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In september 2001 en voorjaar 2002 is door het aan de Universiteit 
Leiden gelieerde bedrijf Archol (Archeologisch onderzoek Leiden bv) 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Uden. In opdracht van 
Rijkswaterstaat werden voorafgaande aan de aanleg van de rijksweg 
A50 drie vindplaatsen verkend. Deze waren bij een eerder uitgevoerd 
booronderzoek door RAAP aangetroffen. De resultaten van de verkenning 
waren dusdanig dat op twee vindplaatsen een vervolgonderzoek is 
uitgevoerd. In totaal is hierbij een oppervlakte van 1.25 ha blootgelegd. 
Hierbij is duidelijk geworden dat het gebied bewoning herbergt vanaf de 
vroege ijzertijd tot en met het eerste kwart van de 14e eeuw. De opgraving 
heeft met zekerheid bewoning aangetoond voor de vroege en midden-
ijzertijd (800 – 250 v. Chr.), de 8e en de 12e tot 14e eeuw na Chr. 
Oppervlakte-vondsten rondom de opgraving maken bewoning uit de 
tussenliggende perioden en intensievere bewoning voor genoemde 
perioden echter zeer aannemelijk. Het opgegraven areaal is slechts 
een uitsnede van een intensief bewoond gebied dat doorsneden wordt 
door een depressie. Na de 14e eeuwse bewoning wordt het gebied in 
gebruik genomen als akkerland en worden de bewoningsresten afgedekt 
door een dik esdekpakket.
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Voorwoord

Voor u ligt de rapportage van het archeologisch onderzoek te Uden – A50
Schouwstraat. Het onderzoek heeft een tweetal interessante vindplaatsen uit
verschillende perioden van de prehistorie en de middeleeuwen opgeleverd.
Uit de late prehistorie zijn twee solitaire huisplaatsen onderzocht.
De belangrijkste resultaten betreffen een aantal huisplattegronden uit de
merovingische en karolingische perioden. Zeker voor het noordoosten van
Brabant zijn deze zeldzaam. Ook de huisplattegronden uit de latere middel-
eeuwen vormen een welkome aanvulling in een kennislacune voor deze
periode in de regio.
Dit rapport is niet alleen door het Archol-team tot stand gekomen. Graag
willen we hier de gelegenheid nemen om een aantal instanties en mensen
te bedanken. Allereerst noemen we Rijkswaterstaat die het onderzoek finan-
cierde. Onmisbaar was de hulp van een grote groep vrijwilligers van de
Heemkundekring Uden: Govert van Eijk, Hanneke van Alphen, Henk
Donkers en Chris Cuijpers. Onmisbaar waren ook Gerard Smits (Oss) en
Gerard van Kaathoven (Schijndel). In de laatste fase van het onderzoek
hebben tenslotte een aantal studenten van de Universiteit Leiden een steen-
tje bijgedragen: Luc Amkreutz, Anne van Hilst, Anja van de Meer, Raf
Timmermans en Karin Wink.

Leon van Hoof & Richard Jansen

Een impressie van de open dag waar
ondanks de slechte weersomstandig-
heden zo’n 450 mensen op af kwamen





Inleiding

In opdracht van Rijkswaterstaat is tussen 17 en 21 september 2001 door
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) een Aanvullend Archeologisch
Onderzoek (AAO) uitgevoerd in het tracé van de toekomstige rijksweg A50
ter hoogte van Uden. Op basis van de resultaten van dit waarderend onder-
zoek is vervolgens tussen 21 januari en 22 maart 2002, eveneens door
Archol, een Definitief Onderzoek (DO) op het terrein uitgevoerd. Aanleiding
voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van de genoemde rijksweg
die Eindhoven met Oss zal verbinden en ter plekke deels overlapt met de
huidige rondweg van Uden. Werkzaamheden die bij de wegaanleg worden
uitgevoerd, zullen leiden tot verstoring en vernietiging van de binnen het
tracé aanwezige archeologische resten.
Het onderzoeksgebied bestaat uit een 45-57 m brede strook die noord-zuid
georiënteerd is en aan de oostzijde grenst aan de Schouwstraat. Aan de
zuidzijde wordt het terrein begrensd door de Lageburchtweg en aan de
noordzijde door de Schaapsdijk. Het terrein is in gebruik als maïsakker en
weidegrond.
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Figuur 1.1
Locatie plangebied Uden A50
Schouwstraat
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Uit een door RAAP uitgevoerde Aanvullende Archeologische Inventarisatie
(AAI) is gebleken dat grote delen van het onderzoeksgebied archeologische
indicatoren bevatten. Met name ten noorden van een door het terrein lopen-
de, oost-west georiënteerde laagte is veel materiaal in de boringen aangetrof-
fen. Het gaat hierbij om materiaal uit de ijzertijd en de vroege en late
middeleeuwen.1 Daarnaast is door leden van de Heemkundekring Uden
materiaal verzameld op percelen binnen en rondom het onderzoeksgebied.
Daarbij is materiaal uit de ijzertijd, de middeleeuwen (onder andere een
Karolingische schijffibula), vuursteenmateriaal en Romeins aardewerk
aangetroffen.2 Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
(IKAW) heeft het gebied een hoge archeologische waarde.
In dit verslag zal als eerste kort worden ingegaan op de landschappelijke
ligging van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna worden het archeolo-
gisch kader en de gehanteerde methodieken besproken (hoofdstuk 3 en 4).
Vervolgens worden per periode de resultaten van het onderzoek gepresen-
teerd (hoofdstukken 5-10). Een samenvattende synthese zal het geheel
afsluiten (hoofdstuk 11).

Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel Veldwerk AAO: september 2001

Veldwerk DO januari-maart 2002

Uitwerking/rapportage: juli-september 2002

Opdrachtgever Directie Rijkswaterstaat Noord-Brabant

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol)

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Locatie Gemeente: Uden

Plaats: Uden

Toponiem: Schouwstraat

Coördinaten vindplaats 23/24 169.688/408.317 Precisie: 3

Coördinaten vindplaats 24 169.692/408.181

Geomorfologie periglaciaal rivierterras

Bodem hoge zwarte enkeerdgrond

Tabel 1.1
Administratieve gegevens archeologisch
onderzoek Uden-Schouwstraat
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1 Oude Rengerink 1997.
2 Informatie: G. van Eijk.



Landschappelijk kader

2.1 Fysische geografie
Het onderzoeksgebied is gesitueerd op de westelijke rand van het tektonisch
plateau van de Peelhorst. Verder naar het westen ligt de lager gelegen
Centrale Slenk. De grens tussen horst en slenk wordt gevormd door de
Peelrandbreuk, die bij Meijel in Noord-Limburg begint en via Uden naar
Heesch loopt. Ter hoogte van de Peelrandbreuk bevinden zich de wijstgron-
den, natte gebieden gevoed door kwelwater waar vennen, moerassen en
oerbanken voorkomen. In de Centrale Slenk liggen dekzandruggen die
ontstaan zijn in het Weichselien en doorsneden worden door beekdalen.
Het dekzandpakket kan hier wel 15 m dik zijn. Op de Peelhorst zelf is dit
dekzandpakket o.a. door erosie van een veel geringere dikte. Door die erosie
is ook het glooiende karakter van de dekzanden sterk gemaskeerd. Op de
horst liggen sterk grindhoudende gronden aan het oppervlak die behoren tot
wat voorheen de formatie van Veghel werd genoemd. Sinds ongeveer twee
jaar worden echter alle Maasafzettingen, zo ook de formatie van Veghel, tot
de formatie van Beegden gerekend.1 Deze afzettingen bestaan uit grove
zanden en grinden die door de Maas zijn afgezet in het late Cromer (vanaf
ca.500.000 BP) en het Elster, waarna de Maas zich in het Holstein
(ca.350/300.000 BP) geleidelijk naar haar huidige meer oostelijke bedding
verplaatste. Deze grove sedimenten horen bij een vlechtend riviersysteem
zoals dat met name bestaat in een glaciaal milieu. In de slenk worden deze
Maasgrinden pas op enkele meters diepte aangetroffen, aangezien in dit
dalingsbekken de sedimentatie groter is dan de afvoer/erosie.2

De onderzoekslocatie ligt binnen een kilometer van de Peelrandbreuk. Ter
plaatse is door onder meer erosie geen dekzand bewaard gebleven, waardoor

de Maasgrinden aan het oppervlak liggen. De vindplaats ligt op een markan-
te rug, die omgeven wordt (behalve in oostelijke richting) door laaggelegen
gronden. Deze rug is waarschijnlijk het restant van een terras dat is opge-
bouwd uit fluvio-periglaciale afzettingen uit het Pleistoceen.3 Door deze rug
loopt van oost naar west een (deels met esdek opgevulde) laagte; vermoede-
lijk een fossiel beekloopje dat afwatert richting de slenk (zie hoofdstuk 10). 

2

Figuur 2.1
Geschematiseerd doorsnede door
Centrale Slenk, Peelrandbreuk en
Peelhorst, ı=locatie opgraving (uit
Stiboka 1976, met aanpassingen)

1 Weerts et al. 2000, 29+31.
2 Bisschops 1973, m.n. 16-18+44-48.
3 Oude Rengerink 1997.



Op luchtfoto’s is deze
laagte nog goed herken-
baar als een donkere
vlek.4 Ook op de hoogte-
lijnenkaart (figuur 2.2)
zijn de hoge koppen met
de tussenliggende laagte
en de aan de noord- en
westzijde gelegen lagere
delen in het landschap
goed te herkennen.
Opvallend is dat de bewo-
ning, met name op de
noordelijke vindplaats,
niet op de hoogste delen
van het terrein ligt maar
geconcentreerd langs de
laagte is aangetroffen.

2.2 Bodemopbouw
De onderzoekslocatie is voor het grootste deel gelegen op hoge zwarte
enkeerdgronden, die opgebouwd zijn uit leemarm en zwak lemig fijn zand.
Deze komen veel voor in de Centrale Slenk en op de Peelhorst.5 Deze gron-
den liggen meestal als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in
de nabijheid van de oude bewoningskernen. Ze zijn het resultaat van een
eeuwenlange plaggenbemesting van akkergronden waardoor deze kunst-
matig zijn opgehoogd.6 In tegenstelling tot het huidige wisselende grond-
gebruik in de landbouw werd het gebruik van akkers en weilanden in de
middeleeuwen niet afgewisseld. Materiaal uit de potstal, bestaande uit een
mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en heideplaggen, werd eeuw-
enlang over de akkers uitgestrooid. Door deze (middeleeuwse) antropogene
ophoging van het landschap kunnen (oudere) archeologische resten goed
beschermd zijn tegen moderne landbouwmachines die met een gemiddelde
ploegvoordiepte van 40 cm niet tot in het sporenniveau doordringen.
Doordat de hogere dekzandruggen in brons-, ijzer- en Romeinse tijd en
waarschijnlijk ook nog in vroege en volle middeleeuwen een aantrekkelijke
bewoningslocatie vormden, hebben de esdekgebieden met hun relatief
goede conservering een hoge archeologische verwachting. In de profielen-
reeks (figuur 2.3) is het esdek goed herkenbaar onder de bouwvoor.
Dit esdek lijkt pas op het eind van de late middeleeuwen ontstaan te zijn
(zie hoofdstuk 10).

Figuur 2.2
Hoogtelijnenkaart maaiveld (links) en
pleistoceen oppervlak (rechts) in meters
boven NAP

6 Archeologisch onderzoek a50 te uden

4 Klijnjan 1990.
5 Berendsen 1997, 26-28.
6 Pape 1972.
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Figuur 2.3
Profielenreeks sleuf 3 door de laagte en
de kop waarop vindplaats 24 zich
bevindt. Rechtsonder: Foto profiel met
aangegeven de verschillende lagen



De laagte in het midden van het onderzoeksgebied vormt een kleine uit-
loper van een grote eenheid van gooreerdgronden die ook in de laagtes ten
noorden, ten zuiden en ten westen van het onderzoeksgebied voorkomen.
Gooreerdgronden ontstaan met name in de bovenloop van beekdalen.7

Derhalve hebben we hier waarschijnlijk te maken met enige noordoost-zuid-
west lopende beekdalen die de afwatering van de hoge Peelhorst verzorgen
naar de Leygraaf die ten westen van het onderzoeksgebied een zuidoost-
noordwestelijke stroomrichting heeft en het water naar de Maas laat afvloei-
en. Een aanwijzing voor dit natte karakter van de laagte kan de venige laag
zijn die met name aan de westzijde kon worden waargenomen en waar de
laat-middeleeuwse greppels doorheen zijn gegraven (vergelijk hoofdstuk 10).

Figuur 2.4
Bodemkaart van Uden en directe
omgeving (Stiboka 1976). In het rode
kader de opgravingslocatie

8 Archeologisch onderzoek a50 te uden

7 Stiboka 1976, 97-103+111.
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Archeologisch en historisch kader

3.1 De archeologie van Uden
De gemeente Uden is archeologisch gezien het best bekend door de op-
graving van een urnenveld op de Slabroeksche Heide in 1923. Hier is door
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden onder leiding van dr. A.E.
Remouchamps een deel van een grafveld opgegraven uit de late bronstijd en
vroege ijzertijd.1 Verder zijn er weinig gegevens voorhanden over de vroeg-
ste geschiedenis van Uden. De gemeente ligt samen met de gemeentes
Bernheze, Landerd en Veghel in een archeologisch nauwelijks onderzochte
zone tussen twee gebieden met juist een bovengemiddelde onderzoeks-
intensiteit. Ten noorden van deze gemeentes ligt namelijk in het Maasland
de gemeente Oss waar door de Universiteit Leiden al ruim 25 jaar opgravin-
gen worden verricht.2 Naar het zuiden toe komen we in de Kempen waar
door de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam vanaf begin
jaren ’80 opgravingen worden uitgevoerd. Binnen dit project is ook een
inventarisatie van de Dommelvallei verricht waardoor er een redelijk over-
zicht bestaat van de archeologische nalatenschap in plaatsen als Sint-
Oedenrode en Sint-Michielsgestel.3 Deze gebieden zullen derhalve als
belangrijkste referentiekader gelden om de vondsten uit de gemeente Uden
een plaats te kunnen geven.
Vanaf ca. 500.000 jaar geleden werd Noordwest-Europa voor het eerst door
mensachtigen bewoond.4 De oudste tot nu toe bekende vondsten uit
Nederland dateren echter van zo’n 250.000 jaar geleden.5 Deze eerste
mensachtigen waren jagers-verzamelaars die in warmere perioden ook in
onze streken woonden, maar gedurende de ijstijden naar het warmere
zuiden trokken waar in die extreme omstandigheden meer voedselbronnen
beschikbaar waren. De verspreiding van vondsten uit deze oudste periode
van menselijke bewoning – het midden-paleolithicum (300.000 – 35.000
jaar geleden) – wordt in Noord-Brabant in grote mate bepaald door de geolo-
gische opbouw van de provincie.6 Op die locaties waar sedimenten van vóór
de laatste ijstijd aan het oppervlak liggen, kunnen midden-paleolithische
artefacten bij gewone grondwerkzaamheden (ploegen, bouwactiviteiten, e.d.)
worden aangetroffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Peelhorst waar 500.000
tot 200.000 jaar oude sedimenten aan het oppervlak liggen (zie par. 2.1).
Midden-paleolithische artefacten zijn o.a. bekend uit Bladel, Bakel en Mill.
In de Centrale Slenk en de Maasvallei worden de oude sedimenten door
metersdikke pakketten stuifzand en rivierafzettingen bedekt, zodat vondsten
daar alleen bij diepe ingrepen als baggeractiviteiten voor de grindwinning
opduiken (bv. te Empel en Maren-Kessel).7 Het grootste deel van de gemeen-

3

1 Remouchamps 1924.
2 Jansen & Fokkens 1999.
3 Kortlang 1987.
4 Roebroeks & Van Kolfschoten 1994.
5 Roebroeks 1988.
6 Vergelijk Stapert 1977.
7 Verwers 1981, 13-16.



te Uden ligt echter op de Peelhorst en het hoeft dan ook niet als een verras-
sing te worden gezien dat ook uit deze gemeente een midden-paleolithisch
artefact bekend is: een biface à dos long oftewel een Keilmesser aangetrof-
fen bij Hengstheuvel (fig. 3.2 nr. 4).8

Uit de periode van de late jagers-verzamelaars – het laat-paleolithicum en
het mesolithicum (ca. 13.500 tot 5000/4200 v. Chr.) – zijn veel meer vond-
sten uit Noord-Brabant bekend.9 Noordoost-Brabant vormt echter een vrij
leeg gebied op verspreidingskaarten van archeologische vondsten uit deze
periode.10 Met bijvoorbeeld de recente vondsten te Herpen zijn daar wel
stippen bijgekomen maar de hoeveelheid goed onderzochte vindplaatsen uit
die periode(n) blijft in deze regio bijzonder laag.11 Ook uit Uden zijn slechts
enkele vondsten bekend: zo is er een Ahrensburg-spits aan de Hoogstraat
aangetroffen (Archis-waarnnr. 252018) en zijn er enkele mesolithische
complexen (m.n. schrabbers en enkele kernen) gemeld (Archis-waarnnrs.
45861, 252015, 252049, 252050).

Figuur 3.1
Vondstmeldingen uit de gemeente Uden:
steentijden

10 Archeologisch onderzoek a50 te uden

stenen bijl

vuursteen

vuistbijl

0 2 km

8 Dijkstra 1983.
9 Arts 1988, Arts 1987.
10 Verhart 2000, 48.
11 Herpen: Van Hoof 2002a.
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Figuur 3.2
Steentijdvondsten uit Uden.
1 Burenbijl uit het Goor,
2 Spitstoppige bijl 1991 gevonden op

kwekerij dhr. Timmers,
3 Bijl 1997 gevonden door dhr. Geurts,
4 Keilmesser gevonden te

Hoenderbosch.14 Schaal 1:4

De overgang van de late jagers-verzamelaars naar de eerste landbouwers is
een langdurig, ingewikkeld en moeilijk te onderzoeken proces. We zien
gedurende het neolithicum (5300-2000 v.Chr.) eerst een aantal technologi-
sche ontwikkelingen zoals de introductie van aardewerk en het fabriceren
van geslepen bijlen, en pas later een volledige overgang naar akkerbouw en
veeteelt. Pas tegen de tijd van de laat-neolithische bekerculturen lijken
akkerbouw en veeteelt het definitief van jagen en verzamelen gewonnen te
hebben.12 Tussen de goed bekende overgangstrajecten op de löss en in het
rivierengebied zijn deze processen op de zuidelijke zandgronden moeilijk
vatbaar.13 Feitelijk is alleen de regio tussen Cuijk en Grave op dit gebied vrij
intensief onderzocht.

Uit het neolithicum kennen we uit de gemeente Uden met name vijf vuur-
stenen bijlen. Alle bijlen zijn bruin gepatineerd en zijn aangetroffen op niet
al te grote afstand van de Leijgraaf of één van haar zijbeekjes. Dit zou erop
kunnen wijzen dat de bijlen lang in natte omstandigheden hebben gelegen,
iets dat vaak gekoppeld kan worden aan rituele deposities. Uit de vondstom-
standigheden van twee van de bijlen blijkt echter dat we voorzichtig moeten
zijn met een te snelle koppeling van een bruine patinering aan een depositie
in natte context. Het gaat om twee bijlen die door dhr. A. Timmers bij de
Leijgraaf op zijn kwekerij aan de Wilsvoort zijn gevonden in 1991 en 1998.
De eerste betreft een spitstoppige 15,5 cm lange bijl, waarschijnlijk gemaakt
van Zuid-Limburgse vuursteen.15 De tweede betreft een vuurstenen bijl met

12 Louwe Kooijmans 1993, 77-87; Gehasse 1995, m.n. 187-235; Verhart 2000, m.n. 229-233.
13 Verhart 2000.
14 Verwers & Kleij 1998, 18-19; Arts 1999, Dijkstra 1983.
15 Verwers & Kleij 1998, 19.



16 Nieuwsbrief archeologie Kempen- en Peelland 3 (4) (1999), 13-14.
17 Van der Donk 1997, 37-38; Brabants Dagblad 8-3-1994. In Van Schayk-Reesink 1997 wordt

overigens melding gemaakt van pijlspitsen (‘speerpunten’).
18 Verwers & Kleij 1998, 18.
19 Versantvoort 1993.
20 Van Eijk z.j.
21 Arts 1999. In de tekst is tegelijkertijd sprake van bandering, dit lijkt met patinering in

verband gebracht te moeten worden.
22 Hoewel de onderzoeksintensiteit hierbij ook een rol kan spelen; vergelijk: Van Eijk 2000a.
23 CAA-archief ROB: Correspondentie-archief, gem. Uden. Verder is overigens in dit archief nog

correspondentie over een vuursteenvindplaats in het bos bij Uden aanwezig. Daarbij wordt
echter geen nauwkeurige plaatsbepaling vermeld.
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afgeplatte zijkanten, gemaakt van grofkorrelige vuursteen en met de maten
9,7 x 5 x 2 cm.16 Van hetzelfde terrein zijn onder andere bijlafslagen,
klingen en kernen bekend zodat we hier waarschijnlijk met een nederzet-
tingsterrein c.q. enkele special purpose sites te maken hebben.17 Terwijl de
bijlen waarschijnlijk in het midden- of laat-neolithicum gedateerd kunnen
worden, wordt het overige vuursteen met name in het mesolithicum geda-
teerd. Aangezien op het moment dat de hier gebruikte publicaties zijn
verschenen nog niet de gehele collectie geïnventariseerd lijkt te zijn, is het
de vraag of er geen midden- of laat-neolithisch materiaal in de collectie
aanwezig is. Als dat niet het geval is hebben we toch met losse bijlen te
maken en zou het interessant zijn te achterhalen uit welke delen van het
terrein (m.n. hoog versus laag c.q. nat) de verschillende vondsten afkomstig
zijn. Uit het midden-neolithicum zal eveneens de in 1963 door dhr. J.
Geurts in ‘Het Goor’ gevonden zogenoemde Burenbijl van lichtgrijs
Belgisch vuursteen dateren (afm. 19 x 8 x 3,6 cm).18 Tot hetzelfde type zou
ook een in 1958 door dhr. H. van Laanen te Hoenderbos aangetroffen bijl
met bijgeslepen zijkanten kunnen horen (afm. 12 x 6 x 2,5 cm).19 Bij de
beschrijving wordt gesproken over een laag gelegen perceel. Op 600 m
afstand zijn bij de aanleg van de nieuwbouwwijk ‘Uden-Zuid’ op een klein
areaal mesolithische artefacten (o.a. een kernschrabber, een boortje en een
feuille de gui), twee neolithische spitsen (gelijkbenige driehoeken) en aarde-
werk uit het neolithicum en mogelijk uit de bronstijd aangetroffen.20 Deze
vindplaats is gelegen op een zandrug langs het dal van een verdwenen beek.
Tenslotte is door dhr. M. Geurts in 1997 nog een bijl aan de oostrand van
het dal van de Leijgraaf gevonden. Deze is waarschijnlijk gemaakt van
Rijckholt-vuursteen en meet 12,7 x 4,9 x 2,6 cm.21 Uit het mesolithicum en
neolithicum zijn verder nog een aantal vuursteenvindplaatsen in de geme-
nte Uden bekend. Deze bevinden zich vrijwel allemaal in het westen van de
gemeente, rond het dal van de Leijgraaf dat zowel rijk zal zijn geweest aan
wild als de betere akkergronden voor de vroege landbouwers bevat zal
hebben.22 Het oostelijke deel van de gemeente, dat op de hoge en droge
Peelhorst ligt, lijkt vrijwel onbewoond geweest te zijn. De biodiversiteit zal
daar lager geweest zijn en de zeer grindige en schrale grond moeilijk te
bewerken. Dit gebied zal dus onaantrekkelijk zijn geweest voor de late jager-
verzamelaar of vroege landbouwer, behalve wellicht voor het halen van hout
of het weiden van varkens. Alleen in het uiterste oosten van de gemeente
zijn op de grens met de gemeente Boekel in 1958 bij een zandafgraving
enkele vuurstenen artefacten aangetroffen. De vindplaats was gelegen op
een zandkopje bij de Otterpeel.23
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24 Fokkens 2002.
25 Nijnsel: Theunissen 1999, 116-126; Oss: Fokkens en Vasbinder 1987. Nederzettingen uit de

vroege en late bronstijd zijn een zeldzaamheid: Jongste et al. 2001; Van der Velde et al 1998.
26 Van der Heijden & Van Dorst 1997, 25.
27 Butler & Steegstra 1997/8, 248-249 (no. 379). De vindplaats ligt mogelijk in de gemeente

Uden maar waarschijnlijk in de gemeente Landerd.
28 Modderman 1959.

Figuur 3.3
Midden-bronstijd pot en bronzen naald
uit Vorstenbosch (uit Modderman 1959)

Figuur 3.4
Vondstmeldingen uit de gemeente Uden:
metaaltijden en Romeinse tijd

In de bronstijd speelt jacht nog maar een minimale rol. De runderteelt en
de akkerbouw zijn de belangrijkste elementen in de voedselvoorziening.
Archeologisch zien we die belangrijke rol van de runderteelt in een
volwaardig gemengd bedrijf zeer duidelijk terug in de opkomst van het
woonstalhuis waarbij mens en vee onder één dak leven.24 In de omgeving
van Uden zijn nederzettingen uit de midden-bronstijd vooral bekend uit
Nijnsel en Oss.25 In deze periode wordt duidelijk hoe gapend het gat is
tussen het Maasland (de nederzettingen en grafheuvels bij Oss) en de
Dommel-vallei (nederzetting te Nijnsel). Uit Uden zelf zijn nauwelijks vond-
sten bekend. Naast een paar mogelijk uit de bronstijd stammende scherven
uit de nieuwbouwwijk Uden-Zuid (zie boven) kennen we een niet onder-
zochte grafheuvel bij Slabroek26 en uit de omgeving van het vliegveld Volkel
stamt een bronzen bijl.27 Een zeer fraaie vondst is niet ver van de gemeente-
grenzen van Uden gevonden in de dorpskern van Vorstenbosch. Daar kwam
bij wegaanleg een complete pot uit de vroege Hilversum-cultuur te voor-
schijn, samen met een bronzen naald. Hoewel zo’n complete pot meestal uit
een graf afkomstig is, zijn geen crematieresten aangetroffen.28

0 2 km

urnenveld Slabroek

ijzertijd 

Romeinse tijd

ijzertijd en Romeinse tijd



29 Bogaers 1965.
30 Uden-Zuid: Van Eijk z.j. Bitswijk: mond. meded. G. van Eijk.
31 Van Eijk z.j.

Figuur 3.5
Vondstmeldingen uit de gemeente Uden:
middeleeuwen
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Over de periode vanaf de ijzertijd is er een grote hoeveelheid gegevens over
nederzettingen en grafvelden bekend uit het Maasland en de Kempen.
Omdat vanaf deze periode ook meer gegevens van het opgegraven terrein
beschikbaar zijn, zullen vergelijkingen met de intensief onderzochte gebie-
den vanaf deze periode naar de hoofdstukken verplaatst worden waar die
bewoningsfasen behandeld worden. De belangrijkste vindplaats uit het begin
van de ijzertijd binnen de gemeente Uden is het urnenveld van Slabroek.
Hieraan zal op het einde van dit hoofdstuk een paragraaf gewijd worden.
Ook uit de Romeinse tijd, meer precies de eerste helft van de eerste eeuw na
Chr., is daar een graf ontdekt. Een iets jonger Romeins graf, uit de 2e - 3e
eeuw na Chr., is aangetroffen in de Bitswijk.29 Verder zijn er uit de ijzertijd
en de Romeinse tijd vrijwel alleen losse vondsten bekend. Verschillende
keren gaat het om aardewerkvindplaatsen (Archis 43641, 252049, 252057;
Uden-Zuid; Bitswijk)30 maar soms ook om losse vondsten van een fibula

(Archis waarnnr. 34793) of Romeinse munt (Archis waarnnr. 39220, 43644).
In Uden-Zuid zijn zelfs zeven – indien een vondst die 100 m van de andere
munten gedaan is meegerekend wordt acht – Romeinse sestertii uit de 2e
eeuw na Chr. gevonden.31

0 2 km

middeleeuwse
vindplaatsen
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Tenslotte is op verschillende locaties in de gemeente middeleeuws aarde-
werk aangetroffen. De meeste van deze vondsten komen van akkers.32

Enkele malen zijn ook bij bouwwerkzaamheden voorwerpen uit deze tijd
aangetroffen. Bij het uitgraven van een huisvloer aan de Voortweg werd een
Elmpter pot aangetroffen en aan de Markt zijn bij twee gelegenheden vond-
sten gedaan.33 Bij de bouw van theater Markant in 1994 is materiaal uit de
14e eeuw aangetroffen.34 Bij nieuwbouw voor het gemeentehuis zijn in
1999 vijf waterputten aangetroffen uit de 14e tot 17e eeuw.35 Aardige vond-
sten uit de late middeleeuwen of de vroeg-moderne tijd betreffen verder een
zegelstempel (Archis 43646), een opnieuw te Uden-Zuid gevonden Engelse
penny van Hendrik III (1247-1272) en de vreemde vondst van een aantal
stenen vijzels waarvoor parallellen uit de 14e eeuw bekend zijn, o.a. uit een
waterput aan de Markt te Uden. Van deze vijzels die in de jaren ’30 bij
Hengstheuvel zijn gevonden doet er nu één dienst als wijwatervat in de
Petruskerk.36 Tenslotte is er in 1965 aan de Peperstraat een kruik gevonden
waarin 200 munten zaten uit de periode 1618-1808.37 Aardig is dat een jaar
eerder in Schaijk een minder grote schatvondst is gedaan met een vrij sterk
overeenkomende tijdsdiepte in munten. Alleen de oudste en jongste fasen
zijn daar niet vertegenwoordigd.38

3.2 Vondstmeldingen uit het onderzoeksgebied
Binnen het onderzoeksgebied zijn door RAAP en de Heemkundekring
Uden meerdere vondsten gedaan.39 De oudste vondsten bestaan uit enkele
vuurstenen artefacten, waaronder pijlspitsen uit het mesolithicum en de
bronstijd. Deze vondsten zijn met name op de hogere delen ten westen van
het onderzoeksgebied gedaan. Er zijn meerdere scherven uit de ijzertijd
verzameld, met name op het meest zuidelijke perceel in het onderzoeks-
gebied. Op de akkers zijn meerdere stukken aardewerk uit de Romeinse tijd
gevonden, een periode die niet in de boringen vertegenwoordigd was.
Tenslotte zijn vrij veel scherven uit zowel de vroege als uit de late middel-
eeuwen aangetroffen. Uit de vroege middeleeuwen is – opnieuw direct ten
westen van het feitelijke onderzoeksgebied – een Karolingische schijffibula
gevonden. Uit de late middeleeuwen is binnen het tracé een spoor aange-
boord waarin Badorf- of Pingsdorf-aardewerk en fragmenten van kogelpot-
ten aanwezig bleken. Ook rondom de onderzoekslocatie zijn terreinen
bekend met een vergelijkbare tijdsdiepte in archeologische resten. Zo zijn
iets naar het westen zowel mesolithische afslagen, een midden-neolithische
spits, als Romeins en middeleeuws aardewerk aangetroffen (Archis waar-
nemingen 252049 en 252057 ‘Loose Beemden’). Ook bij de aanleg van de
nieuwbouwwijk aan de oostzijde van de Rondweg zou handgevormd aarde-

32 Archis 252049 en 252057. Beide gevonden in een gebied geheten ‘Loose Beemden’. Dit is
vlakbij de opgraving gelegen. Overige vindplaatsen op figuur 3.5 naar info G. van Eijk.

