5020 SXX 1 130
176 8 1 7 5020 SXX 1 241.3
178 8 1 7 5020 STE 6 22.3
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vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht Opmerkingen / determinatie
209 9 1 1 5010 AMLB 2 17.7 14e
207 9 1 2 5010 ANA 2 19.6 16e-17e
208 9 1 3 5010 ANA 1 5.7 16e
210 9 1 1 5015 AML 2 4.9 Pinksdorf + grijs

st
vondstnr put vlak spoor vulling segment categorie aard spoor verwerkt

14 3 2 4 1 1 MC14
23 3 2 4 1 2 ME
24 3 2 19 1 2 MERD pk van S1 gezeefd voor houtskool
42 4 2 55 1 2 ME
43 4 2 55 1 2 ME
44 4 2 62 1 2 MERD pk van S3 gezeefd voor houtskool
45 4 2 28 1 2 MERD pk van S3 gezeefd voor houtskool
47 4 2 11 1 2 ME
48 4 2 46 1 2 MERE pk uit S2 Botanisch monster onderzocht
49 4 2 2 1 2 ME
52 4 2 88 1 2 ME
53 4 2 74 1 2 MERD pk van S4 gezeefd voor houtsk., 14C-monst. opgestuurd
54 4 2 80 1 2 MERD pk van S4 gezeefd voor houtskool
55 4 2 85 1 2 MERD pk van S4 gezeefd voor houtskool
76 5 2 14 1 2 ME
77 5 2 15 1 2 ME
78 5 2 17 1 2 ME

101 6 2 18 1 2 ME
102 6 2 33 1 2 ME
103 6 2 44 1 2 ME
109 6 2 30 1 2 ME
130 6 2 57 1 2 ME
131 6 2 51 1 2 MERE pk uit S7 Botanisch monster onderzocht
138 6 2 74 1 2 MERD pk van S4 gezeefd voor houtskool
139 6 2 34 1 2 MERD pk van S6 gezeefd voor houtskool
141 6 2 84 2 2 MERE kuil Botanisch monster onderzocht
142 6 2 25 1 2 MERD pk van S6 gezeefd voor houtskool
143 6 2 19 1 2 MERE pk uit S5 Botanisch monster onderzocht
203 8 2 45 4 2 ME
204 8 2 45 4 2 MERE waterput Botanisch monster onderzocht
216 8 2 42 1 2 ME
217 8 2 37 1 2 ME
218 8 2 25 1 2 ME
219 8 2 18 2 2 ME
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Bijlage 3: Codering vondsten

code begin eind omschrijving
AME VMEA LMEB Aardewerk middeleeuwen
AML 1050 1500 Aardewerk middeleeuwen laat
AMLA 1050 1250 Aardewerk middeleeuwen laat A
AMLB 1250 1500 Aardewerk middeleeuwen laat B
AMV 450 1050 Aardewerk vroege middeleeuwen
AMVA 450 525 Aardewerk middeleeuwen vroeg A
AMVB 525 725 Aardewerk middeleeuwen vroeg B
AMVC 725 900 Aardewerk middeleeuwen vroeg C
AMVD 900 1050 Aardewerk middeleeuwen vroeg D
ANA 1500 1650 Aardewerk nieuwe tijd A
ANB 1650 1850 Aardewerk nieuwe tijd B
ANC 1850 1950 Aardewerk nieuwe tijd C
ANT 1500 1950 Aardewerk Nieuwe Tijd
BKS ROMV NTC Baksteen
BOT PALEOV NTC Bot onbepaald
BYZB PALEOV NTC Bijzonder object BOT
BYZH PALEOV NTC Bijzonder object HOUT
BYZK PALEOV NTC Bijzonder object KERAMIEK
BYZM PALEOV NTC Bijzonder object METAAL
BYZO PALEOV NTC Bijzonder object ORGANISCH
BYZS PALEOV NTC Bijzonder object STEEN
BYZV PALEOV NTC Bijzonder object VUURSTEEN
DKP ROMV NTC Dakpan
HK PALEOV NTC Houtskool
HT PALEOV NTC Hout
KER NEOVA NTC Aardewerk onbepaald
MC14 PALEOV NTC Monster C-14
ME PALEO NTC Monster ecologie
MERD PALEOV NTC Monster ecologie, residue D (1 mm)
MERE PALEOV NTC Monster ecologie, residue E (0.5 mm)
MFE BRONSM NTC Metaal ijzer
MHK PALEOV NTC Monster houtskool
MHT PALEOV NTC Monster hout
MPB ROMV NTC Metaal lood
MSC PALEOV NTC Monster schelpen
MSL BRONSV NTC Metaalslak
ODB PALEOV NTC Dierlijk bot
ODG PALEOV NTC Gewei
SKW PALEOV NTC Steen kwarts(iet)
SKZ PALEOV NTC Steen kwartsitische zandsteen
SLE PALEOV NTC Steen Leisteen
SOKR PALEOV NTC Steen oker
STE BRONSL LMEB Steen tefriet
STU PALEOV NTC TUFSTEEN
SVU PALEOV NTC Steen vuursteen
SXX PALEOV NTC Steen onbepaald
SZA PALEOV NTC Steen zandsteen
VKL NEOV NTC Verbrande klei
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Bijlage 4: Uitleg van de codering gebruikt in de houttabel