33 Hermans 1993.
34 Peterse 1995.
35 Van Eijk 2000b.
36 Smeets 1990, 107-108. Met koppen en lijnen versierde vijzels zoals ze in Verhagen 1937

vermeld worden lijken met name in de late niet zozeer in de vroege middeleeuwen voor te
komen (Kars & Wevers 1982; Kars & Broekman 1981; Hoekstra 1979; Carmiggelt 1997, 221-
222; Kars 2000).

37 Van Erp 1961a.
38 Van Erp 1961b.
39 RAAP: Oude Rengerink 1997; Heemkundekring Uden: van Eijk 1999.



werk uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd en middeleeuws aardewerk aange-
troffen zijn.40 Het opgegraven areaal lijkt daardoor deel uit te maken van
een breder bewoningslandschap aan de westzijde van Uden.

3.3 Het urnenveld van Slabroek41

3.3.1 Inleiding
Directe aanleiding voor de opgraving van het urnenveld van Slabroek was de
plundering van meerdere heuvels. Om die reden had dr. Wiegersma grond
opgekocht waarna door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, onder
leiding van dr. A.E. Remouchamps, opgravingen konden worden uitgevoerd.
Andere graven zouden zijn blootgelegd door de Udense huisschilder André
Verhagen (1867-1938), door een groepje vrienden onder wie P. de Groot en
door de Kruisheren.42 De opgraving werd uitgevoerd zoals in het begin van
deze eeuw gebruikelijk was bij onderzoek door het RMO. Dit hield in dat
lange sleuven over de kernen van zo veel mogelijk heuvels getrokken
werden om in korte tijd veel graven te karteren. Op enkele plekken werden
vervolgens grotere vlakken aangelegd. Daardoor hebben we enig inzicht in
de dichtheid van het urnenveld. De meeste van de 38 grafheuvels waren
opgebouwd uit heideplaggen, enkele bestonden uit een kleine aarden
heuvel. De voet van de heuvel was omgeven door een greppel, waarvan de
meeste een opening in de oostzijde hadden (met name in het noordoosten
of zuidoosten).43 In een enkel geval was die opening benadrukt met paal-
sporen (heuvel 10) of een houtskoolconcentratie (heuvel 22). De begraving,
die meestal in een urn plaatsvond (n=22), maar soms ook slechts uit een
losse bol crematie bestond (n=4), vond op het maaiveld plaats. Slechts inci-
denteel werd waargenomen dat de urn toch enkele centimeters was ingegra-
ven (heuvel 8: 4 cm ingraving). Onder de urnen zien we vooral veel
Schrägrand- en ruwwandige urnen in Harpstedter stijl,44 één urn met
Kalenderbergversiering, enkele drieledige kommen, twee Eierbecher (graf 22,
al herkend in Remouchamps 1924, en graf 9, vgl. Perizonius 1976, fig.
4:61) en enkele andere bijpotjes. Eén urn is versierd met grafiet en motieven
opgebouwd uit 2-3 ‘dellen’ (ronde indeukingen van de wand). Opvallend
afwijkend in het aardewerk zijn de graven 18, 19 en 7 (zie onder).

3.3.2 Datering en fasering van het grafveld
Verschillende kenmerken kunnen bekeken worden om tot een datering van
dit grafveld te komen:45

a. de typochronologie van grafmonumenten;
b. de typochronologie van het aardewerk;
c. de wijze van begraven.

ad a. terwijl de kringgreppels uit de midden- en late bronstijd gesloten zijn
komen er in de vroege en midden ijzertijd grote aantallen onderbroken
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40 Mond. med. G. van Eijk.
41 Remouchamps 1924.
42 Van Heessel 1976, 112-113; Sprokkelingen 4 (mei 1988), 3; De Groot 1965.
43 9 van de 13 (vrijwel) compleet opgegraven heuvels kennen zo’n opening, daarnaast zijn in

nog 4 zeer onvolledig opgegraven heuvels openingen waargenomen.
44 Naar Verwers 1972, 130 zijn 10 urnen geruwd. Die hoeven echter niet perse tot de

Harpstedter stijl te horen. Ook Schrägrand-urnen kunnen een geruwd oppervlak hebben.
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kringgreppels voor. Vaak zitten deze onderbrekingen in het zuidoosten,
maar in Uden zien we een vrij gelijkmatige verdeling tussen noordoost en
zuidoost.46 In de midden-ijzertijd zien we een opkomst van vierkante rand-
structuren naast de ronde kringgreppels. Het grote aantal onderbrekingen
(69% van de (vrijwel) compleet opgegraven heuvels) en het niet voorkomen
van vierkante structuren wijst op een datering in de vroege ijzertijd.
ad b. Wanneer we de afwijkende graven 18, 19 en 7 buiten beschouwing
laten, zien we een dominantie van aardewerk van de typen Schrägrand en
Harpstedt en een ontbreken van aardewerk met cylindrische hals of
Kerbschnitt-versiering. Dit wijst op een datering in de vroege ijzertijd,
mogelijk het begin van de midden-ijzertijd. Ook de grafietversiering met
dellen, de Kalenderbergversiering en de Eierbecher wijzen op deze
datering.47

ad c. Terwijl in de late bronstijd en de midden-ijzertijd begravingen zonder
urn domineren, zien we in de vroege ijzertijd dat verreweg het grootste deel
van de crematies in een urn is bijgezet. In Uden is bijna 85% van de aange-
troffen crematies in een urn bijgezet. Ook dit wijst dus op een datering in
de vroege ijzertijd.
Alles duidt er dus op dat de belangrijkste periode van gebruik van het
urnenveld in de vroege ijzertijd ligt. In de graven 18 en 19 is echter aarde-

Figuur 3.6
Overzicht van de opgraving van het urn-
enveld van Slabroek (Remouchamps
1924).

45 Roymans 1999, 72-74; Tol 1999, 101-105; Kortlang 1999, 161-163.
46 Vgl. Tol 1999, 99; Kortlang 1999, 148.
47 Verwers 1972, 128-129+137-139.



werk met hoge hals aangetroffen dat tot het materiaal met Marne-invloeden
uit het begin van de midden-ijzertijd gerekend kan worden.48 Dit geeft aan
dat de gebruiksperiode van het urnenveld doorliep tot in het begin van de
midden-ijzertijd. Tenslotte is er nog het vreemde graf 7. De bijpotjes hiervan
kennen parallellen in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd. De erbij aange-
troffen fibulae bevestigen deze datering en preciseren die op de eerste helft
van de eerste eeuw na Chr.49 Een dergelijk fenomeen van hergebruik van
een grafveld in een latere periode is een verschijnsel dat vaker voorkomt.

3.4 Historisch Uden

3.4.1 Inleiding
Het onderzoek Uden – A50 heeft een belangrijke bewoningsfase uit de
middeleeuwen opgeleverd. Uit die tijd beschikken we steeds vaker over
geschreven bronnen die ons inzicht bieden in de lokale politieke verhoudin-
gen. Het zijn vooral geestelijken en adellijken die konden schrijven, hun
bronnen bieden dus inzicht in wat door hen belangrijk werd geacht. Over
het leven van de gemiddelde dorpsbewoner op het platteland vertellen ze
ons vrij weinig. Daarvoor blijft de belangrijkste bron toch de archeologie.
Gecombineerd met resultaten van archeologisch onderzoek geven de
geschreven bronnen een beeld van de bewoning van Uden en in een breder
kader van het Land van Ravenstein, het middeleeuwse Noord-Brabant, etc.

3.4.2 Uden in de vroege middeleeuwen
Rond het midden van de 3e eeuw na Chr. luiden voortdurende invallen van
Germanen over de Rijn het begin van de laat-Romeinse tijd in. Deze fase
wordt gekenmerkt door een afwisseling tussen periodes waarin de Rijngrens
niet sterk genoeg is om de Germanen af te weren en periodes waarin het
Romeinse rijk zich weet te herstellen. Rond het midden van de 4e eeuw
vernemen we uit het werk van Ammianus Marcellinus dat Salische Franken
zich in Brabant hebben gevestigd. Uit archeologische bronnen blijkt de
onrust uit het opgeven van vele nederzettingen rond het midden van de 3e
eeuw. We zien dit zowel in Oss als in de Kempen.50 Een aanwijzing voor
Germaanse aanwezigheid vormt het voorkomen van handgevormd
Germaans aardewerk met 3e eeuws gedraaid Romeins aardewerk in een
waarschijnlijke hutkom te Cuijk.51 Maar verder lijkt het centrale gebied van
de zandgronden van Zuid-Nederland en Noord-België zo goed als ontvolkt
vanaf het eind van de 3e tot het begin van de 6e eeuw.52 Alleen aan de
randen van dit gebied, in de valleien van Maas en Schelde, lijkt sprake van
continuïteit. Daar liggen de belangrijke Romeinse plaatsen uit deze tijd
zoals Cuijk, Nijmegen, Maastricht en Tongeren waar in de 4e eeuw zware
verdedigingswerken werden opgetrokken. Maar ook op het platteland lijkt
meer continuïteit van bewoning te zijn dan altijd gedacht. Zo zijn er uit de
Maaskant ten noorden van Oss verschillende vindplaatsen uit de laat-
Romeinse tijd van oppervlaktevondsten bekend en kennen we uit de
Maasvallei bij o.m. Voerendaal en Neerharen-Rekem vroeg-Germaanse
nederzettingen uit de 4e eeuw. Bij een studie van plaatsnamen bleek dat
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namen die van voor of uit het begin van de middeleeuwen stammen (bv.
Oss en Herpen) zich in de valleien van de Maas en de Schelde concentreren
en nauwelijks in het centrale deel van de zandgronden voorkomen.53

In 476 na Chr. wordt het Westromeinse Rijk formeel opgeheven. De
Rijngrens is echter al in 406 definitief opgegeven door Rome, waardoor ook
Noord-Brabant in het begin van de 5e eeuw na Chr. ‘vrij’ is. Het machtsvacu-
üm dat ontstaat na het wegtrekken van de Romeinse troepen aan de Rijn
kort na 400 zorgt voor een periode van volksmigraties en demografische
neergang. Germaanse stammen onder de naam ‘Franken’ lijken zich op
grote schaal in de voorheen Romeinse provincies te vestigen. Theuws heeft
op basis van de typen nederzettingsnamen in de regio Uden een fasering in
de kolonisatie van dit gebied aangebracht. Hij verwacht dat de –lo namen
die allen op de rand van de Peelhorst gelegen zijn (de ‘o’ is gedurende de
middeleeuwen vaak weggevallen uit de naam, het gaat om plaatsen als
Boekel en Volkel) ouder zijn dan de –donk namen die in groten getale in het
dal van de Aa voorkomen.54 De uit de Maaskant afkomstige Frankische kolo-
nisten zullen op basis van deze argumentatie eerst de rand van de Peelhorst
hebben gekoloniseerd, waar ook Uden ligt, en pas later het dal van de Aa
zijn ingetrokken. De Franken stichtten kleine en grote rijkjes, die in het
begin van de 6e eeuw na Chr. door Clovis, de koning van de Salische
Franken rond Doornik, vereend werden tot het Merovingische rijk. In dit
rijk werden regio’s onderscheiden – de pagi – die deels teruggingen op de
Romeinse provincies. Rondom de Maas en de Waal ontstaat de Frankische
Pagus Teisterbant, rondom de Maas ontstaat van Cuijk tot onder Maastricht
de Maasgouw, terwijl het grootste deel van Brabant tot de Pagus Texandrië
kan worden gerekend. Tot welke pagi het Maasland behoorde is niet
bekend.55 Waarschijnlijk zal het vrij ver van de Maas gelegen Uden tot
Texandrië gehoord hebben, hoewel het onduidelijk is tot hoever van de Maas
zich de pagi Teisterbant en Maasgouw uitstrekten. In de 8e tot 10e eeuw
blijken veel goederen in Noord-Brabant in bezit te zijn van enkele abdijen
uit het Karolingische hartland, zoals de abdij van Echternach (de abdij van
Willibrord) en verschillende abdijen in de regio Maastricht – Luik – Aken.56

Hoewel Uden pas in de 12e eeuw voor het eerst vermeld wordt is er in de
jaren ’30 van de vorige eeuw een opzienbarende vondst gedaan die wellicht
iets over de vroege middeleeuwen van Uden zou kunnen zeggen. Er is toen
namelijk een steen met de runeninscriptie WOT gevonden bij of in de
fundamenten van de in 1886 afgebrande oude Petruskerk. Volgens Van
Heessel zou dit wijzen op een oude Wotan-cultus waarvan ook de naam
Uden afgeleid zou zijn. Op de Wotan-tempel zou na de kerstening van de
streek een kerk gebouwd zijn. In dit verhaal worden ook namen als
Hengstheuvel geïncorporeerd.57 Naast de vraag of sommige verklaringen
van plaatsnamen – bijvoorbeeld Udenhout – niet erg ver gaan, blijft de steen
met inscriptie zelf problemen opleveren. Runeninscripties zijn buiten het
Scandinavische gebied niet van stenen maar van metalen en andere
“gebruiks”voorwerpen bekend. Daarnaast geeft ook de interpretatie van de
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letters WOT veel problemen, temeer daar Wotan een Hoogduitse vorm is en
in onze streken volgens de Nederduitse klankwetten Wodan moet zijn
gebruikt.58 Toch is dit alles niet voldoende om de steen dan zomaar als
vervalsing af te doen. Kortom: er zijn nog veel raadsels rond de Udense
runensteen en het is de vraag of en zo ja wat die ons vertelt over de vroeg-
middeleeuwse geschiedenis van Uden.

3.4.3 De Heerlijkheden Uden en Herpen
In de late 9e en de 10e eeuw zien we geleidelijk de centrale macht in de
Frankische gebieden afnemen, waardoor allerlei lokale machthebbers de
kans krijgen om hun graafschappen en heerlijkheden onafhankelijk te
besturen.59 Voor Noordoost-Brabant zijn weinig gegevens beschikbaar over
de (lokale) machthebbers uit deze tijd. Bekend is alleen dat rondom Sint-
Oedenrode een graafschap ontstond. Van de tweede helft van de 10e eeuw
tot het begin van de 12e eeuw zien we een herstel van de centrale macht via
de bisschoppen van Keulen en Luik in Brabant. Pas in de tweede helft van
de 12e eeuw wordt het beeld voor Noordoost-Brabant duidelijker. In deze
periode komt Herpen door het huwelijk van Sophia van Herpen met
Henricus van Cuijk (overleden 1204) aan de heren van Cuijk toe.60 Sophia
was erfdochter van Herpen en stamde uit het geslacht Van Renen. Haar
vader Dirk van Renen was burggraaf van Utrecht en diens broer Godfried
was bisschop van Utrecht.61 Zeker vanaf het begin van de 14e eeuw hoorde
de parochie Uden bestaande uit Bedaf, Boekel, Volkel, Uden en Zeeland bij
het land van Herpen.62 Wanneer we een 17e eeuwse bron volgen dat de tien-
de van Dyckloo onder Uden valt, zou Uden al in 1244 in handen van de Van
Cuijks, heren van Herpen, geweest zijn.63 Uden had echter een aparte
status binnen het land van Herpen. Het was namelijk een Kleefs leen,
terwijl de heren van Cuijk Herpen in 1191 aan Brabant hadden opgedragen.
Hoezeer deze aparte status door bleef werken blijkt wanneer Herpen en
Uden via huwelijk aan de heren van Born en Sittard uit het huis Valkenburg
komen. Walram van Valkenburg kreeg Herpen namelijk op het moment dat
hij meerderjarig werd uit de erfenis van zijn jong overleden moeder, waar
hij rond 1345 en 1350 ook al munt sloeg, terwijl hij pas in 1354 van zijn
vader Jan van Valkenburg (die getrouwd was met Maria van Herpen) Uden
kreeg.64 Het is dus duidelijk dat beide plaatsen zelfs nadat zij waarschijnlijk
meer dan een eeuw in handen van dezelfde heren waren geweest niet als
een eenheid werden gezien. Dit betekent dat de oudste geschiedenis van
Uden wel eens anders kan zijn geweest dan die van Herpen. 
Rond 1200 komen we Uden voor het eerst in bronnen tegen. De plaats zelf
lijkt kort na 1200 het toneel geweest te zijn van een grote strijd waarbij de
hertog van Brabant de graven van Gelre en Holland gevangen zou hebben
genomen. Een probleem hierbij is dat sommige auteurs Uden met Heusden
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identificeren, maar in een gekopieerde kroniek wordt duidelijk over Uden in
de Peel gesproken.65 In oorkonden van 1190 en 1196 wordt een Ricolt van
Uden vermeld, die in de oorkonde van 1190 tussen de heren staat en voor
de uitdrukkelijk afgescheiden groep ministeriales.66 Zowel de plaatsing
voor de ministeriales als het feit dat hij in belangrijke oorkonden vermeld
wordt (de stadsbrief van Zutphen en een verdrag tussen Hendrik van
Brabant en Otto van Gelre) maken duidelijk dat we hier niet met een
zetbaas van de Van Cuijks te maken kunnen hebben, maar dat hij óf een
zoon van Henricus van Cuijk (die immers rond 1160 met Sophia van
Herpen was getrouwd zodat dit zowel qua leeftijd als qua positie in de gene-
alogie ten opzichte van het verkrijgen van de Herpense erfenis zou kunnen)
óf een telg van de oude heren van Uden geweest moet zijn. We kunnen hier
wel alle speculaties omtrent de oudste heren van Uden opsommen maar in
het kort zijn er maar twee mogelijkheden. In het eerste scenario behoorde
Uden al tot de goederen van het geslacht Van Renen die door Sophia van
Herpen eigendom werden van de Van Cuijks. Hierbij is Uden kort in het
bezit geweest van een zijtak met o.a. Ricolt van Uden om waarschijnlijk
voor 1244 en zeker voor 1314 aan de Herpense tak terug te vallen. In de
tweede mogelijkheid heeft Uden tot ergens tussen 120567 en 1244 of 1314
aan de Van Udens behoord waarna het op één of andere manier eigendom
werd van de Van Cuijks van Herpen.

Figuur 3.7
Het Land van Ravenstein (uit Van der
Ree-Scholtens 1993)

65 Hermans 1850, 59+550. In enkele kloosteranalen wordt juist Heusden geschreven: Aarts
1997, m.n. noot 7+8.

66 Sloet 1872, p. 375 + 384.
67 Dan worden nog twee Van Udens vermeld die mogelijk zoons waren van Ricolt (Van Heessel

1976, 47).



Uden bestond overigens in die tijd uit meerdere kernen. Als oude middel-
eeuwse kernen gelden de kern rond de oude Petruskerk, Bitswijk, het
Marktveld en de conglomeraties om de Vorstenburg en Hoge Burg.68

3.4.4 Van heerlijkheid Herpen naar Land van Ravenstein
De heren van Herpen en Uden behoorden vanaf de tweede helft van de 12e
eeuw tot het begin van de 14e eeuw tot het geslacht Van Cuijk. Deze heren
behoorden tot de machtigste families in de regio. Naast het Land van Cuijk
en het Land van Herpen bezaten zij namelijk het burggraafschap van
Utrecht en Leiden, om maar enkele belangrijke ambten te noemen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat zij in de 12e eeuw in één adem met de
graven van Holland en Gelre genoemd werden. Toch waren de heren van
zowel Cuijk als van Herpen gedwongen een voorzichtig schipperende poli-
tiek te voeren tussen de steeds machtiger wordende rivalen Brabant en
Gelre. Uiteindelijk zouden beide heerlijkheden dan ook gedegradeerd
worden tot bufferstaatjes die sterk afhankelijk waren van hun grote buren.
Via een erfdeling komt Herpen aan een zijtak van de Van Cuijks waarvan de
leden zich Van Herpen gaan noemen.69 In 1320 huwt erfdochter Maria met
Jan van Valkenburg uit het machtige Limburgse geslacht. Jan behoorde tot
een zijtak van de heren van Valkenburg. De heren van Herpen uit dit
geslacht waren derhalve geen heren van Valkenburg zelf maar van Born,
Sittard, Susteren en Herpen, waartoe dus ook Uden hoorde. Walram van
Valkenburg ging in 1355 tol heffen op de Maas en in 1360 brak hij het
kasteel van Herpen af om het aan de Maasoever te herbouwen. Dit was voor
de bescherming van de tol, maar het bracht hem in conflict met de hertog
van Brabant voor wie het kasteel van Herpen een open huis was: indien de
hertog dat nodig achtte diende het kasteel tot zijn beschikking gesteld te
worden. Walram werd opgevolgd door zijn halfbroer Reinoud die in 1380
stadsrechten verleende aan de nederzetting rond de burcht die naar zijn
broer – Walram of Walraven – Ravenstein zou gaan heten.70 De stadsstich-
ting van Ravenstein kan gezien worden in het licht van een hele reeks stich-
tingen van nieuwe steden (de zogenaamde bastidesteden) in de 13e-15e
eeuw. 71 Daartoe kan bijvoorbeeld ook het in de tweede helft van de 13e eeuw
door de heren van Cuijk eveneens rond een kasteel gestichte Grave gere-
kend worden. Dergelijke steden werden vaak op nog onbebouwde grond
gesticht. Redenen voor zo’n stadsstichting lagen in de sfeer van prestige (het
machtige centrum van de kleine heerlijkheid) en van economie (met de
opkomst van de nieuwe met name rond steden geconcentreerde handels-
economie), hoewel bijvoorbeeld ook militair-strategische motieven een rol
konden spelen. Voor de heren van Herpen zal de stichting van Ravenstein
bedoeld zijn geweest om meer te profiteren van de Maashandel en om meer
prestige aan hun heerlijkheid en daarmee aan henzelf te verlenen. Uden
bleef de belangrijkste plaats van het zuiden van het Land van Ravenstein, de
zogenoemde Heikant.
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In Uden bestonden van oudsher drie kastelen. De Vorstenburg zou de zetel
van de oude heren van Uden zijn geweest. Dit kasteel werd later klooster en
is nu het museum voor religieuze kunst. Verder was er de Hoogeburg bij
Moleneind, niet ver van de opgravingslocatie gelegen. Volgens Van Heessel
zou dit kasteel gesticht zijn na het samengaan van de heerlijkheden Uden
en Herpen als centraal machtspunt voor de Heikant.72 De derde is het
Duifhuis dat een meer lokale rol lijkt te hebben gehad.
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4 Het onderzoek

4.1 Aanvullend archeologisch onderzoek

4.1.1 Vraagstellingen
Bij het aanvullend archeologisch onderzoek stonden, op basis van onder
meer het door de ROB opgestelde programma van eisen, de volgende vraag-
stellingen centraal:
– het vaststellen van de aan- of afwezigheid van de door RAAP en

Heemkundekring Uden gekarteerde vindplaatsen binnen deze locatie;
– het bepalen van de aard, omvang en datering van de vindplaats(en);
– het bepalen van de conservering en gaafheid van de vindplaatsen (grond-

sporen, de verschillende categorieën vondstmateriaal, botanische en zoö-
logische resten);

– het komen tot een advies omtrent de vragen: is er voorafgaand aan de
bebouwing van het plangebied een opgraving van (een deel van) het ter-
rein noodzakelijk? Komt (een deel van) het terrein in aanmerking voor
bescherming? Kan volstaan worden met een adequate archeologische
begeleiding van de graaf- en bouwwerkzaamheden, of is verder archeolo-
gisch onderzoek overbodig?1

4.1.2 Methodiek
Verkennend, of prospectief archeologisch onderzoek vindt plaats vooraf-
gaand aan ingrepen in de bodem en is bedoeld om eventuele vindplaatsen te
karteren en waarderen. Deze waardering gebeurt op basis van verschillende
criteria waaraan de vindplaatsen worden getoetst.2 Vervolgens kunnen de
vindplaatsen worden beschermd door ze op te nemen in een bestemmings-
plan. Indien bescherming niet mogelijk is, zouden zij voorafgaand aan de
bouwwerkzaamheden moeten worden opgegraven.Prospectief onderzoek
kan worden uitgevoerd door veldkartering, booronderzoek, het graven van
proefsleuven of een combinatie daarvan. In principe is een verkennend en
waarderend onderzoek zo weinig mogelijk destructief. Vindplaatsen kunnen
dan nog relatief ongestoord en in hun geheel worden beschermd of inte-
graal worden onderzocht.Een verkennend onderzoek wordt in het algemeen
uitgevoerd door het zetten van boringen, een waarderend onderzoek door
het aanleggen van proefsleuven. Het voordeel van dit laatste is dat zowel
nederzettingsarealen, grafvelden en akkercomplexen als off-site manifestaties
gekarteerd kunnen worden. Bij een proefsleuvenonderzoek wordt eerst een
aantal parallelle sleuven aangelegd. Wanneer blijkt dat een terrein ernstig is
verstoord of in het geheel geen sporen oplevert, wordt hiermee volstaan.
Sporen laten zich in het algemeen herkennen als verkleuringen in de natu-
rlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven palen, gegraven
kuilen en greppels, haardplaatsen etc. Indien sporen aanwezig zijn, worden
deze opgetekend en zonodig bemonsterd. Om de verspreiding specifieker te

1 Dit laatste advies zou mogelijk zijn wanneer een terrein volledig verstoord blijkt te zijn door
latere af- of vergraving.

2 Toetsing vindt plaats aan de hand van een lijst van criteria opgesteld door de ROB. Op de
verschillende criteria kan een vindplaats ‘scoren’ waarna op basis van de ‘eindscore’ de mate
van behoudenswaardigheid wordt bepaald (zie hoofdstuk 11).



karteren kunnen vervolgens extra sleuven worden aangelegd of op strategi-
sche plaatsen sleuven worden verbreed om de aard en begrenzing van
sporen(clusters) en eventueel aanwezige structuren te bepalen.

In de proefsleuven worden de
sporen, het vondstmateriaal en
het bodemprofiel geregistreerd.
Na verwijdering van de bouw-
voor wordt het esdek machi-
naal maar schavenderwijs tot
op het sporenniveau verdiept
waarna de sporen - na hand-
matig schaven van het vlak - op
een vlaktekening worden opge-
tekend. Vondsten zijn, indien
mogelijk, per spoor verzameld.
Vondstmateriaal zonder
sporencontext wordt in vakken
van 5 x 1,5 m verzameld. Bij de
aanleg van het vlak wordt dit
onderzocht met een metaalde-
tector. In de proefsleuven zijn
slechts in een aantal gevallen
sporen uitgegraven om het karakter te kunnen vaststellen of om daterend
materiaal te verzamelen. De reden hiervoor is dat in de smalle proefsleuven
nog weinig inzicht bestaat in de toewijzing van sporen aan structuren.
Gedurende het verkennend archeologisch onderzoek Uden-Schouwstraat is
een viertal 1,5 m brede sleuven aangelegd (zie figuur 4.2). De lokalisering
van de sleuven is in eerste instantie bepaald om een beeld te krijgen van de
verspreiding van grondsporen over het hele terrein. De sleuven 1, 2 en 3
liggen in elkaars verlengde. De stukken tussen deze sleuven zijn niet opge-
graven vanwege de aanwezigheid van grote recente verstoringen in de vorm
van vuilstort. Sleuf 4 ligt parallel aan sleuf 3 met een tussenliggende afstand
van 20 m. Met de sleuven 1 en 2 (respectievelijk 128 m en 16 m lang) is
vindplaats 23 onderzocht. Met de sleuven 3 en 4 (respectievelijk 304 m en
330 m lang) zijn de vindplaatsen 23/24 en 24 en de tussenliggende laagte
onderzocht. Doordat slechts 1,5 m brede i.p.v. 2 m brede sleuven zijn aange-
legd kon meer sleuflengte aangelegd worden dan aanvankelijk gepland. Dit
betekent dat niet alleen de door RAAP gekarteerde vindplaatsen (23 en 24),
maar ook hun directe omgeving binnen de ter beschikking staande percelen
konden worden onderzocht (o.a. vindplaats 23/24). Op twee locaties met
duidelijke sporenclusters is besloten tot een uitbreiding van de sleuven om
meer inzicht te krijgen in het karakter van de vermoede vindplaatsen.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vervolgens op
de vindplaatsen 23/24 en 24 een definitief onderzoek uitgevoerd. Aangezien
de locatie van de vermoede vindplaats 23 door het gebruik van het terrein als
aspergeveld tot 60-70 cm onder maaiveld verstoord was, werd hier een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Figuur 4.1
Het aanleggen van een proefsleuf
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4.2 Definitief onderzoek

4.2.1 Vraagstellingen
Nadat bij het verkennend onderzoek een tweetal nederzettingsterreinen uit
respectievelijk de late prehistorie en de volle middeleeuwen was vastgesteld
en was besloten dat deze dienden te worden opgegraven zijn de volgende
(extra) vraagstellingen opgesteld:
– het bepalen van de aard, omvang en datering van de verschillende

bewoningsfasen van het gebied;
– het plaatsen van de vindplaats in een synchoon en diachroon regionaal

kader;
– het verkrijgen van inzicht in de landschappelijke situatie;
– het bepalen van de ontstaansgeschiedenis van het esdek.
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Figuur 4.2
Meetpunt- en sleuvenkaart



4.2.2 Methodiek
Het doel van een definitief onderzoek is een zo compleet en gedetailleerd
mogelijk beeld van het gebruik van het terrein in het verleden te verkrijgen.
Tijdens het definitief onderzoek zijn de vindplaatsen 23/24 en 24 vlakdek-
kend opgegraven voor zover zij binnen het tracé van de toekomstige rijks-
weg A50 vallen. Het gebied dat reeds onder de Schouwstraat en de Rondweg
was verdwenen is niet onderzocht omdat deze zone niet dieper verstoord
zou worden dan reeds bij de aanleg van deze wegen was gebeurd. De opgra-
ving vond plaats door middel van 10 m brede putten. Deze maat wordt
bepaald doordat dit de maximale breedte is die met een standaard graafma-
chine gemakkelijk aan te leggen is, indien ook rekening wordt gehouden
met de door het graven ontstane stortbergen. Daarnaast is het streven een
zo groot mogelijk vlak in één keer aan te leggen. Daarmee kunnen de ruim-
telijke relaties tussen sporen al voor het uitgraven van de sporen bepaald
worden. Dit is van belang omdat in die gevallen de herkende structuren als
een geheel kunnen worden vastgelegd en onderzocht. Dit verdient sterk de
voorkeur boven het ‘herkennen’ van bijvoorbeeld huisplattegronden op de
tekentafel.3 Alleen tegen de grenzen van het voor onderzoek beschikbare
gebied was het noodzakelijk van deze standaardbreedte af te wijken. De
lengte van de opgravingsputten is bepaald door de omvang van de vindplaat-
sen. Twee putten zijn door de centrale depressie heen getrokken. Samen
met de proefsleuven bieden deze putten inzicht in de aard van deze laagte
en de inrichting en datering van een hier gelegen greppelsysteem.

De aanleg van de putten geschiedt op dezelfde wijze als bij de proefsleuven.
In tegenstelling tot het sleuvenonderzoek worden in principe alle sporen
handmatig gecoupeerd, en na documentatie afgewerkt.4 Ook de waterputten

Figuur 4.3
Gecoupeerde sporen van een
huisplattegrond (huis 6) in een werkput

Figuur 4.4
Couperen van een waterput
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3 Zie Fokkens en Jansen 2002.
4 Op het einde van de campagne zijn een aantal greppels, kleiwinningskuilen en paalkuilen

met een mini-graver gecoupeerd. Aanleiding hiervoor was dat vanwege de tijdslimiet het
couperen van deze grote sporen in zware ondergrond teveel tijd in beslag zou nemen.
Wetenschappelijk gezien is dit - naar wij menen - zeer goed te verantwoorden aangezien in
het begin veel aandacht is besteed aan de functie en datering van de kleiwinningskuilen en
greppels. Toen de keuze werd gemaakt om deze grote sporen, die nauwelijks vondstmateriaal
bleken op te leveren, verder met een minigraver te couperen waren functie, tijdsstelling en
structuurtoewijzing van deze sporen al zo goed mogelijk bepaald.



worden met de hand afgewerkt. Een belangrijke reden om deze sporen toch
zo nauwkeurig en op tijdrovende wijze op te graven, is dat bij het nederzet-
tingsonderzoek op de zandgronden juist deze sporen een grote informatie-
bron vormen. Het is daar een van de weinige contexten waarin bijvoorbeeld
botmateriaal en hout bewaard blijven. Een groot aantal sporen is bemon-
sterd ten behoeve van botanisch onderzoek, onderzoek naar lokale ijzer-
bewerking en het gebruik van lokaal gewonnen klei.

4.2.3 Uitwerking van het onderzoek
Tijdens de uitwerking van de opgravingsresultaten zijn verschillende specia-
listen ingezet. De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in
dit rapport. Tot deze onderzoeken behoorden:

– Een analyse van het scherfmateriaal uit de verschillende perioden;
– Een analyse van het dierlijk botmateriaal;
– Een analyse van de botanische macroresten;
– Een analyse van het hout van de waterputten;
– Een analyse van enkele fosfaatmonsters bij huis 1;
– Een analyse van monsters op de aanwezigheid van parasieten;
– Een analyse van kleimonsters en ‘kleiproducten’;
– Een analyse van resten van metaalbewerking;
– Een geologische beschrijving van het gebied.

Daarnaast bevat het rapport:
– Een beschrijving van de gevonden sporen, structuren, waterputten;
– Een analyse van de verspreiding, aard en ouderdom van de sporen en

vondsten;
– Een analyse van de verspreiding, aard en zo mogelijk ouderdom van het

esdek;
– Een integrale conclusie van de gegevens op verschillende niveaus: lokale

bewoningsgeschiedenis, synchrone en diachrone analyse op regionaal
niveau, landschapsanalyse.

Op verzoek van de opdrachtgever is het AAO-rapport niet in productie geno-
men (d.w.z. slechts als intern rapport geschreven) en zijn de resultaten van
het AAO en het DO in één gezamenlijk rapport verwerkt.

Verstorende factoren
Tot slot een korte opmerking over verstorende factoren tijdens het onder-
zoek. Vrijwel ieder weekend werd de opgraving bezocht door motorrijders
die het terrein als crossbaan gebruikten. Hierdoor zijn de bovenste delen
van veel sporen en verschillende (gelukkig wel steeds gedocumenteerde)
profielen vernield. Aangezien met name de ijzertijdsporen vaak ondiep en
beperkt van omvang zijn, is voor deze periode de interpretatie van enkele
sporenclusters bemoeilijkt door deze activiteiten. Verder zijn gelukkig
slechts één keer clandestiene graafactiviteiten waargenomen. Daarbij is één
spoor volledig vernietigd en zijn in een ander spoor enkele schopsteken
gezet. Waarschijnlijk zijn hierbij enkele metaalslakken ontvreemd, aange-
zien dit patroon meestal wijst op het zoeken met een metaaldetector.
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Figuur 4.5
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Zwervende erven: bewoning uit de ijzertijd

5.1 Aanwijzingen voor het gebruik van het terrein voor de ijzertijd
De oudste bewoning binnen het opgegraven areaal dateert uit de ijzertijd.
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven zijn direct buiten het onderzoeksgebied
wel enkele oudere vondsten gedaan en stammen de oudste vondsten uit de
gemeente Uden zelfs uit het paleolithicum. Binnen het opgravingsterrein
zijn slechts enkele stukken vuursteen gevonden die met een ouder gebruik
van het terrein in verband gebracht kunnen worden. Het gaat om twee
grove decortificatieafslagen en een kling. Deze stukken zijn echter in latere
sporen aangetroffen zodat zij bij bouwactiviteiten in die perioden verplaatst
moeten zijn. Dit betekent dat met de ruimtelijke spreiding van deze vond-
sten niet veel gedaan kan worden. Wanneer we de oppervlaktevondsten erbij
betrekken die door leden van de Heemkundekring Uden verzameld zijn,
blijkt ook dat de dateringen van het vuursteenmateriaal zeer uiteenlopen.
Er zijn immers zowel spitsen uit het mesolithicum als uit de bronstijd
aangetroffen. Er valt dus weinig te zeggen over het gebruik van het terrein
in die periode.
Pas voor de late prehistorie wordt het beeld van het gebruik van het terrein
duidelijker. Binnen het tracé zijn twee sporenclusters aangetroffen die uit
twee fasen van de late prehistorie dateren, te weten uit de vroege ijzertijd
(800-500 v.Chr.) ten noorden van de centrale depressie (d.w.z. op vindplaats
24) en uit de midden-ijzertijd (500-250 v.Chr.) ten zuiden van de centrale
depressie (d.w.z. op vindplaats 23/24).

5.2 Bewoningssporen uit de vroege ijzertijd op de noordelijke
vindplaats

In de late bronstijd en de vroege ijzertijd hebben we in Zuid-Nederland te
maken met agrarische gemeenschappen die in los gestructureerde en ruim
opgezette nederzettingen woonden. De nederzettingen bestonden uit zoge-
naamde ‘zwervende erven’: losse huisplaatsen bestaande uit een woonstal-
huis, enkele bijgebouwen (schuren, spiekers voor graanopslag, e.d.) en
enkele andere structuren als waterputten, kuilen voor de winning van klei of
leem dat gebruikt werd bij aardewerkproductie of huizenbouw, kuilen voor
graanopslag (silo’s) etc.1 Soms zijn dergelijke kuilen gedempt met afval, de
term ‘afvalkuil’ heeft derhalve niet met de primaire functie maar met een
secundair gebruik van de kuil te maken. De erven worden aangeduid als
‘zwervend’ omdat wanneer een erf opgegeven werd het nieuwe huis meestal
niet op dezelfde plek werd gebouwd maar tientallen tot honderden meters
verderop, zodat het hele erf opnieuw werd ingericht. Het verlaten van een
erf wordt vaak aan de fysieke levensduur van een houten huis gekoppeld.
Tegenwoordig wordt echter  steeds meer een sociale verklaring voor het
betrekken en verlaten van een erf gezocht (bijvoorbeeld het betrekken van
een nieuw erf nadat met een huwelijk of de geboorte van een eerste kind
een nieuw gezin gesticht was of het verlaten van een erf nadat de gezins-
oudste overleden was).2

5

1 Schinkel 1998.
2 Gerritsen 2001; Van Hoof 2002b; Van den Broeke 2002.
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Op basis van die losse spreiding van erven is het vaak moeilijk een ‘dorps-
gemeenschap’ af te bakenen van gezinnen/huisgemeenschappen die een
sterkere band met elkaar voelden dan met de huisgemeenschappen verder-
op. Dat er wel een idee was van een gemeenschap die groter was dan je
eigen erf blijkt uit het grafbestel. Dit wordt namelijk in deze periode gedo-
mineerd door grote urnenvelden waarin ieder individu in het algemeen
onder een eigen heuveltje begraven werd. Het gangbare model van een
dergelijke ‘lokale gemeenschap’ in de late bronstijd en de vroege ijzertijd
bestaat dan ook uit een groot centraal gelegen grafveld waaromheen losse
erven zwerven.3 Dat er meer variatie bestaat dan in het originele model is
opgenomen, blijkt bijvoorbeeld uit het grootschalig onderzoek in Oss.
Tegenover ca. 60 ha aan opgegraven nederzettingen uit de vroege ijzertijd
staat nog geen enkel urnenveld.4 Wel zijn er enkele losse graven en kleine
grafveldjes tussen de huizen aangetroffen. Ook in enkele andere gebieden
zien we dat er naast urnenvelden kleine grafveldjes of losse graven voorko-
men.5 Binnen de gemeente Uden is natuurlijk het urnenveld van Slabroek
bekend (zie paragraaf 3.3). Dit lijkt echter te ver van de opgraving gelegen
om het aannemelijk te maken dat de bewoners van de nederzetting Uden -
Schouwstraat hier hun doden begroeven.

Figuur 5.1
Waterput uit de vroege ijzertijd
(put 10, spoor 84) met enkele erin
aangetroffen scherven (aardewerk
schaal 1:2)

vroege ijzertijd kuil

vroeg Middeleeuws spoor

3 Roymans & Fokkens 1991. Voor de aanduiding lokale gemeenschap: Gerritsen 2001; Roymans en
Gerritsen 2002.

4 Jansen & Fokkens 2002.
5 Bv. Van Hoof 2000 voor de regio Sittard.



Het cluster van sporen dat op basis van het aardewerk in de vroege ijzertijd
gedateerd kan worden bestaat uit een waterput en enkele paalsporen.
De waterput wordt gevormd door een komvormige kuil met een doorsnede
van 2,15 m en een diepte van 90 cm. De kuil is ingegraven tot op het grond-
waterniveau. Er zijn geen restanten van een houten beschoeiing gevonden.
Het schervenmateriaal is met name in de onderste vulling van het spoor
aangetroffen en bestaat waarschijnlijk uit zwerfvuil dat óf tijdens het
gebruik van de waterput óf tijdens de eerste fase van verlating en opvulling
van het spoor erin terecht is gekomen. De scherven zijn gemagerd met zand
en aardewerkgruis. Er zijn twee baksels in het materiaal te onderscheiden:
een beige-bruin baksel met gladde, iets gecraquelleerde wand en een
donkergrijs baksel met een gegladde tot gepolijste wand. Aanwijzingen voor
de vormen van het vaatwerk worden gegeven door twee randen, respectieve-
lijk van een kommetje met sterk naar buiten staande rand en van een pot
met rechte hals. Daarnaast is er een oortje met driehoekige doorsnede
aangetroffen. Het materiaal kan worden gedateerd in fase A van een op
basis van scherfmateriaal uit Oss-Ussen opgesteld aardewerkschema.6

Hoewel de absolute datering van fase A ietwat problematisch is, lijkt deze
tussen 800 en 725 v. Chr. geplaatst te moeten worden.7 Uit een tiental paal-
sporen op de noordelijke vindplaats is materiaal afkomstig dat in ieder geval
ook in de ijzertijd en mogelijk deels in dezelfde fase te dateren is. Deze
palen bevinden zich in een groot sporencluster waarin in ieder geval huis-
plattegronden uit de vroege en volle middeleeuwen zijn herkend (zie fig. 11.1
en 11.6). Het is niet mogelijk gebleken in deze clustering plattegronden uit
de ijzertijd te herkennen.

5.3 Een erf uit de midden-ijzertijd op de zuidelijke vindplaats
In het zuiden van het onderzoeksgebied is een deel van een erf uit de
midden-ijzertijd opgegraven. In deze periode zien we enkele aspecten in het
landschapsgebruik veranderen. De grote urnenvelden verdwijnen en maken
plaats voor kleinere grafveldjes.8 Deze zullen een wat minder centrale plaats
in het landschap hebben ingenomen dan de urnenvelden. Zeker vanaf de
late ijzertijd zien we daarnaast twee veranderingen in het nederzettings-
systeem optreden: 
– de erven worden plaatsvaster, dat wil zeggen dat huizen vaker op min of

meer dezelfde plek herbouwd worden
– er vindt een clustering van erven plaats zodat kleine gehuchten ontstaan

van meerdere erven bij elkaar met ‘lege’ ruimtes tot aan het volgende
gehucht

De hier onderzochte nederzettingssporen zullen tot een zwervend erf beho-
ren. Helaas liggen de sporen tegen de Schouwstraat aan, hetgeen betekent
dat een deel van het erf reeds onder de Schouwstraat en de Rondweg
verdwenen is. Het hoofdgebouw van het erf denken we wel aangetroffen te
hebben. Een probleem wordt echter gevormd door de conservering van de

Zwervende erven: bewoning uit de ijzertijd 33

6 Determinatie Peter van den Broeke (Gemeente Nijmegen); vergelijk Van den Broeke
1987a+b.

7 Van den Broeke 1991.
8 Fontijn 1996, 82-85.
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Figuur 5.2
Resten van wat waarschijnlijk een
huisplattegrond uit de midden-
ijzertijd zal zijn geweest (huis 3)

0 2m
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sporen uit de ijzertijd. Die is namelijk zodanig dat vrijwel alleen de midden-
staanders van het huis nog gedocumenteerd konden worden. Deze midden-
staanders liggen echter zo duidelijk op lijn en wijken in grootte ook dermate
af van de eromheen liggende sporen dat we menen dat dit huis aannemelijk
gemaakt kan worden. Overigens zouden enkele van die losse palen dieper
ingegraven wandpalen kunnen zijn. Het huis (huis 3) zal tweeschepig
geweest zijn en kan tot het in de midden-ijzertijd gebruikelijke type Haps
worden gerekend. Het gebouw is min of meer oost-west georiënteerd en
heeft een minimale lengte van 8 m (de lengte van de rij middenstaanders),
maar waarschijnlijk van ca. 11 m. Dit laatste is met name gebaseerd op twee
kuilen die ten zuiden van de palenrij liggen. Beide lijken binnen de platte-
grond gelegen te zijn waardoor het huis lang genoeg geweest moet zijn om
beide kuilen te omsluiten. Dit zou ook betekenen dat de breedte minimaal
vier meter moet zijn geweest. Daarmee zou het huis in het normale groot-
tespectrum van het Haps-type vallen, die lengtes kennen van 10-20 m en
breedtes van 3,5-8 m.9 De aanwezigheid van kuilen binnen het huis is een
fenomeen dat we kennen van enkele nederzettingen in de onmiddellijke
omgeving (bv. te Sint-Oedenrode, zie hiervoor paragraaf 5.4).
Beide kuilen kunnen gekarakteriseerd worden als ovale, vrij ondiepe kom-
vormige, middelgrote kuilen van sterk overeenkomstige afmetingen.

Spoornr. Vorm Doorsnede Diepte Scherven (N) Scherven (gew.)

2.20 Kom 1.27 m 27 cm 1 8,7

Proefsl.3.2 Kom 1.20 m 25 cm 628 21011,9

De scherven uit de tweede kuil zijn gesitueerd op de bodem als een dik
pakket afval, bestaande uit grote fragmenten van met name grof besmeten
voorraadpotten en kommen. Tussen het aardewerk bevindt zich één
verbrand botfragment, dat geïdentificeerd kan worden als een linker hielbot
van een jong schaap of geit.10 Tussen de scherven is in het weinige sedi-
ment een donkere plek waargenomen waarvan een grondmonster genomen
is. Dit monster leverde wel de verwachte brokjes houtskool op, maar niet de
gehoopte zaden of plantaardige macroresten.11 Boven het afvalpakket
bevond zich een relatief schoon pakket waarin zich slechts een enkele scherf
bevond. Zowel in de bovenste 5-10 cm van het spoor als bij het volledig
blootleggen van het spoor (hiervoor moest de sleufwand handmatig naar
achter gezet worden), zijn slechts enkele scherven gevonden. Dit spoor kan
op basis van het aardewerk in de midden-ijzertijd (ca.500-250 v.Chr.) geda-
teerd worden, meer precies in fase F (tweede helft 5e eeuw v.Chr.).12

Verder bevinden zich op het erf één of twee bijgebouwen. Het eerste is een
zespalige spieker die ca. 5 x 4 m meet (bijgebouw 1).13 Dergelijke gebouwen

9 De maten zijn gebaseerd op de opgravingen te Oss-Ussen en Haps: Schinkel 1998, 193;
Verwers 1972, 84.

10 Onvergroeide calcaneum sinister van Ovis aries / Capra hircus. Leeftijd minder dan 3-3,5 jaar.
Determinatie aan de hand van de vergelijkingscollectie van de Faculteit der Archeologie,
Rijksuniversiteit Leiden.

11 Determinatie W.J. Kuijper, Faculteit der Archeologie, Rijksuniversiteit Leiden.
12 Vergelijk: Van den Broeke 1987a+b. Determinatie Peter van den Broeke (Bureau Archeologie

Gemeente Nijmegen). Er is mogelijk een doorloop uit fase E. Ten opzichte van het aarde-
werkschema voor Oss zijn er relatief veel open vormen, verder past het volledig in het door
Van den Broeke opgestelde schema.

13 Het feit dat van de westelijke palenrij nog maar ondiepe resten gedocumenteerd konden
worden is voor een belangrijk deel te wijten aan de extreme verstoring door cross-motoren
in met name deze hoek van put 4.

Tabel 5.1
Beschrijving kuilen binnen
ijzertijdplattegrond



worden meestal geïnterpreteerd als graanopslagplaatsen, alhoewel een func-
tie als schuurtje ook denkbaar is. Op basis van het aardewerk dat in drie van
de zes paalkuilen is aangetroffen kan het gebouwtje in de ijzertijd gedateerd
worden. Gezien het feit dat deze spieker de waarschijnlijke lijn van de
westelijke kopse kant van het huis lijkt te doorsnijden zijn beide gebouwen
echter waarschijnlijk niet gelijktijdig. Een tweede bijgebouwtje ligt op ca.
18 m van de as van het huis (bijgebouw 2). Dit is een vierpalige spieker van
3,5x3,1 m. Waarschijnlijk horen hier ook nog twee palen in het midden van
de structuur bij, zodat het feitelijk een zespalige structuur wordt. Uit deze
structuur komt geen daterend materiaal. Het wordt echter doorsneden door
paalsporen van een jongere bootvormige plattegrond (huis 2) zodat het in
ieder geval van voor het midden van de 12e eeuw na Chr. dateert (vergelijk
paragraaf 8.1). Aangezien er maar twee pre-12e eeuwse bewoningsfasen op
de zuidelijke vindplaats zijn aangetroffen (de oudste bootvormige platte-
grond (huis 1 met bijgebouwen) en de midden-ijzertijdbewoning) is het het
meest waarschijnlijk dat deze spieker bij één van deze fases hoort. Op basis
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Figuur 5.3
Spieker 1 uit de ijzertijd (boven) en
spieker 2 die waarschijnlijk eveneens uit
de ijzertijd stamt (onder)

0 2m

0 2m



van de vorm van de spieker is het dan het meest waarschijnlijk dat die in de
ijzertijd te dateren is (vergelijk de bijgebouwen uit de volle middeleeuwen in
hoofdstuk 8).

5.4 Kuilen in huizen daterend uit de vroege en midden-ijzertijd
In verschillende huizen uit de eerste helft van de ijzertijd zijn kuilen aange-
troffen die op basis van inhoud of ligging geacht worden in relatie te staan
met het gebruik van het huis.14 De meeste voorbeelden stammen uit de
vroege ijzertijd, maar een huis uit Albersloh (D.) lijkt tot het type Haps gere-
kend te kunnen worden en dus in de midden-ijzertijd te dateren.15 Op basis
van de opgraving Loon op Zand16 zijn twee typen kuilen onderscheiden.
Ook op de andere locaties lijkt deze tweedeling toepasbaar. De twee typen
zijn:
– min of meer ronde kuilen met vlakke bodem en rechte of schuin naar

binnen staande wanden. Deze kuilen komen zowel binnen als buiten de
huizen voor. Ze kennen diameters van 0,5 tot 2,0 m en dieptes van 35 tot
90 cm;

– langgerekte kuilen, meestal met afgeronde hoeken, met vlakke bodem en
vaak naar buiten staande wanden. Ze liggen meestal langs de wanden,
incidenteel ook op de lengteas, binnen de huisplattegrond. Ze kennen
maten van 0,9 x 1,8 m tot 2,2 x 3,0 of 1,75 x 3,75 m en dieptes van 20 tot
75 cm. In Riethoven blijken de kuilen ook een komvormige of onregel-
matige bodem te hebben.

Er bestaan grote verschillen in de inhoud van de kuilen. De kuilen in Oost-
Nederland en in Sint-Oedenrode zijn, zover de rapporten hier gegevens over
bieden, zeer vondstarm. In Loon op Zand en Riethoven zijn de kuilen juist
zeer vondstrijk en in Someren komen zowel vondstarme als vondstrijke
kuilen voor. Tussen het vondstmateriaal bevindt zich veel aardewerk, o.a.
ook complete potten maar ook een kuil met meer dan 1500 scherven van
zeker 100 potten, verder maalsteenfragmenten, weefgewichten, spinsteen-
tjes, etc. In de meeste huisplattegronden komen slechts enkele kuilen voor
die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn geweest zonder het huis onbewoon-
baar te maken. In enkele gevallen (twee huizen te Sint-Oedenrode, twee
huizen te Riethoven en het dubbelhuis I D/E te Someren) zijn er echter zo
veel kuilen binnen de plattegronden aangetroffen dat het onmogelijk lijkt
dat die tegelijk in gebruik zijn geweest terwijl het huis bewoond was.
De meeste auteurs zien de kuilen als voorraadkelders. Roymans en Hiddink
hebben bij hun analyse van Loon op Zand de interpretatie gedifferentieerd
naar de twee hierboven vermelde typen kuilen.17 Met name gebaseerd op de
grootte van de opening van de kuil beargumenteren zij dat de langgerekte
kuilen inderdaad als voorraadkelders kunnen worden gezien, terwijl de klei-
nere ronde kuilen ook als silo’s geïnterpreteerd kunnen worden. Het
verschil is dat in de kelders voedsel in potten bewaard zal zijn, terwijl in
silo’s los graan voor lange tijd kan worden opgeslagen. Om het losse graan
langdurig te kunnen bewaren moet de kuil luchtdicht afgesloten kunnen
worden, hetgeen betekent dat de opening zo klein mogelijk moet zijn. Dit
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14 Voor een overzicht zie Gerritsen 2001, 106-113 met verdere verwijzingen.
15 Wilhelmi 1981.
16 Roymans & Hiddink 1991.
17 Roymans & Hiddink 1991.
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18 Vanderhoeven 1991; Gerritsen 2001, 106-113.

Figuur 5.4
Voorbeelden van huizen uit de
ijzertijd met kuilen binnen de
plattegrond: dubbelhuis met
rechthoekige kuilen uit Loon op Zand
(Roymans & Hiddink 1991, 117)
(boven) en huizen met beide typen
kuilen uit St.Oedenrode
(Van Bodegraven 1991, 132) (onder)

betekent overigens ook dat deze voorraad niet tussentijds geopend kan
worden. Een dergelijke opslagwijze is derhalve vooral voor zaaigoed
geschikt.
Voorbeelden van dergelijke kuilen in huizen komen voor in de Kempen en
in Oost-Nederland in de regio’s Doetinchem en Deventer. Uit andere inten-
sief onderzochte regio’s als Oss en Wijk bij Duurstede zijn geen voorbeel-
den bekend. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de diepte van de
grondwaterspiegel. Op locaties als Oss en Wijk bij Duurstede is de grond-
waterspiegel vanwege de nabijheid van de Maas en de Rijn vrij hoog.
Mogelijk werd hier dus voor opslag eerder de voorkeur gegeven aan boven-
grondse opslag in schuurtjes of spiekers dan aan ondergrondse opslag in
kelders.
Van het secundair in de kuil gekomen afval blijkt een groot deel brand-
sporen te bevatten (secundair verbrand aardewerk, door vuur gesprongen
kook- of haardstenen, verbrand bot, houtskool, verkoold graan, etc.). Op
basis van de aangetroffen plantaardige resten in een huis te Riethoven heeft
Vanderhoeven gesteld dat die secundaire vulling van de kuilen kan hebben
plaatsgevonden met materiaal dat aan de haard gerelateerd is. Gerritsen ziet
echter in een aantal gevallen, vanwege de grote hoeveelheid kuilen binnen
het huis of vanwege de speciale samenstelling van het vondstmateriaal, een
rol voor deze kuilen in verlatingsrituelen van het huis.18

Hoe passen nu de twee kuilen uit Uden in dit beeld? Beide kuilen hebben
in het vlak een ovale vorm en een komvormige doorsnede. Ook de afme-
tingen komen overeen met de ronde kuilen zoals boven beschreven.



De waarschijnlijke ligging vlak langs de lange wand van het huis past echter
meer bij de langwerpige kuilen. Daarvan zijn ook enkele exemplaren met
komvormige bodem bekend (Riethoven). Van de beide kuilen uit Uden is de
eerste vrijwel leeg, terwijl de tweede een grote hoeveelheid aardewerk, wat
houtskool en een verbrand bot bevat. De komvormige bodem lijkt niet
geschikt te zijn voor een opslagkelder waarin potten geplaatst worden.
Binnen het door Roymans en Hiddink opgestelde interpretatiekader zouden
we eerder aan een silo kunnen denken. Toch is het de vraag of dat niet een
al te snelle conclusie is, ingegeven door de gedachte dat een kuil in een huis
eigenlijk alleen nuttig is als die een soort opslagkelder vormt. Datzelfde
probleem geldt ook voor een (alternatieve) rituele verklaring. Het materiaal
in de kuil kan als ‘normaal’ afval beschouwd worden. Het is een pakket dat
in één keer in de kuil is gedeponeerd. Daarvoor zijn twee argumenten te
geven: er bevindt zich nauwelijks sediment tussen het aardewerk en er zijn
passers tussen scherven die afkomstig zijn van boven en onder in het aarde-
werkpakket. Er zijn geen complete potten bewaard. Over het algemeen zijn
het slechts kleine delen van grote voorraadpotten, hoewel ook een halve
schaal voorkomt. Verschillende potten zijn vanwege vorm (kom) of versie-
ring (zeer grof besmeten) zo karakteristiek dat ook niet passende scherven
herkend zouden moeten worden als behorend tot dezelfde pot. Toch blijft
dan duidelijk dat slechts een beperkt deel van de totale pot in de assemblage
bewaard is. Dat terwijl door de aanwezigheid van het schone pakket op de
schervenlaag en door het vrijwel ontbreken van scherven in het esdek niet
aangenomen kan worden dat veel scherven uit de oorspronkelijke vulling
zullen ontbreken. Gezien het niet verder voorkomen van rijke kuilen in de
nederzetting kan aangenomen worden dat een dergelijke ‘afvalverwerking’
slechts incidenteel plaatsvond.19 Omdat alleen incompleet vaatwerk is
aangetroffen zal het om reeds langer aanwezig afval gaan. Dit afval kan bij
het verlaten van het huis in de reeds bestaande (silo?)kuil of in een speciaal
gegraven kuil gedeponeerd zijn. Het kan echter ook zijn dat bij een groot-
scheepse reparatie van het huis, waarbij het dak, de leembestrijking van de
wanden en wellicht zelfs enkele van de houten staanders vervangen of op
orde gebracht werden de oude ‘silo’ met zwerfvuil of materiaal van de haard
werd dichtgegooid en een nieuwe ‘silo’ werd gegraven.
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19 Ook op andere nederzettingen uit de vroege en midden-ijzertijd blijkt dat het overgrote deel
van het vondstmateriaal vaak uit enkele sporen afkomstig is: Van Hoof 2002b.
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Figuur 5.5
Doorsnede van de oostelijke kuil binnen huis 3 met voorbeelden van daarin aangetroffen aardewerk uit de midden-ijzertijd.
Aardewerk schaal 1:4



Losse vondsten uit de Romeinse tijd: ruis of

randzone?

Na de bewoning in de ijzertijd volgt er een lange periode waarover we vrij
weinig informatie hebben uit het onderzoeksgebied. Zowel voor de late
ijzertijd als voor de Romeinse periode ontbreekt eenduidig materiaal dat iets
zou kunnen vertellen over het gebruik van het terrein in die periode. Slechts
in het noorden van het opgravingsgebied zijn twee kuilen gevonden die
vermoedelijk uit de Romeinse tijd dateren (zie fig. 11.1). Eén daarvan (put 11,
spoor 19-20) is waarschijnlijk een waterput. Het spoor is 85 cm diep, de
kern heeft een diameter van 90 cm en de insteek meet ca. 2 meter. Er is
geen houtwerk bewaard. Wel bevinden zich op de bodem en langs de onder-
zijde van de opstaande wanden van de kern laagjes met veel organisch mate-
riaal. Uit de vulling komen slechts vier scherven. Drie zijn handgevormd en
één gedraaid. De kuilen liggen vlak naast elkaar aan de noordrand van de
zone waarin met name vroeg-middeleeuwse bewoningssporen zijn aange-
troffen. Binnen het opgegraven gebied zijn verder slechts een paar scherven
en een Romeinse munt uit het esdek verzameld en in één van de laat-
middeleeuwse greppels is een zeer sterk verweerd fragment van een wrijf-
schaal aangetroffen. Een wrijfschaal is een aardewerken kom met een
bodem waaruit hoekige stukken steengruis steken waarop specerijen en
andere ingrediënten fijngemalen konden worden om bijvoorbeeld sauzen te
maken.