Alle afmetingen zijn in cm (> = groter of meer dan)

wp werkput
sp spoor
vnr vondstnummer
soort houtsoort, Quercus=eik 
artefact algemene omschrijving van object (constructiehout/voorwerp/ 
 bewerkt/onbewerkt); bij “?” is de toewijzing niet zeker
art-spec. Omschrijving van het object
stc stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop het  
 object in de stam georiënteerd is (grondvorm), zie bijgevoegd  
 schema. 
 a = zonder bastkant
 b = met één bastkant
 bb = met twee bastkanten
L lengte
B breedte 
H hoogte/dikte
diam diameter van het object
PV puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is  
 gemaakt halverwege de punt
 2 = 2 bekapte vlakken enz.
 x = kleine extra kap
 a = één vlak van punt die niet bekapt of bewerkt is, naast het  
 aantal bekapte vlakken
 aa = twee vlakken van punt die niet bewerkt zijn, naast het  
 aantal bekapte vlakken
 Deze onbewerkte vlakken zijn dus niet inbegrepen in het 
 aantal vlakken aangegeven met een cijfer. Bijvoorbeeld: 
 4aa = punt gevormd door 4 bewerkte vlakken en twee   
 onbewerkte.
PL puntlengte, d.w.z. de lengte van het hoogste kapvlak van de  
 punt  (PL = 0: vlak gekapte onderkant)
cons conservering
 g = goed
 m = matig
 s = slecht
schors aanwezigheid van schors (x), wankant (w) of spint (s) 
dendro monster voor dendrochronologisch onderzoek: j =ja, n= nee, 
 ? = misschien
Njr aantal jaarringen, < = weinig, > = veel
advies d=dendro
 f = fotograferen
 w = weggooien
opmerking extra opmerkingen
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Bijlage 5: Biax stamcodes

Stamcodes

1 hele stam 11 vierzijdig gerechte ‘balk’ uit 
kwart stam 

2 halve stam 12 eenzijdig gerechte ‘plank’ 

3 derde stam 13
radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

4 kwart stam 14
radiale ‘plank’ maximaal tot 
hart
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

5 radiaal kleiner dan  
omtrek

15

tangentiale ‘plank’ niet door 
hart, breedte groter dan kwart 
stam (dosse) 
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

6 radiaal gelijk aan omtrek 16

‘plank’ niet door hart, breedte 
maximaal kwart stam 
a. zonder bastkanten 
b. met bastkant(en) 

7 radiaal groter dan omtrek 17 relatief klein deel uit stam 

8 eenzijdig gerechte ‘balk’ 18 segment van een uitgeholde 
stam

9 vierzijdig gerechte ‘balk’ 
door het hart van de stam 

0 onbekend 

10 vierzijdig gerechte ‘balk’ 
uit halve stam 
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Bijlage 6. Zadenanalyse grondmonster uit waterput spoor 8.45  

      
gekweekte planten

Rogge (Secale cereale) � fragment aarspil

Graan (Cerealia) � fragmentje

planten van akkers en droge ruigten

Guichelheil (Anagallis arvensis) 32

Stinkende kamille (Anthemis cotula) 2

Dreps type (Bromus secalinus type) 3

Gewoon herderstasje (Capsella bursa-pastoris) �

Melganzenvoet (Chenopodium album) 54

Hanenpoot (Echinochloa crus-galli) �0

Gewone reigersbek (Erodium cicutarium) �

Zwaluwtong (Fallopia convolvulus) 9

dovenetel (Lamium spec.) ��

kaasjeskruid (Malva sp.) �

Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) 37

Grote weegbree (Plantago major) 50 + � kapsel

Gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) �60

Knopherik (Raphanus raphanistrum) � hauwfragment

Wouw (Reseda luteola) �

Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) � kelk

Zwarte nachtschade (Solanum nigrum) 30

Gewone spurrie (Spergula arvensis) �20 + � verkoold

Vogelmuur (Stellaria media) 2�

Reukeloze kamille (Tripleurospermum maritimum) �

Kleine brandnetel (Urtica urens) 85

planten van gestoorde plaatsen of open, vochtige tot natte, humusarme grond

Waterpeper (Persicaria hydropiper) �4

Kruipende boterbloem type (Ranunculus repens type) 3

planten van (voedselrijke) zoet water, oevers en moeras

Sterrenkroos (Callitriche spec.) �

Moeraswalstro (Galium palustre) � verkoold

Wolfspoot (Lycopus europaeus) �

Akkermunt/Watermunt (Mentha aquatica/arvensis) 40

Witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum) �

Lisdodde (Typha sp.) �

planten van venen, heiden, voedselarm water (moeras)

Gewone dophei (Erica tetralix) 2 blaadjes

Struikhei (Calluna vulgaris) 2 bloemen

Veenmos (Sphagnum sp.) enkele blaadjes

planten van bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige tot natte grond

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) �

Smalle weegbree (Plantago lanceolata) � verkoold

Egelboterbloem (Ranunculus flammula) 22
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planten van droge, zure graslanden en akkers

Schapenzuring (Rumex acetosella) 640 + � verkoold

planten van bossen, bosranden, voedselrijke zomen, heggen

Hazelnoot (Corylus avellana) 2 fragmenten

Bosgierstgras (Milium effusum) �

Eik (Quercus sp.) enkele fragmenten

Braam (Rubus sp.) � fragment

Valse salie (Teucrium scorodonia) 3

Grote brandnetel (Urtica dioica) 50

diversen

struisgras (Agrostis sp.) �

hoornbloem (Cerastium sp.) �

zegge (Carex spec.) 33

hennepnetel (Galeopsis bifida/speciosa/terahit) 2

havikskruid (Hieraciium sp.) �

hertshooi (Hypericum sp.) �

rus (Juncus sp.) honderden

vergeet-mij-nietje (Myosotis sp.) �

grassen (Poaceae) [klein] �70

ganzerik (Potentilla sp.) �

vetmuur (Sagina sp.) �

andoorn (Stachys sp.) 6

  