Bij de aanleg van de nieuwe, vanwege de A50 verlegde, Schouwstraat zijn in
een klein areaal ten noorden van de opgravingsputten negen Romeinse
munten (zie tabel 6.1) en een 5e eeuwse fibula gevonden door leden van de
Heemkundekring Uden (zie figuur 6.2). Daarbij is verder geen eenduidig
nederzettingsmateriaal aangetroffen en zijn geen grondsporen waar-
genomen. Het is onduidelijk hoe we dit materiaal moeten interpreteren. De
munten beslaan de periode tussen 68 en 180/192 na Chr. Uit deze periode
zijn relatief veel losse muntvondsten bekend.1 In Noord-Brabant blijkt op
veel nederzettingen op het platteland de romanisatie pas in de tweede eeuw

6

Figuur 6.1
Mogelijke waterput uit de Romeinse tijd
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zodanig gevorderd te zijn dat Romeinse munten regelmatig in die nederzet-
tingen voorkomen.2 Eerste eeuwse munten blijken grotendeels in militaire
nederzettingen of in nederzettingen waar men goede contacten met het
Romeinse leger had, voor te komen. We zouden hier derhalve te maken
kunnen hebben met enkele geïsoleerde kuilen die aan de rand van een
landelijke nederzetting hebben gelegen waarvan de kern buiten het tracé
van de A50 ligt. De losse vondsten kunnen dan geïnterpreteerd worden als
een verploegde spreiding van nederzettingsmateriaal, alhoewel de concen-
tratie aan metaalvondsten dan wel opvalt. Het kan echter ook zijn dat we
deze sporen als enkele losse kuilen, bijvoorbeeld in een akkergebied,
moeten interpreteren en de munten als een kleine muntschat waarbij de
paar scherven als ruis (opgebracht, verploegd of verspoeld) moeten worden
geïnterpreteerd.3 De munten hoeven echter niet direct aan elkaar gerelate-
rd te zijn, aangezien er in hetzelfde kleine areaal ook een vroeg-moderne
munt is aangetroffen. Interessant is overigens dat de enige binnen het
opgravingsterrein gevonden Romeinse munt behakt is (zie figuur 6.5). Dit
kan nog in de middeleeuwen gebeurd zijn om het brons te hergebruiken.4

Deze munt is gevonden in de zone waar zich ook de meeste ijzerslakken
bevinden (zie paragraaf 7.4) en kan derhalve een aanwijzing zijn voor locale
bronsproductie in de middeleeuwen.5 We zouden de verzameling bronzen
voorwerpen derhalve ook als een voorraadje van de middeleeuwse brons-
smid kunnen beschouwen die deze niet noodzakelijkerwijze ter plekke had
verzameld. De goede conservering kan immers als aanwijzing beschouwd
worden voor het feit dat deze munten en fibula niet al 2000 jaar op deze
grindige plek in de grond lagen. Mogelijk zijn ze hier inderdaad pas in de
8e eeuw heengebracht.
Tenslotte is in enkele middeleeuwse sporen Romeins materiaal aangetroffen
dat voor een deel (her-)gebruikt lijkt te zijn in de middeleeuwen. Hergebruik
van Romeins materiaal is uit meerdere middeleeuwse nederzettingen
bekend.6 Uit huis 1 en het bijbehorende bijgebouw 4 zijn een terra sigillata-
scherf en een imbrex (een Romeinse dakpan) afkomstig (zie hoofdstuk 8).
Uit één van de Karolingische waterputten (put 8, spoor 136) zijn enkele frag-
menten van Nievelsteiner zandsteen afkomstig.7 Deze steensoort werd in de
Romeinse tijd veel gebruikt om beelden van te maken. Of die steenbrokken
hergebruikt zijn in de middeleeuwen is onduidelijk. Vooral interessant is
het fragment imbrex dat doorboord is. De doorboring is na het bakken van
twee zijden aangebracht. Het lijkt in de middeleeuwen hergebruikt te zijn
als weefgewicht of netverzwaarder. Dergelijke doorboorde stukken
Romeinse dakpan zijn regelmatig aangetroffen in het Maasdal ten noorden

1 Boersma 1963, m.n. 62.
2 Verwers 1998-9, 308 (muntverzamelingen van de tweede categorie); vergelijk fig.68 Haps.
3 Er zijn enkele schatvondsten met gelijkaardige tijdsdiepte bekend: Boersma 1963, 26-27

(Strijp en Helmond).
4 Mond. med. Bouke Jan van der Veen (Koninklijk Munt- en Penningkabinet).
5 Het gaat hierbij om de sestertius van Marcus Aurelius.
6 Gennep: Heidinga & Offenberg 1992, 63; Eindhoven – Blixembosch: Arts 1993 (Romeinse

nederzetting daar op 500m afstand); Grubbenvorst: Schotten 1990; Krefeld: Reichmann
1997.

7 Het gaat om drie brokken met een totaalgewicht van bijna 2,5 kg.



van Oss en bij Wijchen.8 Daar lijken zij echter meestal aan een Romeinse
context gerelateerd te zijn.
In het onderzoeksgebied blijkt dus enig Romeins materiaal aanwezig te zijn.
Een deel hiervan is eenduidig in de vroege en volle middeleeuwen herge-
bruikt (het tot netverzwaarder/weefgewicht omgevormde stuk imbrex, de
bekapte munt en waarschijnlijk de Nievelsteiner zandsteen). Een voor de
hand liggende verklaring is dat dit materiaal in de middeleeuwen van een
op korte afstand gelegen verlaten Romeinse nederzetting is verzameld. Deze
nederzetting zou ten westen van het tracé van de A50 gelokaliseerd kunnen
worden in het verlengde van vindplaats 24. Hier zijn immers in de rand van
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Figuur 6.2
Vindplaatsen van Romeinse munten en
fibula binnen de locatie Uden – A50 /
Schouwstraat.
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8 Oss: collectie G. Smits. Wijchen en andere parallellen: Willems 1986, 194-201 m.n. 198.
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het tracé de Romeinse munten verzameld, en op de akkers is hier door
leden van de Heemkundekring Uden Romeins aardewerk aangetroffen.
Daarnaast bevinden zich in het noordwesten van de opgraving de enige twee
in de Romeinse tijd te plaatsen sporen. Op basis van het in het esdek en op
de akker aangetroffen aardewerk en op basis van de munten zou deze
nederzetting met name in de midden-Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.)
gedateerd kunnen worden.
Er bestaat echter de mogelijkheid dat deze nederzetting ook in de laat-
Romeinse tijd bewoond is geweest, gezien de vondst van een laat-Romeinse
bronzen steunarmfibula (zie figuur 6.4 en 6.3). Deze fibula behoort name-
lijk tot de Stützarmfibeln mit stabförmigen Bügel und Rechteckfuß (mit

Achsenträger). Deze komen in vrouwen- en mannengraven voor en worden
in de eerste helft van de vijfde eeuw na Chr. gedateerd. Het verbreidings-
gebied loopt van de Schelde tot de Elbe met sterke concentraties in het
Nederlandse rivierengebied en de Veluwe en in het mondingsgebied van
Elbe en Weser.9 Verschillende steunarmfibulae zijn ook uit nederzettings-
context bekend, bijvoorbeeld te Wijk bij Duurstede – De Geer, Gennep en
Neerharen-Rekem.10 Hoewel cirkelmotieven regelmatig op steunarmfibulae
voorkomen lijkt de guirlande-versiering zeer zeldzaam.11

Muntsoort Regeringsperiode Datering

As Vespasianus 69-79

As Trajanus 98-117

Sestertius Hadrianus 117-138

Sestertius Hadrianus 119-121

As Faustina II 145-175

As Marcus Aurelius 161-180

Sestertius Marcus Aurelius 161-18012

As Antonijns 138-192

ind. Antoninianus 3e eeuw

zilver indet. indet.

koperstuk modern 16e-17e eeuw?

Figuur 6.3
De laat-Romeinse fibula, direct ten
noorden van de opgravingslocatie
aangetroffen (tekening E. van Driel,
Faculteit der Archeologie UL). Schaal 1:1

Figuur 6.4
De laat-Romeinse fibula

Tabel 6.1
De muntvondsten gedaan in en bij de
opgravingslocatie Uden – A5013

9 Böhme 1974, 51-52+356-357+Karte 10; Van Es & Hessing 1994, 145-152; Haalebos 1989, 191-
192.

10 Wijk: Van Es & Hessing 1994, 68+152+232; Gennep: Heidinga & Offenberg 1992, 105-106;
Neerharen: De Boe 1986, fig. 5.1-4.

11 De guirlande-versiering komt echter wel op vele andere 4e en 5e eeuwse sieraden voor
(Böhme 1974).

12 Deze munt is behakt voor bronswinning. In tegenstelling tot de andere munten is deze
binnen de opgraving gevonden in de stort aan de zuidzijde van put 8.

13 Determinatie van de munten: Bouke Jan van der Veen (Koninklijk Munt- en Penningkabinet).
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Figuur 6.5
Voorbeelden van Romeinse munten,
aangetroffen te Uden – A50 /
Schouwstraat. Rechtsonder de bekapte
munt. Schaal 1:1





Een nederzetting uit de vroege middeleeuwen

met bijdragen van M. Duurland, J. de Koning, A. Koster en C.
Vermeeren

Net als de Romeinse periode wordt het begin van de middeleeuwen in het
onderzoeksgebied slechts vertegenwoordigd door enkele losse vondsten.
Behalve de vijfde-eeuwse fibula is één zesde-eeuwse scherf aangetroffen. Pas
in de loop van de zevende eeuw wordt het gebied intensief bewoond. De
losse vondsten uit de voorgaande periode zouden erop kunnen wijzen dat
oudere nederzettingssporen direct buiten het tracé van de A50 verwacht
kunnen worden. De middeleeuwse bewoning van het gebied kan in drie
fasen opgesplitst worden, die in de volgende hoofdstukken centraal zullen
staan. Allereerst is er bewoning uit de vroege middeleeuwen (7e-9e eeuw).
Deze concentreert zich in een smalle strook aan de noordzijde van de
centrale depressie. Zowel de intensiteit van bewoning in een smalle strook
als latere graafactiviteiten bemoeilijken een toewijzing van veel sporen aan
plattegronden.1 Vervolgens volgt er een bewoningsfase uit de volle middel-
eeuwen (10e-12e eeuw) waarin enkele erven aan beide zijden van de depres-
sie zijn ingericht en in het noordoosten grootschalige kleiwinning heeft
plaatsgevonden. Tenslotte is er een bewoningsfase uit de 13e en het begin
van de 14e eeuw die zich juist beperkt tot het centrale, relatief lage deel van
het terrein. In dit hoofdstuk zal de bewoning uit de vroege middeleeuwen
behandeld worden. 

7.1 Sporen en structuren
Een opvallend aspect van de bewoning uit de vroege middeleeuwen is dat
alle sporen zich concentreren in een zone met een breedte van 20 tot 25
meter direct ten noorden van de centrale depressie (zie fig. 11.3). Blijkbaar
verkoos men een smalle strook op korte afstand van de laagte in plaats van
de nabijgelegen top van de rug als vestigingsplaats. Overigens bleek met
name tijdens het proefsleuvenonderzoek2 dat de ondergrond van het
centrum van de rug uit veel zwaarder grind bestaat dan de randzone,
hetgeen naast de aanwezigheid van water en de diepte van het grondwater-
niveau redenen geweest kunnen zijn om juist de overgangszone te bewo-
nen. Door de keuze voor een beperkt woonareaal zijn veel huizen over
oudere huizen heen gebouwd. Dit bemoeilijkt de reconstructie van gebou-
wen binnen dit palencluster en zorgt ervoor dat vele palen niet aan construc-
ties toegewezen kunnen worden. In totaal zijn vier, mogelijk zelfs vijf,
gebouwen (de huizen 6 t/m 10), twee waterputten (putten 3 en 4) en een
‘activiteitenzone’ uit de vroege middeleeuwen herkend.3 Mogelijk kan ook
een kleine spieker (spieker 7) aan de vroeg-middeleeuwse bewoning toege-
schreven worden.

1 Dit geldt ook voor de vroegere periodes. Zoals eerder is behandeld zijn in het noorden wel
ijzertijdsporen ontdekt. Hieruit kon echter geen huisplattegrond gedestilleerd worden.

2 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de sleuven namelijk verder over de kop getrokken.
3 De activiteitenzone zal in een aparte paragraaf besproken worden.

7
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Huis 7

Huis 7 is NNW-ZZO georiënteerd en bestaat uit een rechthoekig frame van
twee rijen van zes palen op rechte lijn met centraal in het huis twee sporen
die iets aan de binnenzijde van de beide palenrijen liggen. Het houten
skelet heeft daardoor een rechthoekige, zeer regelmatige plattegrond met
insnoeringen in het midden. De afmetingen zijn 13,8 x 6,6 m. Het is moge-
lijk dat op de plaats van de twee palen in het midden van het huis een kleine
dwarswand heeft gestaan. Hier loopt namelijk een greppeltje over de halve
breedte van het houtskelet. Door het ontbreken van vondstmateriaal is
echter niet zeker dat het greppeltje bij dit gebouw hoort.

Huis 9

Huis 9 bestaat uit twee rijen van vijf palen en is ONO-WZW georiënteerd.
Ook bij deze plattegrond staan de palen op rechte lijnen. Het gebouw kent
afmetingen van 11 x 6,4 m.
Op de atypische ‘insnoering’ van huis 7 na zijn de huizen 7 en 9 volledig
vergelijkbaar. De beste parallellen voor deze plattegronden komen uit
Someren-Witvrouwenbergweg, Dommelen en Berkel-Enschot, varianten

Figuur 7.1
Plattegrond van huis 7
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zijn o.a. bekend uit Geldrop (zie fig. 7.15).4 Vaak wordt er vanuit gegaan dat
de wanden van dergelijke gebouwen buiten de dakdragende staanders
hebben gestaan en het gebouw derhalve oorspronkelijk groter zal zijn
geweest.5 In dit geval is dat maar de vraag. Op nog geen halve meter van de
noordelijke rij staanders van huis 9 ligt namelijk een kleine vierpalige spie-
ker (bijgebouw 7). Het staat niet volledig vast dat deze gebouwen gelijktijdig
zijn geweest, maar indien dit zo is zal de wand tussen of direct buiten deze
dakdragende staanders hebben gelegen. Op ongeveer 1,2 m van huis 7 is

4 Theuws 1996; Someren: Verwers 1998-9, 269+286+353-354; Dommelen: Theuws 1988, 229-
241; Berkel-Enschot: Verwers 1998-9, 272-273; Geldrop: Theuws 1993, 94-95.

5 Enkele drie-schepige plattegronden zijn bekend, bv. Geldrop C, gebouw 35 en 39 (Theuws
1993, 95 + Theuws 1996, 760). We moeten hierbij vooraf vermelden dat de drieschepige
plattegronden uit Escharen (Verwers 1998-9, 268-269), Gassel (Verwers 1990, 71-75) en Wijk
bij Duurstede–De Geer (Van Es & Hessing 1994, 233) waarschijnlijk tot een ander type
behoren dat met name in het rivierengebied voorkwam.

Figuur 7.2
Plattegrond van huis 9 met in zwart aangegeven de paal waaruit een groot deel van een maalsteen is geborgen (vergelijk paragraaf
7.2.2 en fig. 7.12)
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huis 8 gelegen. Wanneer we dit als bijgebouw van huis 7 interpreteren zou
voor huis 7 gelden dat de wand maximaal één meter buiten de staanderrijen
kan hebben gelegen. De regelmatige opbouw van deze en vergelijkbare plat-
tegronden maken het onmogelijk uitspraken te doen over de interne inde-
ling van deze huizen of zelfs over de plaats van de ingangen. Alleen in huis
7 is sprake van een afwijking in de regelmaat van de plattegrond. De naar
binnen geplaatste palen en de mogelijk bij het huis horende greppel kunnen
wijzen op het bestaan van een scheidingswand in het huis. In de Neder-
landse archeologie is er een soort automatisme dat de aanwezigheid van een
scheidingswand betekent dat het huis verdeeld is in een woon- en een stal-
deel. Dit is heel goed mogelijk, maar een nadere bepaling van wat het woon-
of het staldeel is, valt vanwege het volledig ontbreken van aanwijzingen voor
het gebruik van de verschillende delen van het gebouw niet te maken. 

Huis 8

Dit gebouw kent iets meer problemen in de reconstructie dan bovenstaande
structuren. Net als de overige gebouwen is deze plattegrond in principe in
het veld herkend. Daarbij is uitgegaan van een licht trapezoïdaal negen-palig
bijgebouw, gelegen tegen huis 7, waardoor ze als hoofd- en bijgebouw van
één bewoningsfase zijn gezien. De afmetingen van het gebouw zijn 7,6 x
8,1 m bij 5,1 x 5,7 m. Met name de middelste oost-west georiënteerde rij
toont reparatiesporen. Er is regelmatig een paal direct naast een al bestaan-
de staander gezet, hetgeen bij houtbouw noodzakelijk was omdat de nog
dragende staander niet verwijderd kon worden voordat er een nieuwe stut-
tende paal was geplaatst. Tijdens de ‘tekentafelanalyse’ van de vlaktekenin-
gen kwam echter de mogelijkheid naar boven dat in ieder geval enkele palen
van het in het veld herkende huis 8 deel uitmaken van een ONO-WZW

Figuur 7.3
Plattegrond van huis 8
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georiënteerde structuur. Deze is dan later door huis 7 en huis 5 overbouwd.
Daarbij gaan we er vanuit dat een aantal als reparatiesporen van de midden-
rij van huis 8 geïnterpreteerde palen als onderdeel van dit ‘nieuwe’ gebouw
(huis 10) gezien moeten worden.

Huis 10

Huis 10 is de enige structuur die op de tekentafel gereconstrueerd is. Door
de vele bouwactiviteiten op deze locatie na het gebruik van dit gebouw is de
structuur slecht bewaard. Dat betekent dat deze plattegrond slechts met
enkele voorbehouden gepresenteerd kan worden. In de intensief bewoonde
noordelijke zone van de opgraving zijn veel paalsporen over die niet aan
structuren toegewezen konden worden. Huis 10 zit op de grens tussen de
duidelijk herkenbare huizen en de resterende palenzwerm: er lijkt een
structuur in te herkennen, maar die is niet 100% hard te maken. Het
gebouw lijkt bestaan te hebben uit twee rijen van acht palen en valt daarmee
in principe in dezelfde categorie als de huizen 7 en 9. Het geheel lijkt echter
iets minder regelmatig en het gebouw is licht-trapezoïdaal. De oriëntatie is
NO-ZW. De structuur is 19,5 m lang en 7,4 tot 6,3 m breed.

Huis 6

Dit ONO-WZW georiënteerde gebouw heeft een plattegrond die sterk
afwijkt van de hiervoor besproken huizen. De kern van de structuur bestaat
uit drie gebinten (dat wil zeggen twee rijen van drie palen) en is 5,6 m lang
en 5,8 tot 6,1 m breed. Buiten deze kern bevinden zich palen die waarschijn-
lijk in de wanden hebben gestaan, hetgeen betekent dat we met een drie-
beukig gebouw te maken hebben. In de ‘lange zijden’ bevinden zich
buitenstaanders bij de palen van de buitenste gebinten. Aan de zuidzijde
van het gebouw gaat het om één rij van één respectievelijk twee buitenstaan-
ders per gebintpaal, aan de noordzijde zijn twee rijen van één of twee
buitenpalen per gebintpaal aangebracht. Het is niet geheel duidelijk of dit
betekent dat de noordwand vanaf het begin uit een zwaardere constructie
bestond of dat deze wand tijdens het gebruik gerepareerd is.6 In de weste-
lijke kopse wand is ook één van de palen in de noordhelft vervangen. Dit
zou in combinatie met de waarneming aangaande de buitenstaanders aan
de noordzijde op een reparatie van de hele noordelijke huiswand kunnen
wijzen. De beide kopse wanden van het huis zijn verschillend geconstru-
eerd: in de oostelijke wand is slechts één paal midden in de korte zijde
gezet, terwijl de westelijke korte wand bestaat uit twee rijtjes van drie palen
met een opening in het midden. Bij enkele vergelijkbare plattegronden
wordt er vanuit gegaan dat dit wijst op het bestaan van een zadeldak aan de
ene (in dit geval de oostzijde) en een schilddak aan de andere zijde (in dit
geval de westzijde).7 De middelste paal van het noordelijke groepje palen
lijkt vervangen te zijn. Wanneer we ervan uitgaan dat de buitenstaanders
daadwerkelijk de wanden aangeven is het huis 7,6 m lang en 9,9 m breed
geweest.

Een nederzetting uit de vroege middeleeuwen 51

6 Vergelijkbare verschijnselen zijn in Weert aangetroffen waar het ook zeer goed om reparaties
zou kunnen gaan (Tol 1996).

7 Theuws 1996, 761.
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Figuur 7.4
Plattegrond van huis 10
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Goede parallellen voor deze huisplattegrond zijn bekend uit Weert,
Dommelen en Geldrop (zie fig. 7.16).8 Van de gepubliceerde gebouwen zijn
afmetingen van 15,5 x 9,5 m tot 10,5 x 6,5 m bekend en ze hebben een
grondplan met drie tot vijf gebintparen. Een belangrijk technologisch
verschil tussen deze gebouwen en de eerder besproken groep huizen is de
rol van de gebinten. Bij de huizen 7 en 9 zien we een heel regelmatige plat-
tegrond die erop wijst dat verbanden in de lengterichting van het huis het
belangrijkst waren. In de hier behandelde groep gebouwen waaronder huis
6 van Uden zien we een iets slordiger, minder regelmatig grondplan. Dit
wijst erop dat niet meer de langsverbanden maar de dwarsverbanden de
basis vormden voor de opbouw en stevigheid van het huis. Er werden geen
balken meer over de hele lengterichting van het huis gelegd, maar alleen
tussen twee gebinten. Dit betekent dat de gebinten niet meer precies op lijn
en op regelmatige afstanden van elkaar hoefden te staan. Uiteindelijk opent
dit de weg naar de constructie van de bootvormige huisplattegronden uit de
volle middeleeuwen waarbij de verschillende gebinten afwijkende breedtes
kunnen hebben en er dus kromme lijnen in het grondplan kunnen zitten. 
Ook bij deze huizen is het moeilijk iets te zeggen over een interne indeling.
Bij één van de plattegronden uit Weert is op basis van de aanwezigheid van
een extra staander tussen de gebinten tegenover een plek met extra wand-
palen verondersteld dat er een ingang in de lange zijde aanwezig was. Op
basis van extra palen in een korte zijde werd ook daar een ingang veronder-
steld.9 Het is interessant op dit punt huis 10 uit Escharen bij de discussie te
betrekken.10 Dit gebouw kent een relatief vergelijkbare constructie en stamt
uit dezelfde periode als de hier behandelde huizengroep. Bijzonder aan deze
plattegrond is dat een groot deel van de wandgreppel bewaard is. Op basis
van onderbrekingen in de wandgreppel kan in ieder geval vastgesteld
worden dat er een ingang in de lange zijde en waarschijnlijk ook één in een
korte zijde aanwezig was. In Uden kan de ruimte die in het midden van de
westwand tussen de wandpalen bestaat als ingang gezien worden. Dit is net
als in Weert in de wand waar een schilddak- in plaats van een zadeldak-
constructie verondersteld wordt. De locatie van een mogelijke ingang in de
lange zijde is niet vast te stellen, maar er is behalve in de gerepareerde
noordoosthoek genoeg ruimte tussen de gebintparen voor een ingang.

Bijgebouw 7

Dit is een klassieke vierpalige spieker die één keer volledig herbouwd is. Het
geheel is noordwest-zuidoost georiënteerd en meet 1,9-2,0 x 1,8 m. Gezien
het feit dat – behalve in het zuiden – op iedere hoek een grote paal aan de
zuidoostkant van een kleine paal staat, kunnen we veronderstellen dat de
spieker als geheel verplaatst is of naar één kant (waarschijnlijk naar het
noordwesten)11 gestut is. Dit zou betekenen dat de originele grootte van de
spieker van voor de reparatie 1,6-1,7 x 1,8 m bedraagt.

Waterput 3 (put 8 spoor 136+67)

Deze waterput bestaat uit een kern met een diameter van 80 cm en een

8 Weert: Roymans 1995, 20-27; Roymans & Tol 1996, 38-47; Roymans & Tol & Hiddink 1998,
51-60; Dommelen: Theuws 1988, 239-244; Geldrop: Bazelmans & Theuws 1990, 36-37.

9 Roymans & Tol & Hiddink 1998, 54.
10 Verwers 1998-9, 280.
11 Daarbij wordt uitgegaan van de aanname dat de diepere palen de oorspronkelijke kern

vormen en de ondiepere palen de stutpalen zijn.
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Figuur 7.5
Plattegrond van huis 6

Figuur 7.6
Plattegrond van bijgebouw 7
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diepte van 155 cm onder het vlak. De kern is omgeven door een insteek met
een doorsnede van ca. 3 m en een diepte van circa 1 m. De kern ligt niet
centraal binnen de insteek. Van het houtwerk was slechts de onderste
30-40 cm bewaard, hetgeen een analyse van de houten constructie bemoei-
lijkt. Het lijkt te gaan om een uitgeholde eik waarvan de schors is verwij-
derd. Eén van de houtfragmenten lijkt echter van een andere boom
afkomstig te zijn en zodoende als reststuk toegevoegd te zijn. Op de 5 tot 11
cm dikke planken was nog op enkele plekken spinthout aanwezig. Alle stuk-
ken zijn naar de bodem aangeschuind, mogelijk met een bijl, maar de
onderzijde is afgeplat. Dit laatste is waarschijnlijk gebeurd om wegzakken te
voorkomen. De schors lijkt verwijderd te zijn met een dissel. Aan de buiten-
kant van een deel van de waterput waren namelijk smalle, iets holle schuine
banen te zien. Waarschijnlijk is de boom ook uitgehold met een dissel.12

Uit deze waterput is relatief veel vondstmateriaal geborgen, waaronder veel
aardewerk, botten, ijzerslakken en brokken Nievelsteiner zandsteen. Dit laat-
ste is mogelijk op een Romeinse vindplaats verzameld en in de vroege

middeleeuwen hergebruikt. Uit de insteek komt een bronzen riemtong.
Waterput 4 (put 9 spoor 32)

Deze waterput bestaat uit een kern met een diameter van 70 cm en een
diepte van 137 cm onder het vlak. De kern is omgeven door een insteek van
ca. 2,4 m doorsnede en een diepte van ca. 1 m. Zij ligt redelijk centraal
binnen de insteek. Van het houtwerk was nog maar de onderste 20-50 cm
bewaard, hetgeen dezelfde problemen bij de analyse van de houten
constructie oplevert als bij de andere waterputten. Ook hier lijkt het te gaan
om een constructie bestaand uit een uitgeholde boomstam, aangevuld met
één of twee stukken van een andere boom. Van die laatste stukken was er
één buiten de cirkel van de overige houtelementen geplaatst. Het gebruikte
hout is wederom eik. Net als bij waterput 3 zijn de planken aangescherpt en
voorzien van een platte onderkant. Eén van de planken is echter aangepunt.
Er zijn nog wat vage bijlsporen zichtbaar.13

12 Vermeeren 2002.
13 Vermeeren 2002.

Figuur 7.7
Profiel van waterput 3

Figuur 7.8
Disselsporen op buitenzijde waterput 3
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In de waterput zijn slechts drie scherfjes, een stuk bot, een brokje tefriet en
enkele vrij grote ijzerslakken aangetroffen.

7.2 Het vroegmiddeleeuwse vondstmateriaal

7.2.1 Het aardewerk – J. de Koning

Zo’n 100 scherven van vroegmiddeleeuws aardewerk zijn afkomstig uit
sporen variërend van paalkuilen en kuilen tot een waterput. De daterings-
marge van dit aardewerk loopt globaal van de 6e tot en met  de 9e eeuw (zie
bijlage 7.1).14 Slechts één enkele scherf (8-3-135B, fig. 7.10 nr. 3) zou volgens
de gangbare typologieën nog in de 6e eeuw kunnen dateren, maar het
merendeel van de goed determineerbare vroege scherven (randfragmenten,
versierde scherven) wijst eerder op de 7e of zelfs late 7e en vroege 8e eeuw.15

Het jongste aardewerk wordt vertegenwoordigd door typisch geïmporteerd
Karolingisch aardewerk zoals Mayener (en uit andere herkomstgebieden
afkomstige) bolpotten (Dorestad type W-III) en Badorf-aardewerk (Dorestad
type W-II). Hoewel de laatste groep sterk ondervertegenwoordigd is, dateert
deze Karolingische aardewerkgroep als geheel tussen 750 en 900. Later
materiaal ontbreekt geheel. Een enkele oudere prehistorische scherf werd
nog wel aangetroffen temidden van vroegmiddeleeuwse scherven. Hoewel
er een duidelijke categorie Merovingisch en Karolingisch aardewerk te
onderscheiden is op typologische gronden, is het waarschijnlijker dat het
aardewerk een doorlopende ontwikkeling vertegenwoordigt vanaf de late 7e
tot in de 9e eeuw. Drainagegreppels of sloten van vermoedelijk recente
datum die dwars over het terrein lopen hebben het verplaatsen van mate-
riaal bevorderd. Dit kon eenmaal vastgesteld worden doordat twee fragmen-
ten van een ruwwandige knikwandpot met radstempel uit respectievelijk
spoor 8-56 en 8-135 (twee kleiwinningskuilen) aan elkaar bleken te passen.
Deze verplaatsing loopt parallel met de drainagegreppels. Al het materiaal
dat aangetroffen is in de vele kleine sporen is secundair en heeft vermoe-

14 Bij de aardewerkanalyse is, naast de elders aangehaalde literatuur,  gebruik gemaakt van
Stampfuß 1938, Tischler 1952 en Verhoeven 1998.

15 Siegmund 1998; Redknap 1999.

Figuur 7.9
Profiel van waterput 4.
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delijk lange tijd over het terrein gezworven voordat het in de sporen terecht-
kwam bij de bouw van nieuwe structuren. Hiervoor spreekt het gefragmen-
teerde karakter van de scherven. 

Als terminus post quem van het merendeel van deze paalsporen en kuilen
kan de introductiedatering rond 750 van de Karolingische Bolpot (Dorestad
type W-III)16 aangehouden worden, aangezien deze groep het best vertegen-
woordigd is. 
Dezelfde terminus post quem geldt voor de waterput 8-67/136 (bijlage 7.1),
waar een groot fragment van een Mayener bolpot (W-III baksel W-12) onder
de houten tonconstructie werd aangetroffen. Deze waterput werd dus gegra-
ven toen er al een hoeveelheid Karolingisch materiaal over het terrein
verspreid lag. De relatief grote fragmenten in de vulling van de waterput

16 Van Es & Verwers 1980, 81-87.

Figuur 7.10
Randen van vroegmiddeleeuws
aardewerk. Schaal 1:2
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laten zien dat aardewerkafval in eerste instantie uit grotere fragmenten
bestond, maar dat deze naarmate ze langer aan de oppervlakte bleven liggen
versleten en als aanzienlijk kleinere scherven in paalkuilen en dergelijke
terecht kwamen. Andere grote fragmenten uit de kernopvulling van de
waterput laten zien dat er overwegend Karolingisch aardewerk in de put is
terechtgekomen. Het vroegste aardewerk uit de vulling is een bolle kan met
een klaverbladvormige tuit en een fragment met golflijnversiering (8-3-136
resp. laag 7 en 8; fig. 7.9 nr. 6; bijlage 7.1). Beide fragmenten behoren tot
een laat-merovingische aardewerktraditie, maar beide worden meestal
aangetroffen in Karolingische aardewerkcomplexen.
Ook de kleiwinningskuilen hebben een terminus post quem rond 750. Ouder
dan Karolingisch aardewerk is er dus niet in aangetroffen. Aangezien het

merendeel van het vroeg-middeleeuwse aardewerk  afkomstig is van een
oudere, deels door later activiteiten vergraven nederzetting en de laat-
middeleeuwse sporen iets verderop liggen, kan deze kleiwinning heel goed
in de late middeleeuwen hebben plaatsgevonden.

Figuur 7.11
Bodems en randen van vroeg-
middeleeuws aardewerk. Schaal 1:2



7.2.2 Maalsteen – J. de Koning

In een paalkuil (9-31) van huis 9 werden grote fragmenten van een maal-
steen van tefriet (basaltlava) aangetroffen (zie fig. 7.2 en 7.12).17 Dergelijke
maalstenen zijn al sinds de ijzertijd verhandeld vanuit het Duitse
Eifelgebied, in latere periodes vaak samen met aardewerk. De basis voor de
typologie van maalstenen in de middeleeuwen vormt de diameter. Deze
blijkt toe te nemen in de loop van de tijd.18 De grote hoeveelheid maalsteen-
fragmenten uit Dorestad (7e-9e eeuw), Haithabu (10e-11e eeuw) en onlangs
ook uit ‘Huis Malburg’ (11e-12e eeuw) hebben deze chronologische tendens
steeds bevestigd. Het maalsteenfragment van Uden bleek met een buitendi-
ameter van 48 centimeter binnen de marge van de in Dorestad aangetroffen
maalstenen te liggen19 en kan dus gedateerd worden in de vroege middel-
eeuwen (in dit geval van de 7e tot 9e eeuw).
Binnen de maalstenen zijn lopers en liggers te onderscheiden. De ligger is
aan een vaste ondergrond bevestigd door middel van een houten spil. De
loper wordt om deze spil met de hand rondgedraaid. In lopers bevinden
zich aan de rand dan ook meestal gaten waarin of een stok of een touw werd
bevestigd om de loper mee rond te draaien. Uit experimenten met dergelijke
maalstenen bleek het heen en weer malen van geroosterd graan door middel
van een touw de meest efficiënte methode van malen  te zijn.20

Op grond van de diameter van het centrale gat (5,5 centimeter) zou de maal-
steen van Uden een ligger zijn. Een tweede argument hiervoor is dat liggers
veelal schuin afslijten, wat ook het geval is met het fragment van de maal-
steen uit Uden.21

Binnen de vroeg-middeleeuwse nederzetting zijn verder stukken tefriet
afkomstig uit de Karolingische waterput 4 (167,6 g) en uit de ‘metaalbewer-
kingszone’ (spoor 8-57: 987,8 g.) (zie fig. 7.18). Van deze maalstenen waren
echter alleen brokken bewaard, zodat diameter e.d. niet bepaald konden
worden.

7.2.3 Bot22

De hoeveelheid bot die op het opgravingsterrein is aangetroffen is vrij
gering. Wanneer we kaken met bijbehorende tanden of aaneengesloten
reeksen tanden als één eenheid beschouwen zijn er slechts zo’n 25 vondsten
gedaan. Van dit aantal stammen 16 eenheden uit het noordoosten van de
opgraving waar de waterputten en activiteitenzone van de vroeg-middel-
eeuwse nederzetting liggen die doorsneden worden door latere kleiwin-
ningskuilen. Drie eenheden komen uit een grote rechthoekige kuil die bij
één van de bijgebouwen uit de volle middeleeuwen hoort, twee eenheden
stammen uit het laat-middeleeuwse greppelsysteem, twee fragmenten stam-
men uit het Karolingische huis en twee fragmenten stammen uit losse
sporen (zie bijlage 7.2). Uit deze korte opsomming kunnen twee conclusies
worden getrokken: allereerst dat het grootste deel van het materiaal uit de
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17 Het totaalgewicht van de tefrietbrokken uit dit spoor is 3679 g.
18 Kars 2000, 146.
19 Kars 1980.
20 Boonstra 1996, 76-77.
21 Kars 2000, 147.
22 Bij het determineren werd hulp ontvangen van A. Ramcharan (Faculteit der Archeologie,

Universiteit Leiden).

Figuur 7.12
Maalsteen uit huis 9 (vergelijk fig. 7.2)
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vroege middeleeuwen dateert.23 Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van
het materiaal (64%) uit de ‘activiteitenzone’ van de vroeg-middeleeuwse
nederzetting afkomstig is. Overigens kan hierbij vermeld worden dat bij het
uitzeven van de botanische monsters het bij de paalsporen uit de ‘activitei-
tenzone’ opviel dat er regelmatig verbrand bot in aanwezig was. Met name
in de zuidelijke palenrij werd veel bot in de zeefresidu’s aangetroffen. In de
noordelijke palenrij vallen juist twee naast elkaar gelegen paalsporen op
door de aanwezigheid van verbrande leem. Aangezien er op basis van zo
weinig materiaal, waarvan een deel ook nog eens verbrand en dus niet
nauwkeurig determineerbaar is, nauwelijks conclusies getrokken kunnen
worden zullen we ons beperken tot enkele algemene opmerkingen.
Op basis van het type materiaal kunnen we iets zeggen over de conservering
van het botmateriaal. Wat direct opvalt is dat naast kaakfragmenten, tanden
en kiezen vrijwel alleen verbrand materiaal is aangetroffen. Met name de
tanden en kiezen behoren tot de hardste elementen in het skelet. Dit bete-
kent dat de conservering bijzonder slecht was.24 Enige uitzondering hierop
vormen de waterputten waar met name onder de grondwaterspiegel nog
compleet onverbrand bot bewaard is gebleven.
Wat betreft het soortenspectrum kan feitelijk alleen gesteld worden dat alle
verwachte diersoorten voorkomen: rund, paard, varken en schaap/geit.
Daarnaast blijken in het verbrande materiaal ook kleinere soorten voor te
komen die niet nader gedetermineerd kunnen worden, het kan bv. om
resten van hond, maar mogelijk ook om gejaagde dieren gaan. Een karakte-
risering van de veestapel op basis van zo weinig materiaal is niet mogelijk.
Het enige dat nog vermeld kan worden is dat er verschillende runderen op

23 Hierbij gaan we er van uit dat het materiaal uit de kleiwinningskuilen voor het grootste deel
bestaat uit materiaal dat uit oudere sporen afkomstig is (zie ook hoofdstuk 10). Daarbij
dient erop gewezen te worden dat slechts één botfragment afkomstig is uit een
kleiwinningskuil die niet direct naast de waterputten en activiteitenzone gelegen is.

24 Dit bleek ook in het veld toen tijdens het uitgraven van de grote rechthoekige kuil die bij
bijgebouw 4 hoort een kaak en een tweede stuk bot werden aangetroffen. Dit materiaal was
zachter dan de omgeving en conservering was derhalve niet mogelijk. De stukken konden
alleen vrijgelegd worden zodat de vorm bekend was en op basis daarvan een poging tot
determinatie gedaan kon worden, alleen de kiezen konden uiteindelijk bewaard blijven.

Figuur 7.13
Hoornpitten (2+3), schedel- (4) en
kaakfragment (1) uit waterput 3
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jonge leeftijd zijn geslacht.25 Om te kunnen zeggen dat de economie sterker
op vlees of melk is gericht is het materiaal echter te beperkt.

7.2.4 Overig vondstmateriaal – M. Duurland

Op het opgravingsterrein zijn met name in het noordoosten veel ijzerslak-
ken gevonden. Verder is in de insteek van waterput 3 een bronzen riemtong
gevonden. De metaalvondsten zullen in paragraaf 7.4 verder behandeld
worden.
In een naast waterput 3 gelegen kleiwinningskuil (put 8 spoor 66) is de
helft van een glazen kraal aangetroffen. De kraal is uit ondoorzichtige rode
glaspasta gemaakt en is versierd met wit-gele slingers en een groen-blauwe
band over het midden van de kraal. Deze kan ondergebracht worden in het
type 35.27 van Siegmund.26 Helaas is dit type niet bruikbaar voor een nade-
re datering. Het komt in de combinatiegroepen D-H voor, die te dateren zijn
van 485-705 na Chr. Daarbij moet ook nog opgemerkt worden dat na 700 de
grafvondsten – die de belangrijkste basis voor de studie van Siegmund
vormen – afnemen. Dit betekent dat een datering van de kraal in de hele
Merovingische periode valt.

7.3 Datering
Zowel op grond van de typologie van de gebouwen als op basis van de
hoeveelheid aardewerk en de dateringen daarvan kunnen we de gebouwen
in twee groepen verdelen: huis 7, 8, 9 en 10 versus huis 6. Terwijl huis 6
zeer rijk is aan aardewerk – hetgeen een datering wat gemakkelijker maakt
– zijn de andere huizen vrij arm aan aardewerk (zie fig. 7.17). Vandaar dat
de huisconstructie een belangrijke rol speelt bij de datering van de gebou-
wen. Syntheses van de huisontwikkeling in de vroege middeleeuwen van
Zuid-Nederland zijn verschenen van de hand van Theuws en Verwers.27

Zij hebben nogal verschillende meningen over de ontwikkelingen rond de
overgang van de merovingische (500-750) naar de karolingische periode
(750-900). Theuws ziet zeer drastische veranderingen, waardoor de karo-
lingische huizen zelfs als woonstalhuizen gezien kunnen worden, en hij
koppelt die omslag aan fundamentele veranderingen in de wijze waarop de
landbouw en de samenleving georganiseerd waren. Verwers daarentegen
ziet vooral een voortgang van merovingische huizenbouwtradities in de
karolingische periode waarbij wel een grotere voorkeur voor één bepaald
type is waar te nemen. Hij wijst daarbij op het feit dat de afmetingen van
karolingische huizen niet tot nauwelijks afwijken van die van huizen uit de
merovingische tijd28 en dat wat er rond 750 gebeurt met name een ontwik-
keling is van merovingische huizenbouwtradities. Theuws poneert dat er
wel degelijk iets verandert in de wijze waarop de huizen gebouwd werden.
Wat namelijk meteen opvalt wanneer je een groot aantal huizen uit de karo-
lingische periode (Weert, Goirle, Bladel, Dommelen, Geldrop, Someren –
Witvrouwenbergweg, Escharen en in mindere mate Hulsel en Eindhoven-
Blixembosch) tegenover huizen uit de merovingische periode (Berkel-

25 Het gaat hierbij om twee hoornpitten uit de karolingische waterput 4 en om een kaak uit het
uit de volle middeleeuwen stammende bijgebouw 4.

26 Siegmund 1998, m.n. 62-63+73.
27 Theuws 1988, Theuws 1996, Verwers 1998-9.
28 Zie de lengte-breedte grafieken in Verwers 1998-9, 267+270.

Figuur 7.14
De merovingische kraal. Schaal 2:1
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Enschot, Gassel, Weert, Bladel, Dommelen, Geldrop, Someren – Wit-
vrouwenberg en Escharen) stelt is dat de merovingische plattegronden veel
regelmatiger aandoen.29 Bij de beschrijving van huis 6 is er al op gewezen
dat dit wijst op een omslag van huisconstructies die gebaseerd zijn op langs-
verbindingen (de merovingische) tegenover huizen die gebaseerd zijn op
dwarsverbindingen, de gebinten (de karolingische). Op deze belangrijke
ontwikkeling is door Theuws al gewezen toen er nog veel minder gepubli-
ceerde plattegronden beschikbaar waren. Op basis hiervan zouden we de
gebouwen 7 en 9 in de merovingische periode kunnen dateren en gebouw 6
in de karolingische. De eerder aangehaalde parallellen voor de huizen 7 en
9 (Someren-Witvrouwenbergweg, Dommelen en Berkel-Enschot) stammen
ook allemaal uit de laat-merovingische periode (ca.650-750). De parallellen
voor gebouw 6 (Weert, Dommelen en Geldrop) stammen daarentegen alle
uit de Karolingische periode.
De datering die gebaseerd is op de huistypologie wordt op basis van het
vondstmateriaal bevestigd (zie figuur 7.17). Bij huis 6 zijn in zes gebint-
palen en drie buitenstaanders scherven gevonden. Vrijwel al dit materiaal
bleek in de karolingische periode gedateerd te kunnen worden. Slechts in
twee sporen die oudere sporen oversneden bleek merovingisch materiaal
aanwezig, hetgeen waarschijnlijk meer zegt over de datering van de door-
sneden sporen.30 Een nauwkeuriger datering dan ‘karolingisch’ kan echter
niet gegeven worden. Uit de overige vroeg-middeleeuwse gebouwen komt,
zoals eerder al aangeduid, nauwelijks materiaal. Een dergelijk verschijnsel
kan erop wijzen dat de overige gebouwen uit een eerdere fase van bewoning
van het terrein stammen toen er nog minder zwerfvuil aanwezig was. Het
weinige materiaal dat uit deze gebouwen afkomstig is, is daarnaast ook nog
eens in de merovingische periode te dateren. In gebouw 9 zijn een groot
fragment van een maalsteen uit de vroege middeleeuwen en een merovingi-
sche scherf (datering 610-740) aangetroffen. Uit één van de paalsporen die
mogelijk tot een reparatiefase van huis 8 behoren is een merovingische
scherf afkomstig. Mogelijk behoort dit spoor echter tot huis 10 waarvan twee
sporen merovingisch materiaal hebben opgeleverd. Uit huis 7 is slechts één
verbrande scherf afkomstig, zodat geen nauwkeuriger datering dan ‘vroeg-
middeleeuws’ gegeven kan worden. Wel is uit één van de sporen uit de volle
middeleeuwen binnen het huis een merovingische scherf afkomstig (550-
750). De datering van de spieker is volledig gebaseerd op de ligging naast
huis 9. Evengoed zou deze echter bij een oudere ijzertijd-bewoning van het
terrein kunnen horen.
Een nauwkeuriger datering kan voor de waterputten vastgesteld worden.31

Uit waterput 4 is weliswaar nauwelijks dateerbaar vondstmateriaal afkom-
stig, maar het hout van de constructie heeft wel een dendro-datering opgele-
verd van na 737 ± 8 AD. Waterput 3 heeft helaas geen dendro-datering
opgeleverd, maar het aardewerk levert een datering in de karolingische tijd
(750-900) op (zie par. 7.2.1). Het is dus goed mogelijk dat waterput 3 de
opvolger van waterput 4 is.

29 Alleen de Merovingische plattegronden uit Beek en Donk en Venray zijn niet zo regelmatig.
De meeste van deze plattegronden zijn opgenomen in de in de noten 4, 5, 8 en 27 vermelde
literatuur.

30 Overigens kwamen uit zes sporen ook enkele fragmenten ijzertijdaardewerk die met een veel
ouder gebruik van het terrein te maken hebben (zie hoofdstuk 5).

31 Hanraets 2002.
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Figuur 7.15
Huisplattegronden uit de merovingische
periode: 1 Dommelen 25 (Theuws 1988,
232), 2 Geldrop C35 (Theuws 1993, 95),
3 Berkel-Enschot 1 (Verwers 1998-9,
272), 4 Someren – Witvrouwenbergweg 1
(Verwers 1998-9, 269). Schaal 1:200
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7.4 Een ambachtelijke zone: resten van metaalbewerking en
maalstenen – L. van Hoof en A. Koster

In het oostelijke deel van de zone met bewoning uit de vroege middeleeu-
wen vinden we een cluster van enkele paalsporen die zeer vergelijkbaar zijn
in het voorkomen van grote hoeveelheden verbrande leem en houtskool in
de vulling van de sporen. Bij het uitzeven van de grondmonsters bleken in
deze sporen ook veel fragmenten verbrand bot voor te komen. Deze zone is
sterk verstoord door latere graafactiviteiten waardoor het niet eenvoudig is
een gebouwstructuur te reconstrueren. Wanneer we naar de verspreiding
van metaalslakken en maalsteenfragmenten kijken valt op dat zich een
bijzonder hoge concentratie van dergelijk materiaal rond deze sporen
bevindt (zie fig. 7.18). Met name voor de slakken geldt dat deze buiten de
concentratie nauwelijks voorkomen. Een eerste analyse van het materiaal is

Figuur 7.16
Huisplattegronden uit de karolingische
periode: 1 Geldrop – Hagelven (Theuws
1993, 101), 2 Weert – Laarderweg
A (Roymans 1995, 25), 3 Dommelen 39
(Theuws 1988, 240), 4 Weert –
Kampershoek D (Roymans, Tol &
Hiddink 1998, 54). Schaal 1:200
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uitgevoerd door I. Joosten (Instituut Collectie Nederland) in samenwerking
met A. A. Koster. Dit onderzoek is slechts op macroscopisch niveau uitge-
voerd wat betekent dat in principe geen uitspraken gedaan kunnen worden
over de metaalsoort die geproduceerd is. Omdat echter in de ondergrond ter
plekke van nature ijzererts voorkomt kan geconcludeerd worden dat er op
de site ijzerproductie heeft plaatsgevonden. 
In het productieproces van erts naar ijzer kunnen verschillende stappen
onderscheiden worden met karakteristieke producten33 (tussen haakjes
staan de aangetroffen fragmenten per soort):
– ijzerwinning: het erts wordt gedolven; in ons geval is moerasijzererts

gebruikt als basis voor de ijzerproductie (7 fragmenten);
– ‘crushing’34: de brokken worden in kleinere werkbare brokken geslagen.

Mogelijk is hiervoor een gedeelte van de aangetroffen maalstenen
gebruikt;35

– halfproducten: brokken erts worden gebroken en ge-‘roasted’, om onder
meer de chemische samenstelling te veranderen en kristalwater kwijt te
raken. Hierbij krijgen de brokken donkerrode en paarsig-grijze vlekken
(van de 7 fragmenten aangetroffen ijzererts zijn er 6 ge-‘roasted’);

– uitsmelten: in een oven worden metaal en onzuiverheden uit het erts
met behulp van een flux grof van elkaar gescheiden. Bij het verhitten
smelten de onregelmatigheden eerder dan het metaal. Het metaal zakt
door de zogenaamde slak heen en verzamelt zich onderin de oven of aan
de ovenwand net onder de luchtinlaat.36 Dit proces kan in een aftapoven
plaatsvinden waarbij vloeislakken ontstaan die uit de ovenuitlaat vloeien

32 Naar: Joosten & Van Nie 1995; Joosten 2000 en Craddock 1995.
33 Gekozen is voor de engelse term ‘crushing’. Hierbij worden grote brokken erts verkleind ten

behoeve van de volgende productiefase, het ‘roasten’. Ook hiervoor verdient het de voorkeur
de engelse term aan te houden.

34 Craddock 1995, 156-163. Uit spoor 8-57 is 987.8 g tefriet geborgen. De maalsteenfragmenten
zouden onderzocht kunnen worden op gebruikssporen. Mogelijk zijn er echter grote kiezels
uit de ondergrond gebruikt en hebben de maalstenen een functie in de voedselbereiding.

35 Craddock 1995, 245.
36 Het zou bv. kunnen dat enkele kleiwinningskuilen in de vroege middeleeuwen gedateerd

moeten worden.

Figuur 7.17
Verspreiding van merovingisch en
karolingisch aardewerk ten opzichte van
de gereconstrueerde huisplattegronden
uit de vroege middeleeuwen
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(42 exemplaren) of het smelten kan in een kuiloven uitgevoerd worden.
Hierbij ontstaan kuilovenslakken die onderin de oven samenstromen
(43 exemplaren). Van beide productiewijzen zijn resten op de vindplaats
aangetroffen;

– herverhitten: Het halfproduct dat bij het uitsmelten ontstaat wordt de
‘wolf’ genoemd (1 exemplaar). De wolf wordt nogmaals verhit in een
smeedhaard en warm uitgesmeed om deze verder te zuiveren. Hierbij
ontstaan herverhittingsslakken, die sterk lijken op smeedslakken;

– Op de site is in ieder geval één stukje ovenwandmateriaal gevonden.
Mogelijk kunnen andere brokjes verbrande klei ook tot de ovenresten
gerekend worden. Zeer waarschijnlijk is het materiaal voor de oven
lokaal gewonnen;37

– ijzersmeden: het ijzer wordt vervolgens gesmeed met behulp van een
smeedhaard en een aambeeld. Hierbij ontstaan smeedhaardslakken
(2 exemplaren) en hamerslag (van de 10 onderzochte, al uitgezeefde
bodemmonsters bevatten er 9 hamerslag). Het eindresultaat van dit
smeden is een ijzeren voorwerp of een onderdeel daarvan als het gaat
om een reparatie. Over de aard van deze voorwerpen hebben we weinig
aanwijzingen. Op de site zijn 2 spijkers, 2 staafjes, 1 mespunt en 1 brokje
van ijzer aangetroffen en een riemtong van een koperlegering. Er is geen
metalen voorwerp aangetroffen dat (een deel van) een stuk gereedschap
zou kunnen zijn.

Het voor de ijzerproductie gebruikte moerasijzererts kan in de directe omge-
ving van Uden gewonnen zijn.38 Op de vindplaats zijn nagenoeg alle fasen
van het proces van erts tot ijzeren voorwerp door de vondsten vertegenwoor-
digd. Uit de productiefase zijn zowel de slakken, als mogelijke delen van de
ovenwand, als een stukje wolf (het eindproduct van de metaalwinning) en
hamerslag aangetroffen. De vormen van de slakken wijzen erop dat zowel
productie in een aftapoven als in een kuiloven plaatsvond. Voor het volgende
proces, de herverhitting, is nog geen eenduidig bewijs gevonden. Een
probleem hierbij is dat de slakken uit deze fase nauwelijks macroscopisch
van de productieslakken te onderscheiden zijn. Van het smeedproces zijn in
ieder geval een aantal smeedhaardslakken en hamerslag achtergebleven.
Binnen het onderzoeksgebied lijkt dus zowel ijzerproductie als ijzersmeden
plaats te hebben gevonden. Zoals meestal zijn ook hier geen resten van
ovens in situ aangetroffen.39 Lokalisering van eventuele ovens wordt verder
bemoeilijkt door de op een later tijdstip uitgegraven kleiwinningskuilen.
De metaalwerkplaats lijkt op basis van de concentratie van eraan gerelateerd
vondstmateriaal geplaatst te kunnen worden in het oosten van vindplaats
24. Hier bevinden zich meerdere houtskoolrijke paalsporen. In deze sporen
is hamerslag aangetroffen, een goede aanwijzing voor smeedactiviteiten in
de directe omgeving. Helaas is het moeilijk uit deze paalsporen een struc-

37 Meerdere inwoners van Uden hebben grote brokken moerasijzererts in de tuin liggen en op
sommige plekken zijn massa’s van dit materiaal bij graafwerkzaamheden naar boven
gekomen.

38 Een reden hiervoor is dat de oven na het uitsmelten afgebroken moet worden om de
halfprodukten te verzamelen. Voor iedere smelthandeling wordt een nieuwe oven gebouwd
of een gebruikte gerepareerd.

39 Op zich kan er een 6-, mogelijk 8-palige structuur uitgehaald worden. Die deelt echter één
paal met huis 9.
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Figuur 7.18
Verspreiding van tefriet en metaalslakken op de vindplaats

Tefriet 0 - 100 gram

Tefriet 100 - 1000 gram

Tefriet 1000 - 4000 gram

Metaalslakken 0 - 50 gram
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tuur te destilleren omdat de latere kleiwinningskuilen de plek sterk
verstoord hebben.40 De concentratie aan ijzerproductiemateriaal en
maalsteenfragmenten en in veel mindere mate verbrand bot is hier echter
zo duidelijk aanwezig dat hier zeker van een ambachtelijke zone gesproken
kan worden waar ijzer geproduceerd en gesmeed werd en mogelijk graan
gemalen werd. Verder is het mogelijk dat hier dieren geslacht werden, bot
bewerkt werd of bot als brandstof gebruikt werd.
Een datering van deze activiteiten is moeilijk te geven. Echter, gezien het feit
dat het terrein in de volle middeleeuwen met name gebruikt is voor kleiwin-
ning en gezien het feit dat grote slakken in de karolingische waterputten
terecht zijn gekomen, lijkt een koppeling aan de vroeg-middeleeuwse bewo-
ning het meest voor de hand te liggen. De metaalbewerkingsplek ligt direct
naast één van de merovingische huizen, maar zou ook met de karolingische
waterputten in verband gebracht kunnen worden. In verschillende publica-
ties wordt vermeld dat smeedactiviteiten vanwege het brandgevaar buiten
het erf plaatsvonden en gezien het feit dat men bij het smeedproces water
nodig had, lijkt het ons aannemelijker deze activiteiten in de karolingische
periode te plaatsen. De waterputten liggen dan binnen handbereik (1-1,5 m)
en het karolingische huis op een veilige afstand van ruim 30 meter. Als
extra argument kan gelden dat in de kernen van de karolingische waterput-
ten kilo’s metaalslakken zijn aangetroffen terwijl uit de insteken alleen in
put 3 enkele grammen zijn verzameld. Dit zou kunnen betekenen dat de
smeedactiviteiten nog niet plaats hadden gevonden toen put 4 is aangelegd
rond het midden van de 8e eeuw. Daarnaast zijn in één van de staanders
van het karolingische huis enkele honderden grammen slak verzameld.

Figuur 7.19
De sporen die qua vulling tot het
metaalbewerkingscluster gerekend
kunnen worden. In donkergrijs sporen
waarin hamerslag is aangetroffen, in
zwart het spoor met ca. 1 kg tefriet en in
lichtgrijs sporen zonder verdere
bijzonderheden

0 2m



Dergelijke aantallen vinden we wel in de boothuizen maar niet in de mero-
vingische huizen.

7.5 De nederzetting in de vroege middeleeuwen
Na een lange periode waarvan onduidelijk is of de vindplaatsen bewoond
waren kennen we uit de merovingische periode eenduidige nederzettings-
sporen. De merovingische fase van de nederzetting wordt tussen 600 en
750 na Chr., waarschijnlijk met name in de tweede helft van die periode,
gedateerd. In totaal kunnen 2-3 huizen en 1-2 bijgebouwen in deze fase
gedateerd worden. Zeker wanneer huis 10 daadwerkelijk gefunctioneerd
heeft, hetgeen helaas moeilijk hard te maken valt gezien de vele latere
bouwactiviteiten op dezelfde locatie, moet de nederzetting tweefasig zijn
geweest. Ook vanwege de oriëntatie van de gebouwen ligt dit overigens voor
de hand. In de eerste fase zouden de huizen 9 en 10 geplaatst dienen te
worden samen met spieker 7. De tweede fase van de merovingische neder-
zetting bestaat uit huis 7 met het daarbij behorende bijgebouw huis 8.
Vanwege de regelmatige opbouw van de gebouwen en het geringe aantal
vondsten is het moeilijk te bepalen hoe de gebouwen onderverdeeld waren
en welke activiteiten waar binnen de nederzetting uitgevoerd werden. Alleen
voor huis 7 kan aannemelijk gemaakt worden dat er een interne verdeling
bestond. Mogelijk werd het huis door een dwarswand verdeeld in een woon-
en een staldeel. In huis 9 is in de noordoostelijke hoekpaal een groot deel
van een maalsteen aangetroffen. Wanneer dit gebouw een interne verdeling
heeft gehad zou hier derhalve het woon- of werkdeel gesitueerd kunnen
worden.
Na 750, in de karolingische periode, wordt de structuur van de nederzetting
iets duidelijker. Opnieuw hebben we te maken met één hoofdgebouw – huis
6 – met daarbij twee, elkaar waarschijnlijk opvolgende, waterputten en een
activiteitenzone waar metaal bewerkt en mogelijk graan gemalen werd, en
waar verbrand bot terecht is gekomen. Of die activiteitenzone ook al in de
merovingische bewoningsfase gebruikt werd is niet eenduidig vast te
stellen.
Vanwege het feit dat de opgraving slechts een beperkte uitsnede vormt van
het nederzettingsterrein, is niet vast te stellen hoe omvangrijk de nederzet-
ting geweest zal zijn. Op basis van het opgegraven areaal krijgen we een
beeld van één erf dat tenminste drie fases kent. We kunnen echter niet
verder komen dan speculaties over of buiten het tracé meer erven gelegen
hebben en of we dus te maken hebben met een smalle strook van naast
elkaar gelegen erven langs de depressie, of dat we met een éénervige neder-
zetting te maken hebben.
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Figuur 7.20
Een voorbeeld van een vloeislak



Bijlage 7.1

Botmateriaal:

klewinningskuilen (1 buiten “smidseconcentratie”):

8-110: gecalc pijpbeen (MM>)

8-75: tandkapsel sus / equus

8-66: gecalc. fragm. (MM/LM)

8-138: gecalc. pijpbeen (MM)

8-56: Bos t. kaakfragment (M3) + zakje lamelfragmenten

smidse

8-40: 3 gecalc. pijpbeen + 1 gecalc. rib SM

8-45: gecalc. pijpbeenfragmenten (MM)

waterputten (karol.):

WP 3:

9-32 (laag 7): rib LM

femur dexter juv.(?) Sus scrofa (?)

WP 4:

8-67: M.. Equus C.?

8-136C: 2 hoornpitten, Bos T. jong?

8-136D: metat. ovis./capra prox. dexter

mand. prox. Bos, sin. + kaakfragment

karol. huis:

11-48 : fragm. max. MM + rib MM

??

9-98: bos T. M1+2 max. sin.

10-114 gecalc. pijpbeen MM

greppels:

11-142: kaakfragm. + kiesfragm. Equus cab.

10-152 middenvoetsbeentje LM

kuil boothuis:

2-171: vergaan bot: bos t. MP / ovis-capra femur-tibia

Bos t. melkgebit S. mand. P3+4, M2+3 (+fragm. M1?)

Equus c. P2+3 dext. mand.
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Bijlage 7.2

Afkortingen/verklaringen:

Tabellen 1 tot en met 3

Vnr = vondstnummer (samengesteld uit putnr-vlaknr-

spoornr-volgnr)

Aantal = aantal scherven (de aantallen tussen haakjes zijn niet

meegeteld, is opspit)

D = draaischijf aardewerk

H = handgemaakt aardewerk

R/W/B = Rand-, wand-, bodemfragment

Baksel = G(ladwandig), R(uwwandig), Red(ucerend) of

O(xiderend) gebakken,

Dorestadterminologie: h1 (handgemaakt en

steengruisgemagerd)

w  (wheeltrown en

diverse bakselsoorten)

Kleur opp./kern = kleur van de buitenzijde van de pot/kleur op de breuk

Rand/bodem vorm = vorm van de rand/vorm van de bodem 

Datering = begin-einddatering

Fig. = figuur verwijzend naar tekeningen

Tabel 4

M = Valt binnen de Merovingische aardewerktraditie

K = Valt binnen de Karolingische aardewerktraditie 

L = Laat-Middeleeuws (vanaf 900)
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Verspreide boerderijen uit de volle 

middeleeuwen

met bijdragen van R. van Genabeek (BAAC bv) en C. Vermeeren (Biax)

8.1 Inleiding
Terwijl de bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen geconcentreerd op
de noordelijke helft van het onderzoeksgebied voorkomen, is bewoning uit
de volle middeleeuwen (900-1250 na Chr.) over het hele opgravingsterrein
aangetroffen. Aan beide zijden van de centrale depressie zijn erven inge-
richt. Op alle erven komen huizen, bijgebouwen en waterputten voor.
De huizen uit deze tijd hebben een typerende vorm met gebogen wanden
waardoor ze een ovaal, bootvormig grondplan kennen.

8.2 Archeologisch kader
De archeologie van de volle middeleeuwen kent in Noord-Brabant slechts
een korte traditie, zeker die van de rurale bewoning. Voor 1980 was nauwe-
lijks onderzoek gedaan naar middeleeuwse (plattelands)bewoning, dit in
tegenstelling tot grafvelden en kerken.1 Vanaf de jaren ’80 is uitgebreid
(grootschalig nederzettings-)onderzoek gedaan in het Maas-Demer-Schelde
gebied maar met name in de Noordbrabantse Kempen (o.a. in Bladel,
Dommelen, Geldrop en Someren).2 Het daaruit ontstane beeld bleek veel
minder statisch dan in de oude historisch-geografische theorieën werd
verondersteld.3 Ook buiten de Kempen zijn de afgelopen decennia een
aantal nederzettingsterreinen onderzocht. In de verspreiding van landelijke
nederzettingen uit de 10e tot 12e eeuw vormt het noordoosten van Brabant
echter nog een lege ‘vlek’. De dichtstbijzijnde nederzettingen liggen in
Escharen en Veghel.
Een belangrijk fenomeen binnen de rurale nederzettingen uit deze perioden
vormen de al genoemde bootvormige gebouwplattegronden. Deze worden
geïnterpreteerd als woonstalhuizen, een type huis dat vanaf de midden-
bronstijd voorkomt in het MDS-gebied. De verspreiding van bootvormige
boerderijen loopt van West-, Zuid- en Noord-Nederland tot in (Noord)West-
Duitsland.4 De gebouwen in het Maas-Demer-Schelde gebied vertonen
onderling grote overeenkomsten. Het onderzoek in de Kempen heeft een
vijftal boerderijtypen opgeleverd uit de volle Middeleeuwen (11e tot 13e
eeuw). Deze kunnen allen gerekend worden tot de bootvormige boerderijen,
een type dat in de 10e eeuw de rechthoekige plattegronden uit de voorafga-
nde perioden langzamerhand vervangt.5 De plattegronden worden geken-
merkt door kort bij elkaar geplaatste palen in de korte wand en (licht)
gebogen lange zijden van dakdragende palen en begeleidende wandpalen.
Hierdoor ontstond een drieschepige constructie die op de zuidelijke zand-

8

1 Verhoeven & Vreenegoor 1991.
2 Bladel: Van Dierendonck 1989, Dommelen: Theuws & Verhoeven & Van Regteren Altena

1988, Geldrop: Bazelmans & Theuws 1990, Someren: Schabbink 1999.
3 Verhoeven en Vreenegoor 1991.
4 Verhoeven en Vreenegoor 1991.
5 Verhoeven en Vreenegoor 1991.



gronden over het algemeen een lengte tussen 15 en 22 m en een breedte van
9 tot 11 m heeft.6 De verschillende typen kunnen worden onderscheiden op
basis van het aantal palenparen in de lange zijden. Deze kunnen bestaan uit
drie (type A1), vier (type A2), vijf (type A3) of zes (type A4) palenparen.7

8.3 De structuren
Uit de volle middeleeuwen zijn vijf huisplattegronden aangetroffen. Deze
lijken echter slechts ten dele in de typologie van Dommelen geplaatst te
kunnen worden. Daarnaast zijn drie waterputten en drie bijgebouwen aan
deze periode toe te wijzen. De verschillende structuren worden hieronder
afzonderlijk behandeld.

Huis 1

Huis 1 is een bijzonder fraai bootvormig huis, dat 22,5 x 12,2 m meet en
NW-ZO georiënteerd is. We zien een zeer regelmatige opbouw met

Figuur 8.1
Plattegrond van huis 1
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6 Dit betreft de archeologisch zichtbare lengte en breedte. De drieschepige constructie is
archeologisch vaak niet zichtbaar en wordt hier verondersteld.

7 Gebaseerd op de typologie van Dommelen (Theuws & Verhoeven & Van Regteren Altena
1988).



gepaarde dakdragende staanders (gebinten) en wandpalen en op de kopse
kanten twee zware staanders. Toch wijkt de plattegrond op verschillende
punten af van de op basis van de opgravingen te Dommelen opgestelde
huistypologie. Allereerst is er de hoeveelheid gebinten. De huistypologie van
Dommelen is met name gebaseerd op de hoeveelheid gebinten die varieert
van drie tot zes. Deze plattegrond uit Uden kent echter zeven gebinten. Uit
recente opgravingen als ondermeer te Someren blijkt dat de variatie in boot-
vormige huisplattegronden echter groter is dan op basis van de opgravingen
te Dommelen was verondersteld.8 We kunnen derhalve verwachten dat na
de volledige publicatie van die opgravingen een nieuwe huistypologie zal
kunnen worden opgesteld.9 Toch lijken we op basis van wat er inmiddels
gepubliceerd is te kunnen stellen dat bootvormige huizen met zeven gebin-
ten vrij uitzonderlijk zijn. Op de gepubliceerde overzichtstekening van een
deel van de opgraving Someren komen enkele plattegronden met zeven

Figuur 8.2
Voorbeelden van haarden binnen
bootvormige huisplattegronden: 1
Geldrop – ’t Zand 1, 2 Herk-de-Stad, 3
Grubbenvorst / Blerick – Zaarderheiken
(Wouters et al. 1995/6, 165). Schaal
1:200
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8 Schabbink 1999.
9 Een aanzet hiervoor is gegeven in Theuws 1992 waar een type A5 is gedefinieerd met zeven

gebintparen, echter zonder kopse staanders.



gebinten voor. Deze zijn echter tamelijk rechthoekig evenals het zevenbinti-
ge huis 2 van Sint-Oedenrode – Everse Akkers.10 In Veghel – Scheifelaar
komt ook een plattegrond met zeven gebintparen voor (huis 4).11

Meest opvallend aan de plattegrond te Uden is echter de greppel die centraal
door het huis loopt. De uitgraafkuilen van de kopse staanders doorsnijden
de greppel zodat deze van voor de afbraak van het huis moet stammen.
Er zijn twee argumenten om aan te nemen dat de greppel ook daadwerkelijk
bij de gebruiksfase van het huis hoort. Allereerst loopt zij precies van kopse
zijde tot kopse zijde, hetgeen wel een erg groot toeval zou zijn wanneer het
een oudere greppel betreft. Ten tweede lijkt de greppel invloed te hebben op
de interne structuur van het huis. Direct ten oosten van de greppel ligt
namelijk tussen het tweede en derde gebint vanuit het zuiden een interes-
sant spoor. Dit bestaat uit een bijzonder houtskoolrijke kern met een door-
snede van 40 cm en een diepte van 17 cm onder het vlak, die omgeven
wordt door een bandje witgrijs zand dat we interpreteren als aslaag en
verbrande grond. We menen dat dit als een haard geïnterpreteerd kan
worden. Om deze vullingen heen bevindt zich nog ‘verkleurde grond’ waar-
van niet helemaal vaststaat of dit vulling van de kuil betreft waarin de haard
is aangelegd of dat het door uitspoeling van het vele houtskool uit de
haardkern komt en dus feitelijk een bodemvormingsverschijnsel is. De
conservering is slechts zelden goed genoeg dat een haardplaats bewaard is
van een huis uit de volle middeleeuwen. In de literatuur zijn er zeven
bekend: drie uit Wijnegem en telkens één uit Herk-de-Stad, Geldrop,
Grubbenvorst en Herpen.12 Bij al deze plattegronden op die van Herpen na,
bevinden de haarden zich bij het eerste of tussen het eerste en het tweede
dakdragende gebintpaar. Alle zeven bevinden zich onder de noklijn, op de
lengteas van het huis. Daar kunnen we dus een interessante afwijking in de
plattegrond van Uden vaststellen: de haard ligt niet op de lengteas van het
huis. Voor deze afwijking lijkt maar één verklaring gegeven te kunnen
worden: de haard kon niet onder de noklijn aangelegd worden omdat daar
de greppel aanwezig was. De niet geheel centrale ligging van de greppel
suggereert overigens een ingang in het zuidoosten (zie ook paragraaf 8.4).
Automatisch houdt de laatste redenering in dat de greppel tijdens het
gebruik van het huis een functie moet hebben gehad. Wat die functie was is
een moeilijk te beantwoorden vraag. Wat doet een 20 cm diepe en 2 m
brede greppel immers in een huis? Er zijn helaas geen parallellen bekend.
Ook het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal (slechts enkele stukjes aarde-
werk uit de volle middeleeuwen en één terra sigillata-scherf) maakt een
interpretatie niet makkelijk. Daarom is besloten om een aantal analyses uit
te voeren waarvan we hoopten dat ze inzicht konden geven in de functie van
dit spoor. Eén monster is bekeken op arthropoden (luizen en andere kleine
diersoorten die aan zeer specifieke milieus gebonden zijn en vaak specifiek
alleen op mensen of juist runderen, e.d. voorkomen). Helaas bleek de
conservering te slecht om resultaten op te leveren anders dan dat ze er ooit
zijn geweest.13 Vervolgens is een fosfaatanalyse uitgevoerd.14 In figuur 8.3
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10 Someren: bijlage bij Kortlang 1999. Een datering van de plattegronden uit Someren kan door
vergelijking met Schabbink 1999 verkregen worden. Sint-Oedenrode: Heesters 1973, 146.

11 Verwers 1998-9, 356.
12 Wouters et al. 1995-6; Ball & Jansen 2002.
13 Onderzoek uitgevoerd door T. Hakbijl, Amsterdam.
14 Onderzoek uitgevoerd door BLGG, Oosterbeek.



valt direct op dat de waarden (in milligram P2O5 per 100 gr. grond) in de
greppel veel hoger zijn dan in de omgeving (16-39 voor de omgeving met
één uitschieter van 74 die waarschijnlijk te dicht tegen de greppel aan is
genomen versus 80-158 voor de greppel waarvan de meeste boven de 100).
Om er zeker van te zijn dat deze waarden niet puur te maken hadden met
het onderscheid tussen de inhoud van een spoor en de ongestoorde omge-
ving zijn ook de waarden bepaald van enkele paalsporen. Deze waarden
(39 en 57) bleken echter relatief dicht tegen de waarden van de natuurlijke
ondergrond aan te zitten en nog ver verwijderd te zijn van de waarden uit de
greppel. Dit betekent dat in de greppel een buitengewoon hoge fosfaataan-
reiking heeft plaatsgevonden. Vaak wordt een dergelijke fosfaataanreiking
aan de aanwezigheid van mest gekoppeld (fosfaatonderzoek wordt daarom
meestal in nederzettingen toegepast om stallen te lokaliseren). Over het
algemeen wordt er vanuit gegaan dat de bootvormige huizen uit de volle
middeleeuwen woonstalboerderijen zijn geweest. We zouden derhalve aan
een stalgoot kunnen denken. Hoewel dan direct de vraag opkomt waarom
zo’n stalgoot door het hele huis loopt (dus ook door het veronderstelde
woondeel).
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Figuur 8.3
Grafische weergave van de resultaten
van het fosfaatonderzoek (links) en
overzicht van de greppel tijdens de
opgraving (rechts)
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Uit het huis komen 20 scherven. Negen daarvan dateren uit de Romeinse
tijd en zijn als opspit of – meer waarschijnlijk – spolia te beschouwen. Vijf
scherven zijn te klein om te determineren. De overige scherven kunnen
worden gedetermineerd als Paffrath en lokale kogelpot. Op basis hiervan
kan de datering in de periode 1075-1150 worden geplaatst, vermoedelijk in
het begin van deze periode.15

Na het gebruik van het huis is het belangrijkste deel van het houten skelet
verwijderd om vermoedelijk hergebruikt te kunnen worden. De kopse staan-
ders zijn uitgegraven evenals verschillende gebintpalen. Bij enkele andere
sporen van gebintpalen werden verschijnselen waargenomen die alleen door
het eruit trekken van de paal lijken te zijn veroorzaakt.16 Bij veel ‘wandpalen’
waren daarentegen wel paalkernen zichtbaar. Deze kleinere palen lijken
derhalve niet hergebruikt te zijn. Figuur 8.4

Plattegrond van huis 2
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15 De aardewerkdateringen van alle structuren zijn verricht door R. van Genabeek (BAAC),
vergelijk paragraaf 8.2.

16 Een zeer fraai voorbeeld hiervan is spoor 2-139. Centraal in de vulling bevindt zich een bijna
onder een hoek van 45° schuin staande ‘paalkern’, die waarschijnlijk de bij het uittrekken
afgebroken paalvoet weergeeft. Een gewoon rechtop staande dakdragende paal zal immers
nooit zo’n hoek maken. Terwijl de paal schuingetrokken werd ontstond er een ruimte tussen
de paal en de eromheen liggende opvulling van de kuil die bij het oprichten van de paal
gegraven was. Deze ruimte raakte opgevuld met met oranje tot geel-bruine leem die van de
vloer of de wand afkomstig was en in de coupe zeer duidelijk afstak tegen de rest van de
paalvulling.



Huis 2

Huis 2 is duidelijk in de traditie van bootvormige plattegronden gebouwd
maar kent verschillende afwijkende elementen. Het skelet bestaat in princi-
pe uit vijf gebintparen die allen vergezeld gaan van een buitenstaander. Aan
de zuidzijde staan op iedere hoek een paal en twee kopse staanders in het
midden. De noordzijde heeft daarentegen een zeer onregelmatige opbouw.
Het gebouw is NW-ZO georiënteerd en meet 16,6 x 13,4 m. Een belangrijk
punt waarop de structuur afwijkt van het normale stramien heeft te maken
met de ingangspartij. Over het algemeen wordt aangenomen dat ingangen
zich in de korte zijden en in één lange zijde bevinden. Slechts zelden zijn
daar echter harde argumenten voor te geven. In Herpen lijkt zich in de
lange zijde een onderbreking van de wandgreppel te bevinden, in Herk-de-
Stad lijkt een erfgreppel die strak om het huis ligt ook op ingangen in de
lange en korte zijden te wijzen en in enkele andere gevallen wordt een extra
paal als aanwijzing voor een ingang gezien (zie fig. 8.5).17 Bij huis 2 zien we
aan de oostzijde twee greppeltjes die tot aan twee gebintpalen doorlopen.
Tussen beide greppels bevinden zich geen buitenstaanders, wel een gebint-
paal die qua vulling sterk afwijkt van de overige. Aan de binnenzijde bevin-
den zich in het verlengde van de greppels ten weerszijden daarvan vier extra
palen, terwijl in de westwand tegenover deze constructie een extra paar van
staander en buitenpaal is opgenomen. Zowel de greppels die langs een
toegangspad lijken te zijn gegraven als de extra palen die de krachten van
het dak moeten opvangen rond en tegenover de opening in de constructie
die door de ingang gevormd wordt, wijzen erop dat zich hier een ingang
bevonden moet hebben. Deze is aan de binnenzijde van extra palen voor-
zien hetgeen erop wijst dat de poortconstructie vrij hoog geweest zal zijn.
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Figuur 8.5
Bootvormige plattegronden met
veronderstelde ingangspartijen.
Boven: Geldrop – ’t Zand D1
(Bazelmans & Theuws 1990, 45),
onder: Weert-Kampershoek
(Roymans & Tol 1996, 47). Schaal
1:200

17 Herpen: Ball & Jansen 2002, Herk-de-Stad: Wouters et al. 1995-6.



De doorgang was ca. 2,5 m breed. De vraag is of die hele breedte ook daad-
werkelijk gebruikt kon worden. In het midden is immers een paalspoor
aangetroffen. Vanwege de afwijkende vulling van dit spoor ten opzichte van
de overige gebintpalen zou het om een middenstijl van een tweedelige poort
kunnen gaan. In veel vroeg-moderne boerderijen kon de centrale post
verwijderd worden om ook hooiwagens, e.d. binnen te kunnen rijden.18

Daarvoor lijkt echter een constructie op poeren nodig, bij een ingegraven
paal is het verwijderen niet eenvoudig. Het lijkt derhalve niet mogelijk te
zijn geweest de volledige breedte van de ingang te benutten.
De noordelijke korte zijde is opgebouwd op een wijze die sterk afwijkt van
die bij andere huizen uit deze periode. Er zijn hier niet eenduidig twee
kopse staanders aan te wijzen. Bovendien lijkt in de noordoosthoek een
zespalige uitbouw aanwezig te zijn. Tegen de twee kopse staanders aan de
zuidzijde liggen twee onregelmatig lopende sporen. Deze worden in de
coupe oversneden door de paalkernen. Dit kan erop wijzen dat ze een rol
hadden bij het bouwen van het huis. Een mogelijke oplossing is dat hier een
geul was uitgegraven om de paal al wat schuin in te leggen en die zo gemak-
kelijker te kantelen in de relatief nauwe paalkuil.
De sporen van het huis leveren diverse aardewerksoorten op. Opvallend is
de combinatie van Elmpt (9 scherven) en Paffrath (7 scherven). Verder komt
Andenne, lokale kogelpot en Zuid-Limburgs aardewerk voor. Eén scherf
grijs steengoed kan als verontreiniging worden beschouwd. Het huis moet
dateren uit het midden van de 12e eeuw. Een vlak naast het huis gelegen
kuil (4-22) lijkt in de eerste helft van de 12e eeuw gedateerd te moeten
worden.
In dit gebouw zijn verschillende sporen met paalkernen vastgesteld.
Tenminste een deel van het houtwerk lijkt derhalve niet verwijderd te zijn.

Huis 5a+b

Ten noorden van de centrale depressie bevindt zich binnen een cluster met
veel vroeg-middeleeuwse structuren ook een aantal sporen uit de volle
middeleeuwen. Ze vallen binnen het cluster op door hun grootte en door
een vulling met veel verbrande leem, hetgeen vaak waargenomen kan
worden bij huizen uit de volle middeleeuwen. De sporen maken onderdeel
uit van twee over elkaar geplaatste gebouwen waarbij we er vanuit gaan dat
het een herbouwfase van een huis betreft. In beide fases bestaat het gebouw
uit drie gebintparen en twee kopse palen aan de noordzijde. Buitenstaanders
konden niet meer geïdentificeerd worden en aan de zuidzijde zijn alleen
van huis 5a eenduidige kopse palen aangetroffen. Met name bij het meest
noordelijke gebintpaar hebben verschillende reparaties plaatsgevonden. Op
basis van oversnijdingen bij de noordelijke gebintparen en bij de noordelijke
staanders kan gesteld worden dat huis 5a ouder is dan 5b. Beide zijn NW-
ZO georiënteerd. De oudste fase meet 10,6 x 6,8-7,3 m, de jongere fase
minimaal 10 x 7,6 m. De absolute breedte is voor beide huizen niet vast te
stellen vanwege het ontbreken van wandpalen.
Net als bij huis 1 komt hier een combinatie van Paffrath en lokale kogelpot
voor. De datering valt aan het eind van de 11e of in de eerste helft van de 12e
eeuw.
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18 Voskuil 1979.



Huis 11

In het noordoosten van de opgraving bevindt zich tegen de concentratie van
kleiwinningskuilen een laatste bootvormige structuur. Ook dit huis is opge-
bouwd uit drie gebintparen met op vrij grote afstand daarvan de kopse
palen. Buitenpalen zijn niet bewaard. De kopse palen aan de oostzijde zijn
deels door kleiwinningskuilen verstoord. Het huis meet 18,3 x 7,3-7,7 m.
Verschillende malen kon een uitgraafkuil of de gevlekte opvulling van het
gat dat de uitgetrokken paal achterliet waargenomen worden. De staanders
zijn dus hergebruikt.
Opvallend is de afwijkende oriëntering, namelijk ONO-WZW, hetgeen over-
eenkomt met de oriëntatie van de vroegmiddeleeuwse huizen. Een vraag is
dan ook of dit gebouw wellicht tot de vroegste bewoningsfase uit de volle
middeleeuwen gerekend kan worden, toen de nederzettingsstructuur nog
voortborduurde op die uit de vroege middeleeuwen. Pas in de loop van de
volle middeleeuwen zou dan een omslag in de huisoriëntatie hebben plaats-
gevonden waarbij ook huizen aan de zuidzijde van de depressie zijn
gebouwd. Door het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal kan dit echter
niet door een datering bevestigd worden.19

Figuur 8.6
Plattegrond van het herbouwde
huis 5. Donker: oudste fase (5a),
licht: jongste fase (5b)
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19 Hier moet nog vermeld worden dat haaks op dit gebouw een lijn van drie palen met een
lengte van bijna 4 m is waargenomen die opvalt door de grootte van de sporen (groot
genoeg om gebintpalen van een boothuis te zijn) en de duidelijk aanwezige paalkernen.
Helaas konden zij niet tot een structuur gerekend worden. Mogelijk zijn de overige palen
door de kleiwinningskuilen vernietigd. Eén van deze palen oversnijdt overigens de insteek
van de Karolingische waterput 3.



Bijgebouw 3

Deze structuur bestaat uit een vijfhoek van buitenpalen met centraal twee
‘dakgeleiders’ en heeft een diameter van 5,2-5,6 m. Helaas is één van de vijf
buitenpalen door een recente verstoring vergraven. De structuur ligt echter
zo schoon in het vlak dat er geen twijfel hoeft te bestaan over het feit dat
deze paal aanwezig moet zijn geweest. Uit de volle middeleeuwen worden
regelmatig vergelijkbare structuren aangetroffen. Zij worden geïnterpreteerd
als hooimijten. De palen binnen de vijfhoek zouden dienen om het dak dat
verstelbaar was te geleiden. Dergelijke constructies zijn ook nu nog op veel
boerderijen in gebruik.
Het is van deze structuur niet helemaal zeker of die bij de oudere of de
jongere erffase uit de volle middeleeuwen stamt. Er bestaat vanwege de
ligging een lichte voorkeur voor een toewijzing aan de oudere fase.

Bijgebouw 4

Deze structuur bestaat uit twee rijen van vier staanders. Midden in de zuide-
lijke korte zijde is nog een kleinere paal aangebracht en ten zuiden van de
houtbouw is een rechthoekige kuil gegraven die precies in het verlengde van
de twee palenrijen ligt. Zonder de kuil meet het gebouw 6,0 x 5,0 m. Met de
kuil meet de structuur 8,7 x 5,0 m. Het gebouw ligt vrijwel noord-zuid, iets
NW-ZO overhellend. Dergelijke kleine rechthoekige gebouwen komen ook
regelmatig op erven uit de volle middeleeuwen voor. Traditioneel worden ze
als schuur geïnterpreteerd. Kuilen in het verlengde van zo’n gebouw zijn
minder vaak aangetroffen. Er zijn twee interpretaties voor te geven: een
afvalkuil direct achter dit schuurtje of een half in de grond uitgegraven
werkruimte (voor weven, e.d.). Dit laatste is met name in enkele Duitse
publicaties als interpretatie naar voren gebracht.20 In de meeste sporen zijn

Figuur 8.7
Plattegrond van huis 11
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20 Unselt 1992, Berthold 1997.



Figuur 8.8

Bijgebouw 3

Figuur 8.9
Bijgebouw 4, in zwart de sporen waaruit
grote hoeveelheden tefriet afkomstig zijn
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Figuur 8.10
Bijgebouw 5
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paalkernen waargenomen die erop wijzen dat het hout niet verwijderd is.
Dit cluster behoort tot de vroegere gebouwen met relatief veel Paffrath-,
Zuid-Limburgs en wat Pingsdorf-aardewerk. Lokale kogelpotten ontbreken
vrijwel geheel. De datering valt in de eerste helft van de 12e eeuw. Ook een
groot spoor (2-156) dat direct ten noorden van dit gebouw ligt maar niet in
de structuur van dit gebouw lijkt te passen, kan op basis van het geringe
aantal vondsten in dezelfde tijd gedateerd worden.

Bijgebouw 5

Deze structuur ligt helaas precies op de grens van het tracé van de A50.
Daardoor kon slechts de helft van het gebouw worden opgegraven. Dit deel
bestaat uit drie zware staanders, opnieuw met veel verbrande leem in de
vulling. De drie paalsporen liggen op een dusdanig sterk gekromde lijn dat
het geen onderdeel van een huis kan zijn. Daarvoor zijn de onderlinge
afstanden tussen de palen te klein. De sporen moeten onderdeel uitmaken
van een ronde, waarschijnlijk zespalige, hooimijt. De diameter van de opge-
graven helft is vijf meter. Wanneer het gebouw werkelijk symmetrisch en
zespalig is geweest, zal de oorspronkelijke diameter niet veel groter geweest
zijn. Op grond van negen scherven Paffrath-aardewerk kan de structuur in
het eind van de 11e of de eerste helft van de 12e eeuw worden gedateerd.

Waterput 1

Deze waterput
(spoor 4-135) is
112 cm diep, de
kern die op de
bodem een diame-
ter van 90 cm
heeft ligt zeer
decentraal binnen
de insteek met
een grootste door-
snede van 4,4 m.
De insteek loopt
ten dele niet zo
diep door als de
houten construc-
tie. De waterput is
nog geen vier

meter ten zuiden van huis 2 gelegen waardoor het zeer waarschijnlijk is dat
put en huis tot één erf gerekend kunnen worden. De kern is tot net in het
grondwater ingegraven, maar helaas was de conservering van het hout zeer
slecht. Er was slechts wat vermolmd materiaal bewaard. Een analyse van het
gebruikte hout was derhalve niet mogelijk.
De weinige scherven uit deze put bestaan onder meer uit proto-steengoed
en Zuid-Limburgs aardewerk. Vermoedelijk dateert de put uit het begin van
de 13e eeuw. Aangezien het materiaal in de onderste laag van de kernvulling
is gevonden zou het ook kunnen dat dit het einde van het gebruik van de
waterput dateert.

0 2m



Figuur 8.11
Profiel van waterput 1
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Waterput(?) 2

Dit is een zeer moeilijk te interpreteren spoor. Onder de opnieuw vrij grote
insteek (diameter ca. 4,3 m) bevindt zich een ondiepe trechter (zie fig. 8.9).
Deze loopt tot net onder het grondwaterniveau door. Er is echter geen enkel
constructie-element bewaard en er stamt nauwelijks vondstmateriaal uit het
spoor. Slechts enkele fragmenten van aardewerk uit de volle middeleeuwen
zijn verzameld. De vulling van het spoor lijkt sterk op die van bijgebouw 4,
waardoor één van de paalsporen van deze schuur niet in de vulling opviel,
hoewel bij couperen bleek dat die toch door de rand van de insteek was
ingegraven. Het is zeer moeilijk te bepalen, maar het is mogelijk dat dit een
waterput is geweest waarvan de constructie verwijderd is. Locatie, oversnij-
ding en het geringe vondstmateriaal zouden er dan voor spreken dat deze
waterput bij huis 1 hoort. De waterput zou dan eerder aangelegd zijn dan
bijgebouw 4, maar ze kunnen wel gelijktijdig in gebruik zijn geweest.

Waterput 6

Deze structuur ligt in het noorden van het opgravingsterrein. De kern met
een diameter van ca. 65 cm is 1,5 m diep en ligt redelijk centraal binnen de
ca. 2 m brede insteek. De insteek loopt tot vrijwel onder aan het houtwerk.
Van de houten constructie zijn tot 70 cm lange elementen bewaard. De
eikenhouten planken zijn 5-10 cm dik. Deels zijn zij aangescherpt maar met
een platte onderkant, deels zijn zij aangepunt. Bij het maken is in ieder
geval gebruik gemaakt van een (kantrecht) bijl van minstens 10 cm breed.
Op verschillende delen zijn bijlsnede-afdrukken aangetroffen. Vanwege de
slechte conservering van het hout is het moeilijk de constructiewijze te
bepalen. Eén plank (nr. 5) is zeker scheef uit de boom gehaald en kan
derhalve niet tot een boomstamwaterput horen. Er zijn derhalve twee moge-
lijkheden: een constructie bestaande uit een achttal planken die in een cirkel
geplaatst zijn of een uitgeholde boomstam waarbij één tussenplank is
aangebracht.21

De samenstelling van het vondstcomplex uit deze put lijkt erg op dat van
huis 1. De datering valt derhalve in de periode 1075-1150. Die aardewerk-
datering wordt bevestigd door de dendrochronologische datering op het
hout van de waterput. Die wijst op een veldatum na 1112 na Chr. ±6.22

kern

hout

insteek

natuurlijke
ondergrond

nazak

0 50cm

15.05 +NAP

21 Vermeeren 2002.
22 Hanraets 2002.



Figuur 8.12
Profiel van waterput 6
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8.4 Aardewerk uit de volle en late middeleeuwen – R. van Genabeek

8.4.1 Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek in het tracé van de A50 te Uden is een
hoeveelheid middeleeuws aardewerk geborgen.23 Vergeleken met andere
vindplaatsen is de hoeveelheid aardewerk betrekkelijk gering, totaal ca. 377.
Om die reden is ervoor gekozen een selectie te maken van het aardewerk
om met name een aantal sporen en structuren te kunnen dateren.

8.4.2 Vraagstelling
Gezien de betrekkelijk geringe hoeveelheid scherven is besloten de vraag-
stellingen beperkt te houden. Het aardewerk is afkomstig uit een twaalftal
structuren en afzonderlijke sporen. Per structuur is de hoeveelheid te gering
om op basis van de verhoudingen tussen de aardewerksoorten een statisti-
sche bewerking uit te voeren. Bovendien bestrijkt de datering van het aarde-
werkcomplex ongeveer twee eeuwen hetgeen de vergelijking van het
aardewerk van de vindplaats als geheel met andere vindplaatsen weinig
zinvol maakt. Desondanks kunnen met betrekking tot het aardewerkonder-
zoek enkele doelstellingen worden geformuleerd. In de eerste plaats is het
van belang een datering te geven van de bewoningsresten uit de volle en late
middeleeuwen van de nederzetting als geheel en indien mogelijk van de
verschillende fasen daarin. Hoewel het aardewerkcomplex relatief klein is
kan er toch gekeken worden naar aanwijzingen met betrekking tot de status
en functie van de nederzetting.

8.4.3 Werkwijze
Het aardewerk is per spoornummer gedetermineerd. De gegevens zijn inge-
voerd in een database in het programma Access. Bij de determinatie zijn de
volgende elementen vastgelegd (zie bijlage 8.1):

kern

hout

insteek

natuurlijke
ondergrond

nazak

0 50cm

14.94 +NAP

23 Dit is deels afkomstig uit sporen, die zijn onderzocht tijdens de opgraving, deels uit sporen
die door de leden van de archeologische werkgroep zijn opgegraven onder de voormalige
Schouwstraat.



– spoor en structuur;
– vondstomstandigheden;
– aantal scherven;
– minimum aantal exemplaren (MAE): bepaald op basis van randfrag-

menten;
– gewicht;
– soort fragment (rand, wand, bodem, oor etc.);
– bakselsoort (zie paragraaf 8.4.4);
– maakwijze (handgevormd of gedraaid);
– potvorm;
– type (meestal op basis van randfragmenten, waarbij zo mogelijk verwe-

zen wordt naar de literatuur);
– objectdatering (meestal op basis van randtype);
– opmerkingen en bijzonderheden.

Het bepalen van het minimum aantal exemplaren is gebeurd op basis van
randfragmenten. Het type kon meestal alleen worden bepaald als het een
randfragment betrof. Hierbij is verwezen naar in de bestaande literatuur
beschreven typen. Zie hiervoor paragraaf 8.4.4. De objectdatering is alleen
gegeven als op basis van de rand of vorm voor een bepaald voorwerp een
meer nauwkeurige datering gegeven kon worden dan de looptijd van een
bakselsoort.
In totaal zijn 377 scherven beschreven, afkomstig uit twaalf structuren en
afzonderlijke sporen. 355 Scherven zijn te dateren in de periode tussen ca.
950 en 1325. De overige scherven betreffen vermoedelijk opspit van een
oudere bewoningsfase op het terrein en zullen hier verder buiten beschou-
wing blijven. Opvallend is een vrij groot aantal Romeinse scherven die in de
sporen van huis 1 is aangetroffen.24

8.4.4 Bakselsoorten
Hieronder zullen kort de aangetroffen bakselsoorten worden beschreven. De
indeling is gebaseerd op de gangbare indeling op basis van maakwijze,
kleur, magering en oppervlakte-afwerking. Voor gedetailleerdere beschrijvin-
gen van de verschillende soorten wordt verwezen naar de aangehaalde litera-
tuur. Voor de lokale (?)25 zogenoemde kogelpotbaksels is gebruik gemaakt
van de indeling die voor het aardewerk uit Herpen is opgesteld.26 Deze
bleek hier, mede gezien het geringe aantal kogelpotscherven, goed bruik-
baar.

Aardewerk uit de Maasvallei27

In navolging van Kleij (2000) wordt hier gebruik gemaakt van de term
Maasvallei-aardewerk voor aardewerk dat afkomstig is uit de streek tussen
Luik en Namen.28 In dit gebied werd van de 10e tot de 13e eeuw aardewerk
geproduceerd dat een groot verspreidingsgebied kende. Het aardewerk
kenmerkt zich door een over het algemeen fijn baksel dat lichtgeel, rossig of
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Arts 1993 (Romeinse nederzetting daar op 500m afstand); Grubbenvorst: Schotten 1990;
Krefeld: Reichmann 1997.

25 Zie hiervoor ook hoofdstuk 9.
26 Van Genabeek in Ball en Jansen 2002.
27 Zie voor een uitgebreide beschrijving Borremans en Warginaire 1966 en Verhaeghe 1995.
28 Kleij 2000.



oranje van kleur is en deels is voorzien van loodglazuur. Het bekendste
productiecentrum is Andenne, waar vanaf ca. 1050 ceramiek werd
vervaardigd. Hiervan is de typologie vrij goed bekend door de publicatie van
Borremans en Warginaire.29 In andere plaatsen in de omgeving, waaronder
Hoei, werd al eerder aardewerk vervaardigd. Hiervan is de productie minder
goed bekend. Vermoedelijk begon de aardewerkproductie hier al in het
begin van de 10e eeuw.
In Uden zijn slechts acht scherven uit de Maasvallei gevonden. Gezien het
baksel en de kleur komen deze vermoedelijk allemaal uit Andenne. Eén
scherf betreft een bodem van een kan van een hard rossig grijs baksel op
drie standvinnen. Het gaat hierbij waarschijnlijk om een vrij laat (13e eeuws)
exemplaar. Verder is er een oor aanwezig, dat afkomstig lijkt van een kan en
dus ook relatief laat is. Vroege vormen of baksels met kenmerkend olijf-
groen glazuur of radstempelversiering ontbreken.

Rijnlandse baksels30

Al in de Karolingische tijd wordt in enkele dicht bij elkaar gelegen potten-
bakkerscentra in het Vorgebirge, tussen Keulen en Bonn, aardewerk
vervaardigd. Het aardewerk, dat wordt aangeduid met de term Badorf, heeft
over het algemeen een glad, wit of lichtgrijs, krijtachtig aanvoelend baksel.
Kenmerkend is het voorkomen van radstempelversiering. Vanaf de 10e
eeuw werd onder andere in het naburige Pingsdorf aardewerk vervaardigd
met een wat harder en fijn zandig wit, geel, oranje of groenig baksel. Dit
aardewerk kenmerkt zich door versiering met rode verfstrepen. Het onder-
scheid tussen Badorf- en Pingsdorf-aardewerk is met name bij kleine en
onversierde scherven problematisch. Bovendien komt er in de 10de eeuw
ook een aardewerkcategorie voor die is versierd met een combinatie van
radstempel en rode verfstrepen, het zogenaamde Huneschans-aardewerk.
Badorf is slechts door vier kleine en onduidelijke scherven in Uden
vertegenwoordigd. Deze kunnen mogelijk als opspit worden aangemerkt.
Ook van het Rijnlandse Pingsdorf zijn slechts vier scherven aangetroffen.
Hiervan is er slechts één voorzien van een rode verfstreep. Huneschans-
aardewerk is in Uden niet gevonden. Het meeste aan het Rijnlandse
Pingsdorf verwante aardewerk dat in Uden is aangetroffen is vervaardigd in
Zuid-Limburg en zal hieronder apart worden behandeld. Naast beschilderd
en met radstempel versierd aardewerk werd in de 10e tot de 13e eeuw in het
Rijnland ook aardewerk vervaardigd met een metallic grijze buitenzijde en
een gelaagde breuk. Dit wordt aangeduid als Paffrath-aardewerk. Hiervan is
veel meer aangetroffen.

Paffrath

Paffrath-aardewerk is een goed herkenbare bakselgroep. Het aardewerk is
dunwandig en heeft op de breuk een sterk gelaagde, bladerdeegachtige
structuur. Het oppervlak van de scherf is meestal donkergrijs, blauwgrijs of
soms wit van kleur een heeft vaak een metallic glans. Het wordt genoemd
naar het productiecentrum Paffrath in het Duitse Rijnland, maar het werd
ook in andere pottenbakkerijen gemaakt. Het grootste deel van de producten
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bestaat uit kleine kogelpotjes. Door Verhoeven is een overzicht opgesteld
van de meest voorkomende randtypen die in Holland zijn opgegraven.31

Hiernaar wordt bij de beschrijving verwezen. Paffrath komt in de 10e eeuw
in vrij lage percentages voor.32 Vanaf 1000 is het algemeen. Het voorkomen
van Paffrath verschilt sterk van streek tot streek. In de Kempen lijkt het na
het midden van de 12e eeuw niet meer voor te komen terwijl het in Holland
nog in de 13e eeuw wordt aangetroffen.33

In Uden komt Paffrath-aardewerk veel voor, voornamelijk in de wat vroegere
complexen. Onder de 66 scherven bevinden zich 11 randfragmenten, alle-
maal afkomstig van kleine kogelpotten. Vier randen behoren tot het type 3
van Verhoeven. Eén rand (vertegenwoordigd door twee passende scherven)
heeft een groef aan de binnenzijde en behoort tot Verhoevens type 4. Zes
randen hebben een groef aan de buitenzijde en behoren tot randtype 5. Op
basis van de randen kan geen nauwkeurige datering worden gegeven.
Naast het duidelijke Paffrath-baksel komt ook een groep voor die wel een
aantal kenmerken van Paffrath bezit maar geen typische Paffrath genoemd
kan worden. In de meeste gevallen gaat het om dunwandige scherven met
een gelaagde breuk waarbij, in tegenstelling tot het ‘echte Paffrath’ zowel de
breuk als het oppervlak donkerbruingrijs tot zwart van kleur zijn. De
vormen en randtypen komen wel overeen met het ‘echte Paffrath’. In het
vroegere materiaal uit Herpen komt dit baksel veel voor maar in Uden zijn
maar 9 scherven aangetroffen uit één structuur (hooimijt).34 Mogelijk is dit
baksel dus wat vroeger te dateren. Er is slechts één randfragment gevonden
van dit baksel, die als randtype 5 van de typologie van Verhoeven gedetermi-
neerd kan worden. Gezien de gelijkenis met echt Paffrath zijn deze inge-
deeld volgens de typologie van Verhoeven.35

Zuid-Limburgs aardewerk
In een aantal productiecentra in Zuid-Limburg werd vanaf het eind van de
11de eeuw tot in de 14de eeuw aardewerk vervaardigd. Voor enkele van deze
plaatsen, waaronder Brunssum, Schinveld en Nieuwenhagen is door Bruijn
een typochronologie opgesteld.36 Het aardewerk is evenals het materiaal uit
Pingsdorf vaak versierd met rode verfstrepen. Rond 1100 komt ook gegla-
zuurd aardewerk voor, vergelijkbaar met producten uit Andenne en omge-
ving. Het baksel is wit tot lichtgeel van kleur, soms ook donkerbruin.
Kenmerkend is de relatief grove magering (0,3-1,0 mm). Veel potten zijn
handgevormd. Hoewel het aardewerk lijkt op dat uit Pingsdorf is de typolo-
gie voor het Zuid-Limburgse materiaal niet zonder meer toe te passen op
Pingsdorf. De productie in Zuid-Limburg begint rond 1050. Bij onderzoek
in de Kempen is gebleken dat de importen uit Zuid-Limburg in die regio in
de tweede helft van de 11e eeuw de potten uit het Rijnland geheel
verdringen.
In Uden zijn 27 scherven gevonden die aan Zuid-Limburgs aardewerk zijn
toe te schrijven. Twee daarvan betreffen randfragmenten, beide van kogel-

Verspreide boerderijen uit de volle middeleeuwen 91

31 Verhoeven 1998, 79-80.
32 Dijkstra 1998, 35-36; Kleij 2000, 111.
33 Verhoeven 1993, 72.
34 Ball en Jansen 2002.
35 Verhoeven 1998.
36 Zie onder andere Bruin 1962/63.



potten. Eén ervan is van een zeer hard grijs baksel en lijkt sterk op een
exemplaar dat door Bruin wordt afgebeeld maar verder niet echt gangbaar
is.37 Het wordt gedateerd in het laatste kwart van de 12e eeuw. Een andere
rand is van een kogelpot met vrij dikke uitstaande rand.

Kogelpotbaksels
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het materiaal uit Herpen is in Uden maar
een gering aantal handgevormde locale kogelpotten aanwezig. Het gaat hier-
bij om vermoedelijk locaal of regionaal vervaardigde potten.38 De Udense
vondsten zijn aan twee van de in Herpen onderscheiden baksels toe te
schrijven. Het onderscheid tussen de baksels is gemaakt op basis van de
grootte, verdeling en aard van de magering en hardheid van de scherf.
Handgevormd kogelpotaardewerk komt in de volle middeleeuwen in een
groot deel van Nederland algemeen voor.39 Bij onderzoek in de Kempen is
gebleken dat dergelijk aardewerk daar in de tweede helft van de 11e eeuw
geheel verdwijnt, hetgeen samen valt met de introductie van aardewerk uit
Zuid-Limburg.40 Dit zou ook het verschil tussen dit complex en het complex
uit Herpen kunnen verklaren. De volgende twee baksels komen in Uden
voor:

Kogelpot baksel 1

Het grootste deel van het handgevormde aardewerk kon worden onderge-
bracht bij bakselgroep 1. Dit baksel heeft de volgende kenmerken:

– magering : fijn-middelgrof zand;
– oppervlak: middelfijn, magering steekt meestal door oppervlak heen;
– hardheid: zacht tot middelhard;
– kleur oppervlak: grijs-zwart-bruinrood;
– kleur breuk: meestal donkergrijs-zwart;
– structuur breuk: niet gelaagd tot enigszins gelaagd;
– dikte van de scherf: variabel, meestal 4-11 mm.

Kogelpot baksel 5

Dit baksel is vaak moeilijk te onderscheiden van baksel 1. Het wordt geken-
merkt door relatief zachte, oxiderend gebakken dikke scherven. De potten
zijn sterk gemagerd met zand, dat vaak door het oppervlak heen steekt. Het
is goed mogelijk dat uit nader onderzoek blijkt dat dit baksel een variant is
van baksel 1. Het vertoont de volgende kenmerken:

– magering : veel middelgrof-grof zand;
– oppervlak: middelgrof-grof, magering steekt door oppervlak heen;
– hardheid: zacht tot middelhard;
– kleur oppervlak: bruinrood-grijs, of rossig beige;
– kleur breuk: meestal bruinrood of donkergrijs;
– breuk: niet gelaagd;
– dikke scherf.
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Figuur 8.13
Elmpt-aardewerk uit de
volle en late middel-
eeuwen. Schaal 1:2
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Tot deze bakselgroep behoren vooral relatief grote dikwandige kogelpotten.
Van dit baksel zijn geen randen aangetroffen.

Elmpter aardewerk
De grootste aardewerkcategorie die in Uden is aangetroffen wordt aange-
duid met de term Elmpter aardewerk. Het zijn meestal dikwandige handge-
vormde potten. Het baksel is lichtgrijs tot beige van kleur, terwijl het
oppervlak meestal grijs of blauwgrijs is. Het oppervlak is vaak afgesmeerd
waardoor het relatief glad aanvoelt. Het is vanwege de dikte van de scherf en
de gladheid van het oppervlak over het algemeen goed te onderscheiden van
Paffrath. Een enkele keer komt ook rood (oxiderend) gebakken Elmpt voor.
Elmpter aardewerk is in diverse productiecentra vervaardigd. De typesite ligt
bij het plaatsje Elmpt, vlak over de Duitse grens bij Roermond. Ook in de
buurt van Arnhem zijn ovens opgegraven waar dergelijk aardewerk werd
vervaardigd. Het voornaamste verspreidingsgebied is Zuid(oost) Nederland,
waar het met name in de 13e eeuw soms in grote hoeveelheden voorkomt.
De datering wordt meestal tussen ca. 1175 en 1325 geplaatst. De begindatum
is nogal vaag en is op weinig gegevens gebaseerd. Mogelijk kunnen we de
begindatering voor Elmpt naar ca. 1150 opschuiven. De einddatering is met
name gebaseerd op vondstcomplexen uit de binnenstad van ’s-Hertogen-
bosch.41 Het lijkt erop dat Elmpt daar voornamelijk voorkomt in combinatie
met proto-steengoed. Zo gauw echt steengoed verschijnt verdwijnt het
Elmpter aardewerk. In tegenstelling tot het oudere Paffrath en het locale
kogelpot-aardewerk kent Elmpt een relatief grote vormenrijkdom met duide-
lijk herkenbare typen. Kogelpotten nemen, met name in de beginperiode,
een belangrijke plaats in. Een enkele keer hebben ze een tuit. Daarnaast
komen ook grote ‘kogelpotten’ op standring voor, die waarschijnlijk als voor-
raadpot dienst hebben gedaan. Typerend zijn zeer grote voorraadvaten met
omgeslagen rand, die enigszins lijken op Romeinse dolia. Verder worden
grote schalen of teilen aangetroffen, die eveneens op een standring staan.
Tenslotte moeten kannen worden vermeld. Deze komen in de 13e eeuw
steeds vaker voor en zijn soms (deels) gedraaid. Sommige kannen zijn een
imitatie van de producten die in proto-steengoed worden gemaakt.
Binnen het assemblage van de 172 scherven uit Uden, die als Elmpt kunnen
worden gedetermineerd kunnen de meeste van de hierboven vermelde
vormen worden onderscheiden. De kogelpotten en de ‘kogelpotten’ op stand-
ring kunnen op basis van de randen niet worden onderscheiden. Er zijn ten
minste 18 exemplaren van aangetroffen. Daarbij komen zowel dakvormig
afgeschuinde randen voor als randen met een vlakke bovenzijde waarin een
groef zit. Eén kogelpot heeft een tuit. Ten minste acht grote voorraadvaten
(type dolium) zijn aangetroffen. Deze worden vertegenwoordigd door een
groot deel van de scherven. De twee schalen hebben verschillende rand-
typen. Eén schaal heeft een hoekig afgewerkte naar binnen staande rand en
de tweede heeft een omgeslagen rand. Tenslotte dienen twaalf kannen
vermeld te worden. Het gaat hierbij zowel om exemplaren met een karakte-
ristieke naar binnen afgeschuinde rand als om kannen, die een imitatie zijn
van exemplaren van proto-steengoed. Deze kannen hebben vaak duidelijke
draairibbels en een dakvormig afgeschuind randprofiel. Eén van deze exem-
plaren valt op omdat het gaat om een voorwerp van het weinig voorkomen-
de oxiderend gebakken Elmpt. Mogelijk is dit doelbewust gedaan om het
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paarse proto-steengoed te imiteren. De kannen, met name die van imitatie
proto-steengoed, zijn een wat latere ontwikkeling en kunnen merendeels in
de tweede helft van de 13e eeuw worden gedateerd.

Proto-steengoed en steengoed
Onder andere in het Rijnland en Zuid-Limburg ging men in de 13e eeuw
experimenteren met het opvoeren van de baktemperatuur in de ovens. Dit
had tot gevolg dat de klei versinterde en de potten minder poreus werden.
Wanneer het aardewerk wel harder is gebakken maar de klei nog niet geheel
is versinterd, is er sprake van proto-steengoed. In de beginperiode, rond
1200, komen overgangsvormen tussen bijvoorbeeld Zuid-Limburgs aarde-
werk en proto-steengoed voor. Tegen het eind van de 13e eeuw resulteerde

8.14
Aardewerk uit de volle en late
middeleeuwen. Schaal 1:2
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deze ontwikkeling in het verkrijgen van geheel versinterd aardewerk: steen-
goed. Aanvankelijk werd dit zowel in Zuid-Limburg als het Rijnland
vervaardigd, maar vanaf het midden van de 14e eeuw waren het voorname-
lijk Duitse productiecentra die steengoed produceerden en exporteerden.
Het ging daarbij merendeels om drinkgerei. In de productieplaats Siegburg
werd aan het eind van de 13e eeuw zogenaamd bijna-steengoed vervaardigd.
Dit is een overgangsfase tussen nog niet gesinterd proto-steengoed en volle-
dig gesinterd steengoed.
Er zijn in Uden 30 scherven van proto-steengoed verzameld. Het gaat daar-
bij vermoedelijk in alle gevallen om fragmenten van kannen of grote drink-
bekers. Eén kan is geheel te reconstrueren. Het gaat om een klein kannetje
met afgeschuinde dakrand (zie fig. 10.1). Dit exemplaar heeft een opvallend
smalle hals. De meeste scherven zijn voorzien van een paarse ijzer-engobe
en kunnen aan Zuid-Limburg of Langerwehe worden toegeschreven. Zes
scherven zijn afkomstig van kannen van echt steengoed. Het gaat hierbij om
zogenaamd grijs steengoed, waarvan de oppervlakte bedekt is met paarse
ijzer-engobe. Dergelijk materiaal komt vermoedelijk uit Langerwehe. De
overgang van proto-steengoed naar echt steengoed wordt meestal rond 1300
geplaatst. Deze scherven dateren van kort na deze overgang, uit het eerste
kwart van de 14e eeuw.

Rood en grijs aardewerk
In de late middeleeuwen werd met name in de steden aardewerk geprodu-
ceerd van lokaal gewonnen klei. Van dezelfde klei kon men, afhankelijk van
de ovenatmosfeer, roodbakkend of grijsbakkend aardewerk vervaardigen.
Onder het materiaal uit Uden bevindt zich één bodem van een grape (kook-
pot) van grijs aardewerk. Dergelijke grijze grapen komen vanaf het laatste
kwart van de 13e eeuw voor.

Vlaams of hoogversierd aardewerk
In de 13e en eerste helft van de 14e eeuw komt naast het locale rode aarde-
werk ook rood aardewerk voor dat meestal als aparte categorie wordt onder-
scheiden en wordt aangeduid als Vlaams of hoogversierd aardewerk. Op
grond van alleen het baksel is het vaak moeilijk onderscheid te maken
tussen deze categorie en lokaal roodbakkend aardewerk. Vanwege enkele
andere kenmerken is het echter gebruikelijk om van een aparte categorie te
spreken. In de eerste plaats gaat het om aardewerk dat in een beperkt aantal
productiecentra is vervaardigd en van daaruit is geëxporteerd. In de tweede
plaats is het aardewerk voorzien van verschillende versieringsmotieven. In
de derde plaats gaat het vrijwel altijd om tafelgerei (voornamelijk kannen) of
om stukken die werden gebruikt bij representatieve gelegenheden. De
productiecentra lagen aanvankelijk in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.42

Later werd het ook in enkele plaatsen in Holland (onder andere Haarlem)
en Brabant (bijvoorbeeld Breda en Mechelen) gemaakt.43 Het ‘echte’ Vlaams
aardewerk komt dus uit Vlaanderen maar omdat het op grond van onze
huidige kennis niet altijd mogelijk is het productiecentrum aan te wijzen,
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wordt meestal gebruik gemaakt van de neutrale term ‘hoogversierd aarde-
werk’. In Holland en Brabant komen vaak opgelegde driehoekige kleistrips,
bloemmotieven in geel en rood slib en appliques voor. Zoals gezegd vormen
kannen het grootste deel van de voorwerpen van hoogversierd aardewerk.
Hoogversierd aardewerk is met name in Oost-Brabant erg zeldzaam. Het
komt voornamelijk voor in vondstcomplexen van een hoge status, hoewel
het incidenteel ook in andere nederzettingen voorkomt. Het is des te opval-
lender dat in Uden twee scherven hoogversierd aardewerk zijn gevonden
(zie figuur 8.14.2 en 8.15). Gezien de versiering met groene en gele opgeleg-
de kleistrips kan het gaan om twee scherven van hetzelfde exemplaar.

Overige categorieën
Naast de hierboven vermelde
scherven dienen nog enkele
voorwerpen vermeld te
worden, die niet in de boven-
staande categorieën kunnen
worden ingedeeld. In de eerste
plaats gaat het om vermoede-
lijk een weefgewicht. Dit is
gemaakt van een stuk
Romeinse dakpan (imbrex)
waarin een gat is geboord (zie
fig. 8.16).44 Een ander opval-

lend voorwerp betreft een spinsteen. Deze is waarschijnlijk lokaal gemaakt
van zeer zacht gebakken aardewerk en daardoor erg brokkelig. De diameter
bedraagt 2,8 cm.

8.4.5 Samenstelling en datering van het vondstcomplex
Op basis van de verhoudingen tussen de verschillende aardewerkcategorieën
binnen de vondstcomplexen en de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten
aardewerk kunnen uitspraken gedaan worden over de datering en mogelijk
ook over de status en functie van de nederzetting. Hierbij moet echter wel
een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Voor de meeste aardewerkgroe-
pen uit de volle middeleeuwen is nog geen goede typochronologie opge-
steld. Daardoor is het moeilijk om op basis van typen een datering te geven
voor een vondstcomplex. Om tot een datering te komen is de verhouding
tussen de verschillende vondstgroepen en de aan- of afwezigheid van bepaal-
de baksels bepalend. Door het uitgebreide nederzettingsonderzoek in de
Kempen bestaat voor dat gebied een vrij goed beeld van het aardewerkspec-
trum. Uden kan vermoedelijk gezien haar ligging met enige voorzichtigheid
met de Kempen worden vergeleken. Op basis hiervan kunnen uitspraken
worden gedaan met betrekking tot de datering en kunnen eventuele afwij-
kingen worden gesignaleerd en verklaard. Hierbij moet worden opgemerkt
dat de vondstcomplexen uit Uden erg klein zijn, wat betrouwbare uitspra-
ken bemoeilijkt. Wanneer we het complex uit Uden als geheel bekijken valt
op dat locale kogelpotbaksels schaars zijn. Verder lijkt er een tweedeling te
bestaan. Er zijn complexen, die voornamelijk bestaan uit Paffrath en een

Figuur 8.15
Vlaams aardewerk. Schaal 1:1

Figuur 8.16
Als weefgewicht hergebruikte Romeinse
dakpan. Schaal 1:2
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geringe hoeveelheid lokale kogelpot, Pingsdorf en Andenne. Daarnaast
komen complexen met voornamelijk Elmpt voor, enkele gecombineerd met
proto-steengoed en een geringe hoeveelheid grijs steengoed. Zuid-Limburgs
aardewerk komt in combinatie met beide soorten complexen voor. Er zijn
nauwelijks complexen aangetroffen waar Elmpt en Paffrath beide voor-
komen. De complexen met Paffrath zijn relatief vroeg terwijl de complexen
met Elmpt relatief laat zijn. Wanneer we afgaan op het aardewerkspectrum
in de Kempen dan zou Paffrath na het midden van de 12e eeuw niet meer
voorkomen. Elmpt begint in het midden of derde kwart van de 12e eeuw.
Rijnlands Pingsdorf wordt in de tweede helft van de 12e eeuw verdrongen
door Zuid Limburgs aardewerk. In dezelfde periode verdwijnen de lokale
kogelpotbaksels. Dit beeld lijkt ook in Uden naar voren te komen. In dat
geval dateren de vroege complexen met Paffrath als hoofdbestanddeel uit de
tweede helft van de 11e en eerste helft 12e eeuw. Met name de geringe
hoeveelheid locale baksels suggereert een datering in de eerste helft van de
12e eeuw. Opvallend is de geringe hoeveelheid Pingsdorf of Zuid-Limburgs
aardewerk. In de Kempen neemt Zuid-Limburgs rond 1100 circa 50% van
het aardewerkspectrum in.45 De complexen met voornamelijk Elmpt
kunnen in de tweede helft van de 12e en 13e eeuw worden gedateerd. Bij de
13e eeuwse complexen is ook proto-steengoed aanwezig. Enkele van de jong-
ste sporen bevatten ook echt steengoed en kunnen nog uit het eerste kwart
van de 14e eeuw stammen. Helaas ontbreken goed dateerbare randtypen die
deze datering kunnen verfijnen of op basis waarvan bijvoorbeeld het ontbre-
ken van een bepaalde periode kan worden vastgesteld. Samenvattend kan
het aardewerkcomplex uit Uden worden gedateerd tussen het einde van de
11e en het eerste kwart van de 14e eeuw. Daarbinnen kan onderscheid
gemaakt worden in materiaal uit de periode circa 1075-1150, circa 1150-1225
en 1225-circa 1325.
De globale dateringen van de verschillende gebouwen, structuren en enkele
afzonderlijke sporen zijn opgenomen bij hun beschrijving. Er dient reke-
ning mee gehouden te worden dat deze soms zijn gebaseerd op zeer weinig
scherven en de dateringen dus niet erg hard zijn.

8.4.6 Conclusie
De nederzetting is bewoond geweest in de periode van circa 1075 tot 1325.
Het is moeilijk om op basis van de geringe hoeveelheid aardewerk een
scherpe datering te geven voor de afzonderlijke structuren. Het lijkt erop dat
de meest intensieve bewoning heeft plaatsgevonden tot het midden van de
twaalfde eeuw. Uit deze periode dateren drie boothuizen, een schuur met
een afvalkuil, een hooimijt, een waterput en twee losse kuilen.46 In de
periode tussen het midden van de 12e en het begin van de 14e eeuw is de
bewoning waarschijnlijk minder intensief. Uit deze periode dateert een laat
gebouw en mogelijk een waterput. De verdere activiteiten op het terrein in
deze periode hebben geresulteerd in een greppelsysteem en enkele afvalkui-
len. Deze activiteiten vinden met name plaats in de loop van de 13e en het
eerste kwart van de 14e eeuw. De periode tussen circa 1150 en 1225 is slecht
vertegenwoordigd. Het aardwerkspectrum van de site als geheel lijkt goed
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aan te sluiten op dat van de Kempen. Het belangrijkste verschil is de gerin-
ge hoeveelheid aardewerk uit Zuid-Limburg. Het is niet duidelijk hoe we dit
verschil moeten verklaren. Een ander opvallend verschijnsel is de aanwezig-
heid van enkele scherven hoogversierd (Vlaams) aardewerk uit het eind van
de 13e eeuw. Dergelijk aardewerk wordt vaak in verband gebracht met een
hoge sociale status maar het is te riskant om aan één exemplaar dergelijke
conclusies te verbinden. Met name uit de 13e eeuw is vrij veel materiaal
aangetroffen. Hierdoor is het interessant dit complex te vergelijken met
gelijktijdige complexen uit stedelijke context uit bijvoorbeeld ’s-Hertogen-
bosch of van kasteelterreinen zoals het kasteel van Gemert.

8.5 Overig vondstmateriaal

8.5.1 Bot47

Uit verschillende in de volle middeleeuwen te dateren sporen is botmate-
riaal aangetroffen. Deze sporen betreffen de kuil van bijgebouw 4, enkele
kleiwinningskuilen en een staander van huis 11. Slechts één van de kleiwin-
ningskuilen die botmateriaal bevatte bevond zich buiten de metaalbewer-
kingszone. In de meeste van deze sporen bevindt zich ook veel aardewerk
uit de vroege middeleeuwen en derhalve kan het meeste van het botmateri-
aal in deze sporen als opspit worden beschouwd. Hiervoor spreken zowel de
scherven als het feit dat in de ‘smidse’-sporen veel verbrand bot is aangetrof-
fen. Dit betekent dat we alleen het botmateriaal uit de kuil van bijgebouw 4
(put 2 spoor 171) met zekerheid in de volle middeleeuwen kunnen dateren.
Zoals voor al het botmateriaal op deze opgraving geldt (vergelijk par. 7.2.3)
was de conservering bijzonder slecht. Dit houdt in dat voornamelijk de
hardere elementen, zoals de tanden en kiezen, teruggevonden zijn. Zowel
van paard als van rund zijn gebitselementen bewaard. Van het paard zijn
twee losse onderkaakstanden gevonden,48 van het rund was een halve
onderkaak aanwezig. Het bot was echter te vergaan om geborgen te kunnen
worden. Bij nadere determinatie bleek het om een melkgebit te gaan.49 Op
basis van de doorbreekmomenten van het definitieve gebit moet dit kalf
geslacht zijn voordat zij de leeftijd van een half of anderhalf jaar bereikt
had.50 Daarnaast is een fragment sterk vergaan bot blootgelegd dat moeilijk
te determineren was. Ook dit bot kon niet geconserveerd worden. Het
betreft een middelgroot pijpbeen dat qua vorm en grootte zowel een metapo-

de van rund als een femur/tibia van schaap/geit of varken kan zijn. Opnieuw
is het materiaal te gering om hier duidelijke uitspraken over te doen (verge-
lijk par. 7.2.3). Het kan als slachtafval geïnterpreteerd worden dat secundair
in de vulling terecht is gekomen bij het dichtgooien, maar het kan ook om
een voedselvoorraad gaan.
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47 Bij de determinatie van het bot is hulp ontvangen van A. Ramcharan (Faculteit der
Archeologie, Universiteit Leiden).

48 Equus caballus P2+3, dexter, inferior.
49 Bos taurus dP3+4 + dM2+3 met fragmenten van wat waarschijnlijk de dM1 was; sinister,

inferior.
50 Clason z.j. De brede marge wordt veroorzaakt door het probleem van de M1. Aangezien niet

met zekerheid te zeggen is of de bewaarde fragmenten van de M1 zijn kan geen uitsluitsel
geboden worden over of dit nog een M1 van het melkgebit was of al een vaste M1. De vaste
M1 breekt door bij een leeftijd van 5-6 maanden, de vaste M2 bij een leeftijd van 15-18
maanden. De M2 is zeker nog een melktand, vandaar dat het dier niet ouder kan zijn
geweest dan die leeftijd.



8.5.2 Tefriet
Tefriet uit de volle middeleeuwen is zowel binnen huizen of bijgebouwen
als in een waterput en in de kleiwinningskuilen aangetroffen (vergelijk fig.
7.18). Uit drie kleiwinningskuilen is minder dan 50 gram tefriet per kuil
verzameld. Dit materiaal lijkt net als veel andere vondsten uit deze sporen
als opspit of zwerfafval geïnterpreteerd te moeten worden. Hetzelfde geldt
wellicht voor het materiaal dat in de kopse palen van huis 1 en huis 5b is
aangetroffen. Ook hierbij gaat het om relatief geringe hoeveelheden mate-
riaal (respectievelijk 49,6 en 80,7 gram).
Er lijkt voor de interpretatie van de verspreiding van tefriet over de nederzet-
ting een grens te zitten tussen sporen met minder dan 100 gram (en meest-
al minder dan 50 gram) en sporen met meer dan 100 gram. Mogelijk kan
binnen die laatste groep zelfs nog een onderscheid gemaakt worden tussen
sporen met 100-500 gram tefriet en sporen met 1 kg of meer. Wanneer in
sporen minder dan 100 gram tefriet terecht is gekomen menen wij dit als
zwerfvuil te kunnen interpreteren dat ‘toevallig’ in de sporen terecht is
gekomen. Wanneer er meer dan 1 kg uit een spoor afkomstig is hebben we
te maken met dermate grote fragmenten maalsteen dat toeval daarbij uit te
sluiten valt. Deze vondsten zullen derhalve iets kunnen zeggen over de loca-
tie van maalactiviteiten binnen de nederzetting. Slechts twee typen sporen
kunnen hierop een uitzondering vormen: greppels waarbij over meters leng-
te natuurlijk veel gemakkelijker grote hoeveelheden materiaal verzameld
kunnen worden en waterputten die wellicht doelbewust met afval als kapotte
maalstenen werden dichtgegooid. Uit twee waterputten is tefriet verzameld:
uit waterput zes (volle middeleeuwen) meer dan 1 kg uit de nazak en uit
waterput 4 (karolingisch), uit één van de onderste lagen van de kernvulling,
167 gram. Uit verschillende gebouwen komt uit één spoor relatief veel
tefriet: bij bijgebouw 4 uit een paalspoor 473 gram en uit de daarnaast gele-
gen kuil 2385,5 gram, uit het merovingische huis 9 uit een hoekpaal 3679
gram, uit één paal binnen het ‘smidse’-cluster 987,8 gram en uit één spoor
binnen het later gedateerde huis 4 een blok van 382 gram. Wanneer we
kijken naar de grootte van het spoor waaruit dit materiaal geborgen is blijkt
vrij duidelijk hoe moeilijk we daar nog een paal naast kunnen denken.
Aangezien het ook steeds maar om één paalspoor per huis gaat en de maal-
stenen niet plat liggen kan een functie als versteviging om de paal op te
zetten uitgesloten worden. Het materiaal moet na het verwijderen van de
paal in het spoor terecht zijn gekomen. Hiervan uitgaande zijn er twee
interpretaties mogelijk: een bewuste deponering van de maalsteen in het
spoor of een ‘terechtkomen’ van de maalsteen in het gat dat na het verwijde-
ren van de paal ontstond doordat de maalsteen in de directe omgeving werd
gebruikt. Binnen de eerste interpretatie wordt het deponeren als een rituele
handeling gezien, mogelijk gekoppeld aan een huisverlatingsritueel zoals
dat voor de prehistorie vaker waargenomen is.51 Binnen de tweede interpre-
tatie wordt het terechtkomen van de maalsteen in het paalspoor als een
‘toevalligheid’ gezien die een functionele interpretatie toelaat. Het gat dat
ontstaan was na het verwijderen van de paal werd gedicht met de ernaast
liggende al dan niet gebroken maalsteen. In beide gevallen wordt ervan
uitgegaan dat de maalsteen in de directe omgeving van de vondstlocatie
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gebruikt zal zijn. Deze specifieke verspreiding van de maalstenen duidt ons
inziens op een duidelijke koppeling van de betreffende gebouwen (of ruim-
ten daarbinnen) met maalactiviteiten. In de functionele interpretatie is die
vooral praktisch aanwezig. Bij een rituele interpretatie hoeft het geen prakti-
sche maar misschien meer een cultureel bepaalde associatie zijn.

8.6 De vindplaats in de volle middeleeuwen

8.6.1 Chronologie van de bewoning
Na de intensieve bewoning op vindplaats 23/24 in de vroege middeleeuwen
ontstaat er opnieuw een bewoningshiaat. Zeker voor de 10e eeuw lijkt er
sprake van discontinuïteit van de nederzetting. Waarschijnlijk wordt het
onderzochte terrein echter al in de loop van de 9e eeuw verlaten en worden
pas in de loop van de 11e eeuw nieuwe erven ingericht in dit gebied. Op
basis van de huisoriëntatie zouden we verwachten dat het oudste huis uit
deze nieuwe bewoningsfase huis 11 is. Helaas ontbreken voldoende vond-
sten uit dit huis om die hypothese te bevestigen. Het huis heeft drie gebin-
ten en zou derhalve volgens de typo-chronologie van bootvormige huizen
die voor Dommelen is opgesteld vroeg zijn (type A1: 1050-1125 na Chr.).52

Sindsdien is echter gebleken dat de chronologische waarde van deze typolo-
gie buiten Dommelen zeer beperkt is.53 Op basis van de aardewerk-
dateringen kunnen we in ieder geval zekere bewoning postuleren vanaf de
periode 1075-1150. Op dat moment worden erven ingericht waarbij het
hoofdgebouw noordwest-zuidoost georiënteerd is, hetgeen haaks is op de
oriëntatie van huis 11. De erven liggen aan beide zijden van de centrale
depressie en liggen daar haaks op. Van twee erven zijn de hoofdgebouwen
teruggevonden, op basis van enkele afgelegen structuren zou echter
verwacht kunnen worden dat er minimaal nog twee erven bestonden. Van
beide erven met hoofdgebouwen lijkt de datering gepreciseerd te kunnen
worden tot eerste helft 12e eeuw. Voor het erf van huis 1 beschikken we over
een kuil die relatief rijk is aan vondstmateriaal en daardoor een scherpere
aardewerkdatering oplevert: 1100-1150. Voor het erf van huis 5 beschikken
we over een dendrodatering van waterput 6: veldatum na 1112±6 AD.

Type gebintstijlen kromming gebintstijlen kromming wand

type A1 drie paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

type A2 vier paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

type A3 vijf paren gebintstijlen sterk gebogen lijn gebogen vorm

type A4 zes paren gebintstijlen beperkt gebogen lijn gebogen vorm

type A5 zeven paren gebintstijlen weinig gebogen lijn gebogen vorm

Tabel 8.1
De vijf bootvormige huistypen uit de
Kempen (naar Theuws 1992)
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drie gebinten nog zeker tot 1200 voor. Na 1200/1250 wordt de zichtbaarheid van huizen
bijzonder slecht. Waarschijnlijk werden de staanders toen niet meer ingegraven maar op
stenen of houten stutten (‘poeren’) gezet, wat archeologische zeer slecht zichtbaar is
wanneer het oude oppervlak niet ongestoord bewaard is. Daardoor kunnen we ook moeilijk
uitspraken doen over hoe lang na 1200/1250 de traditie van bootvormige huizen doorliep
(vgl. ook Arts 1995).



Het meest complete erf is dat van huis 1. Dit is ook het enige dat compleet
binnen de opgraving valt. Het hoofdgebouw wordt gevormd door een lang-
gerekt bootvormig huis met zeven gebinten (type A5), een haardplaats en
een centrale greppel. Aan de zuidzijde van het huis staat een bijgebouw (B
4) met vier staanderparen met in het verlengde daarvan een rechthoekige
kuil die relatief veel vondstmateriaal heeft opgeleverd. Direct naast dit
gebouw lag mogelijk de waterput. Zeer waarschijnlijk hoorde bij deze fase
van het erf ook een vijfhoekige hooimijt (B 3). Mogelijk hoorde er ook nog
een vierkante spieker met twee centrale palen bij (B 2), hoewel we een lichte
voorkeur geven aan een plaatsing van een dergelijke structuur in de ijzertijd
(vergelijk hoofdstuk 5). Dit kan als een redelijk klassiek ingericht erf gezien
worden.
Van het erf van huis 5 kennen we alleen het hoofdgebouw en de waterput.
Het hoofdgebouw is één keer compleet verbouwd, maar kent in beide fasen
een kernstructuur van drie gebinten (type A1). De waterput lag enkele
meters ten westen van het huis, tegen de grens van de opgraving. De te
verwachten bijgebouwen zouden dus direct buiten het tracé kunnen liggen.
In deze hoek bevinden zich verschillende duidelijke paalkuilen die onder-
deel zouden kunnen uitmaken van gebouwen waarvan de rest buiten de
opgraving ligt. Dat aan beide zijden van de centrale depressie meerdere
erven ingericht waren lijkt aannemelijk. Aan de zuidzijde is deze aanname
het best hard te maken. Terwijl alle bijgebouwen dicht rond huis 1 clusteren
ligt één hooimijt (B 5) helemaal tegen de westrand van de opgraving, zozeer
zelfs dat slechts de helft van de structuur binnen de opgraving valt. Naar het
cluster van huis 1 bevindt zich een lege zone van 25 meter. Het lijkt dan ook
aannemelijk dat we te maken hebben met een bijgebouw van een erf dat
nog grotendeels onder de akkers verborgen ligt. De aardewerkdatering pla-
tst deze structuur in de periode 1075-1150. Aan de noordzijde van de depres-
sie is het beeld onduidelijker, hetgeen met name komt door de vele
kleiwinningskuilen. Interessant is echter dat zich op de locatie van huis 11
drie grote paalkuilen met paalschaduwen bevinden. De drie kuilen vormen
een rechte lijn en oversnijden de karolingische waterput 3. Op basis van de
grootte en het voorkomen van veel verbrande leem in de vulling kunnen zij
feitelijk alleen uit de volle middeleeuwen stammen. Helaas biedt het vondst-
materiaal hier geen nadere datering. De palenrij kent eenzelfde oriëntatie
als de huizen 1, 2 en 5 en wellicht zou het hier dus om een opvolger van
huis 11 kunnen gaan die al de oriëntatie kent van de huizen uit de eerste
helft van de 12e eeuw. Grote delen van het huis zouden dan door kleiwin-
ning verstoord zijn.
Op het erf van huis 1 is een continuïteit van bewoning aangetoond na 1150.
Huis 2 (in principe type A3) dat iets ten zuidwesten van huis 1 ligt en dezelf-
de oriëntatie kent, wordt op basis van het aardewerk in het midden van de
12e eeuw gedateerd. Direct ten zuidwesten hiervan bevindt zich waterput 1.
Op basis van de ligging van beide structuren en de grote leegte eromheen
lijken zij tot één fase van dit erf gerekend te moeten worden. De datering
van de waterput moet echter geplaatst worden aan het begin van de 13e
eeuw. Dit hoeft echter niet zo tegenstrijdig te zijn als het op het eerste
moment lijkt. Het aardewerk dat het huis dateert stamt uit de paalkuilen.
In tegenstelling tot huis 1 zijn veel paalkernen waargenomen, hetgeen bete-
kent dat het houtwerk is blijven staan en vondsten derhalve met name iets
vertellen over het moment van constructie van dit gebouw. Het materiaal dat
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de waterput dateert stamt echter uit één van de onderste (maar niet dé
onderste) vullingen van de kern. Dit betekent dat dit materiaal waarschijn-
lijk met name het dichtgooien van de waterput nadat die in onbruik was
geraakt dateert. Aangezien er geen nieuwe waterput is aangelegd in dit
gebied lijkt het aannemelijk dat dit ook het verlaten van het erf dateert. Dit
betekent dat we het gebruik van het erf dat bij huis 2 hoort kunnen dateren
tussen 1150 en 1225. Het is niet ondenkbaar dat op andere erven ook conti-
nuïteit van bewoning heeft plaatsgevonden, maar structuren die in de twe-
de helft van de 12e eeuw te dateren zijn zouden dan buiten het opgegraven
areaal moeten liggen. Aan het begin van de 13e eeuw verandert de hele
structuur van het nederzettingsterrein, maar dat zal in hoofdstuk 10 behan-
deld worden.

8.6.2 Interpretatie van de erfstructuren
Sinds de publicatie van de vindplaats te Dommelen54 in 1988 zijn op meer-
dere plaatsen in Zuid-Nederland en Vlaanderen delen van nederzettingen
uit de volle middeleeuwen opgegraven. Hierdoor kunnen we langzamer-
hand een steeds gedetailleerder beeld vormen van de structuur van een
nederzetting in de volle middeleeuwen en van de ontwikkelingen die gedu-
rende de volle middeleeuwen plaatsvonden. Toch blijkt onze kennis op een
heleboel punten nog zeer gering. Een basaal maar belangrijk punt bij de
interpretatie van nederzettingen is hoe gebouwen ingedeeld waren en wat
de functies waren van de verschillende gebouwen of gebouwdelen. De grote
bootvormige huizen worden over het algemeen geïnterpreteerd als woon-
stalhuizen. Dit is ontstaan uit traditie. In Dommelen had men nog geen
aanwijzingen voor een interne verdeling van de huizen, maar gezien hun
grootte, de regionale traditie en het vaak geïsoleerd voorkomen van deze
gebouwen zonder mogelijke losse stal werden ze toch als woonstalhuizen
gezien. Hoe het gebouw in een woon- en een staldeel was ingericht bleef
echter een vraag. Interessant is dat in Zuid-Nederland over het algemeen
uitgegaan wordt van een verdeling in twee helften van het gebouw terwijl
men in Noord-Nederland en het Rijnland bij de bootvormige huizen eerder
de staldelen in de zijbeuken zoekt.55 Bij het ontbreken van resten van
stalboxen in Zuid-Nederland wordt over het algemeen gezocht naar de
aanwezigheid van een tweedeling van het huis om aan te tonen dat er daad-
werkelijk een woon- en een staldeel aanwezig zijn geweest. Belangrijk hier-
bij is steeds het aantreffen van ingangen, liefst in de lange wanden, zodat de
klassieke boerderijopbouw gepostuleerd kan worden met een centraal werk-
gebied bij de ingang (de ‘deel’) met aan de ene zijde een woon- en aan de
andere zijde een staldeel. Zoals bij de beschrijving van huis 2 is behandeld
zijn er inmiddels enkele voorbeelden bekend van bootvormige huizen waar
ingangspartijen (lijken te) zijn aangetroffen. In twee gevallen (Herpen en
Herk-de-Stad) worden de ingangspartijen op basis van onderbrekingen in de
greppels verondersteld, in enkele andere gevallen (Uden huis 2, Geldrop,
Weert) wordt de ingangspartij op de aanwezigheid van extra palen, in het
geval van Uden gecombineerd met greppeltjes die de ingang flankeren,
gebaseerd (zie fig. 8.4 + 8.5).56 In al deze gevallen is één ingang in een
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lange zijde aangetoond en worden op beide korte zijden ingangen verwacht.
De volgende vraag is natuurlijk welk deel dan het woondeel is. Over het
algemeen wordt verwacht dat het kortste deel het woondeel was en het lang-
ste deel de stal. In Geldrop lijkt hiervoor een aanwijzing te bestaan door de
aanwezigheid van een haard centraal in het kortere deel. Ook in enkele
andere opgravingen zijn haardplaatsen aangetoond (zie de beschrijving van
huis 1). Op de haard in huis 1 na liggen alle bekende exemplaren op de leng-
teas van het huis en meestal bij het eerste of tussen het eerste en het tweede
dakdragende gebint, hetgeen sterk naar één uiteinde van het huis georiën-
teerd betekent. In de publicatie van Herk-de-Stad is dan ook de hypothese
geopperd om de grootte van het woondeel te berekenen op basis van een
centrale positie van de haard binnen dit deel. Interessant is dat in Krefeld op
basis van de verspreiding van vondstmateriaal ook een kort woondeel werd
gepostuleerd, hoewel men daar de stallen in de zijbeuken plaatst.57 Een laat-
ste aanvullende aanwijzing over de indeling van dergelijke huizen kan
verkregen worden door te kijken naar gebieden met een betere conservering
van de huizen, maar met een vergelijkbare opbouw. Over het algemeen
wordt de blik dan direct naar Noord-Nederland gewend, waar veel boot-
vormige huizen zijn opgegraven en regelmatig resten van stalboxen zijn
aangetroffen. Hoewel het natuurlijk ook om bootvormige huizen gaat en ze
dus wel sterk verwant zullen zijn, zien we toch een groot verschil in bouw-
wijze van deze huizen in Noord- en Zuid-Nederland (vgl. fig. 11.6).
Interessant is daarom dat inmiddels in West-Nederland enkele boerderijen
zijn opgegraven die qua opbouw volledig in de Zuid-Nederlandse traditie
passen. Uit Zuid-Holland zijn vier nederzettingen bekend waarvan drie
gebouwen voldoende informatie hebben opgeleverd om een interne verde-
ling op te baseren. Het gaat hier om plattegronden uit Brandwijk,
Spijkenisse en Gouda.58 In alle drie de boerderijen kon aan één zijde een
harde kleivloer aangetoond worden die als woondeel geïnterpreteerd wordt.
In Spijkenisse bevonden zich hier ook enkele haardplaatsen, waarvan één
centraal tussen het eerste en het tweede gebint.59 In de andere zijde van het
gebouw bevonden zich dikke mestpakketten, en vaak vlonders om het vee
op te laten staan. Centraal bevond zich het werkgebied dat vaak verhoogd
was om ervoor te zorgen dat de mest niet uit het staldeel liep, wanneer dit
niet het geval was bleek de stal verdiept. In Spijkenisse en Gouda zijn
ingangen in één lange zijde tussen woon- en staldeel aangetoond. Wanneer
we al deze incidentele vondsten van goed geconserveerde plattegronden uit
de laatste 10-15 jaar samennemen blijkt er dus een vrij duidelijk verhaal uit
te komen. Het huis uit de volle middeleeuwen was in Zuid-Nederland en
Vlaanderen opgedeeld in een kleiner woondeel en een groter staldeel.
Centraal in het woondeel bevond zich een haard, meestal bij het eerste of
tussen het eerste en het tweede kerngebint.60 De ingang bevond zich tussen
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57 Krefeld: Reichmann 1992; Herk-de-Stad: Wouters et. al. 1995-6.
58 Koorevaar 2001; BOORbalans 2; Bakels et.al. 2000.
59 In de publicatie wordt vermeld dat de haarden elkaar stratigrafisch gezien opvolgen. Niet

geheel duidelijk is of deze haard de oudste is en de andere dus later op een minder
traditionele plaats zijn aangelegd.

60 Een uitzondering hierop vormt de plattegrond uit Herpen waar de haard iets verder naar het
centrum van het huis ligt.



het tweede en het derde kerngebint,61 waar de deel gelegen was die het
woondeel van de stal scheidde. Over de vraag of er centraal in het staldeel
nog ruimte was voor de opslag van landbouwwerktuigen, e.d. zijn de menin-
gen verdeeld tussen de onderzoekers in Noord-Nederland en het Rijnland
en die in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Op basis van de mestpakketten in
Zuid-Holland zouden we wellicht eerder aan een stal zonder belangrijke
tweede functie moeten denken.
Geldt deze indeling nu voor alle gebouwen? Daarmee komen we direct bij
het grote probleem van huis 1: de centrale greppel. Wanneer we kijken naar
de argumenten die gebruikt zijn voor de interpretatie van de huisindeling
(haard en ingangen) lijkt er eigenlijk niet zoveel vreemds aan de hand. De
haard ligt in het zuidoostdeel van het huis, tussen het tweede en het derde
gebint. Dat is geen onverwachte positie wanneer we incalculeren dat bij een
zevengebintig huis er naar iedere zijde één gebint meer geplaatst is tussen
de kopse staanders en het kernskelet. We zouden het zuidoostdeel derhalve
als woondeel kunnen interpreteren. In de lange zijden missen we indicato-
ren voor een ingang, de positie van de centrale greppel zou echter op een
ingang in de zuidoosthoek kunnen wijzen. De greppel die in het noord-
westen immers precies tussen de twee kopse staanders eindigt, loopt in het
zuidoosten decentraal op één van beide kopse palen uit. Daardoor ontstaat
er beduidend meer ruimte tussen de zuidoostelijke kopse staander, de wand
en de greppel dan in het zuidwesten. Een hier gelegen ingangspartij zou de
toegang vanuit het woondeel met de haard verschaffen naar het deel van het
erf waar de bijgebouwen geconcentreerd liggen. In deze hoek liggen
immers bijgebouw 4 en de mogelijke waterput, net om de hoek van het huis
ligt de hooimijt (B 3). Al met al een heel normaal complex dus, als daar
tenminste niet die greppel was. Zoals al eerder aangeduid kennen we geen
parallellen. Op basis van het uitgevoerde fosfaatonderzoek (vergelijk fig. 8.3)
blijkt er een buitengewoon hoge concentratie fosfaat in de greppel voor te
komen. Deze fosfaatanalyse zou derhalve goed als aanwijzing voor het
gebruik van de greppel als stalgoot gebruikt kunnen worden. Maar betekent
dit nu dat we het gebouw als grote stal moeten beschouwen en de aanwezig-
heid van een haard niet als argument voor de aanwezigheid van een woon-
deel gebruikt mag worden? Niet persé. In Spijkenisse bevinden zich zowel
in het woon- als in het staldeel kuilen die deels met mest zijn gevuld. Deze
boerderij heeft dus nog niet al haar geheimen vrijgegeven. We zullen
moeten wachten totdat er parallellen gevonden worden die wellicht door een
betere conservering van organisch materiaal of door een grotere vondst-
dichtheid op de vindplaats meer aanwijzingen bieden. Voorlopig houden we
het echter op een gebouw met een woon én een stalfunctie.62
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61 Een uitzondering hierop vormt de plattegrond uit Gouda waar de ingang tussen het derde
en het vierde gebint lag. Terwijl de meeste plattegronden met aanwijzingen voor een ingang
vijf gebinten kennen, heeft dit gebouw zeven gebinten. Dit betekent dat er variaties op deze
regels kunnen bestaan wanneer een huis uit meer of minder gebinten is opgebouwd. De
basisstructuur verandert hier echter niet door. Vandaar dat hier de term ‘kerngebint’ gebruikt
wordt. Bij huizen met drie gebinten kan er één afgetrokken worden, bij zeven en wellicht al
zes gebinten één opgeteld worden.

62 Bij een interpretatie van gebouw 1 als enkel een stal kunnen we gebouw 2 als het
bijbehorende huis interpreteren. Dergelijke erven bestaande uit twee grotere
hoofdgebouwen, een bijgebouw en een waterput kennen we o.a. uit Someren (Schabbink
1999).



Een tweede interessant verschijnsel aan het erf bij huis 1 is bijgebouw 4.
De ligging direct naast de kopse kant van het hoofdgebouw is iets dat vaker
voor lijkt te komen. Voorbeelden van een dergelijke lay-out zijn bekend uit
Sint-Oedenrode, Geldrop, Dommelen, Herpen en Someren.63 Interessant is
dat bij enkele van de hoofdgebouwen van deze complexen er aanwijzingen
zijn voor een haard of ingangspartijen. In Geldrop, Herpen en Uden wijzen
die volgens de hierboven besproken regels van de indeling van het boothuis
op een ligging van het woondeel in dat deel van het huis waar het bijgebouw
tegenaan ligt. Ook in Dommelen lijkt dit het geval te zijn.64 We kunnen dus
over een patroon spreken dat blijkbaar vaker voorkwam. Het is derhalve
interessant te bekijken wat de functie van dit bijgebouw zou kunnen zijn.
Helaas zijn veel van deze opgravingen te summier gepubliceerd om op basis
van het vondstmateriaal meer uitspraken te doen. In Dommelen zijn in
meerdere paalsporen maalsteenfragmenten aangetroffen, helaas is in de
publicatie alleen van het aardewerk aangegeven om hoeveel materiaal het
gaat.65 In Uden beschikken we echter over verschillende interessante vond-
sten. Uit één van de paalsporen komt 473 gram tefriet, hetgeen al uitzonder-
lijk is binnen de nederzetting (vergelijk paragraaf 8.3.2 en fig. 7.18).
Daarnaast hebben we de interessante rechthoekige kuil die precies in het
verlengde van de twee palenrijen ligt. Uit deze kuil komt naast een voor
deze vindplaats grote hoeveelheid aardewerk, 2385,5 gram tefriet, een tot

Figuur 8.17
Voorbeelden van lay-out van hoofd- en
bijgebouw. A=Dommelen, B=Herpen,
C=Geldrop. Schaal 1:200
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63 Someren: Schabbink 1999 en bijlage Kortlang 1999; Herpen: Ball en Jansen 2002,
Dommelen: Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988; Geldrop: Bazelmans en
Theuws 1990, 44; St. Oedenrode: Heesters 1973, fig. 10.

64 In Geldrop gaat het om haard en ingangspartij, in Herpen om een ingangspartij en in Uden
om een haard. In Dommelen zien we in het boothuis dat vrijwel alle paalsporen waarin
maalsteenfragmenten zijn aangetroffen in dat deel van het huis zijn gelegen waar het
bijgebouw aan grenst. Helaas is in de tabellen niet aangegeven om hoeveel materiaal per
paalspoor het gaat.

65 Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988. De maalstenen zouden in een volgend
(nog niet verschenen) artikel behandeld worden. De gebouwen blijken ook een interessante
variatie aan macroresten te bevatten, maar ook hierover wordt in de publicatie van 1988 nog
weinig vermeldt.
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weefgewicht omgevormd stuk Romeinse dakpan, een kaak van een jong
rund, tanden van een paard en een stuk vergaan pijpbeen. Dergelijke kuilen
zijn ons niet bekend uit Nederland, wel uit het Rijnland in combinatie met
bootvormige huizen in de Zuid-Nederlandse traditie. Hoewel onze kuil
minder diep is en wellicht daardoor geen duidelijke traptreden heeft opgele-
verd lijkt er op basis van het vondstmateriaal (botten en resten van huishou-
delijke werkzaamheden) wel een relatie gelegd te kunnen worden.66 In
Duitsland worden ze geïnterpreteerd als opvolgers van de hutkommen die
ook met name aan textielbewerking (weven) en andere huishoudelijke acti-
viteiten waren gekoppeld. Deze werden eerst aan bijgebouwen gekoppeld en
vervolgens als kelders in de huizen geïntegreerd. Op basis van de grote
hoeveelheid tefriet in de kuil en in één van de paalsporen kunnen we in
ieder geval verwachten dat hier graan gemalen werd. Het dierlijk botmateri-
aal en het weefgewicht kan er natuurlijk bij het dichten van de kuil als
zwerfafval in gekomen zijn. Het zou echter ook als indicatie gezien kunnen
worden voor een rol van dit gebouw bij het weven en bij de voedselbereiding
op dit erf. In ieder geval spreken de tefrietvondsten ervoor dat we dit
gebouw niet als een schuur maar als een extra werkdeel moeten beschou-
wen. Er zou derhalve een link gelegd kunnen worden met de aanbouwen en
bijgebouwen direct tegen het huis die in Drenthe voorkomen.67

In de tweede fase van dit erf lijkt alleen huis 2 gestaan te hebben. Wanneer
we kijken naar de positie van de ingang, tussen het tweede en het derde
gebint vanaf het noorden, lijkt het noordwestdeel als woondeel geïnterpre-
teerd te moeten worden. Dit is juist het deel van het huis waar de kopse
kant een zeer afwijkende opbouw kent met o.a. een zespalige uitbouw.
Betekent dit dat de functies van de bijgebouwen verplaatst zijn naar het
hoofdgebouw? En dat er daarom geen bijgebouwen meer op het erf voorko-
men maar wel uitbouwen aan het woon(/werk)deel van het huis? Een gede-
gen publicatie van enkele grootschalig opgegraven nederzettingen waarbij
zowel de verschillen in structuur van de erven binnen de nederzetting als de
ontwikkeling van die erven gevolgd kan worden wordt hier node gemist.
Helaas kon binnen het tracé van de A50 slechts één erf uit de volle middel-
eeuwen compleet worden opgegraven. Dit complex bleek echter veel interes-
sante gegevens te bieden omtrent de inrichting van het erf en de functies
van de verschillende gebouwen. Op basis van de delen van erven die verder
binnen het tracé vielen, kunnen we aannemelijk maken dat de nederzetting
uit de 12e eeuw bestond uit twee rijen van erven aan weerszijden van de
centrale depressie waarvan de hoofdgebouwen haaks op deze laagte gericht
waren. Helaas weten we niet hoe groot de nederzetting geweest is, maar het
is duidelijk dat delen nog onder de akker liggen, waar zij zich in ieder geval
voorlopig door een dik esdek beschermd weten. Tot de nederzetting uit de
volle middeleeuwen behoorden naast de beschreven structuren nog twee
elementen. Allereerst een grote hoeveelheid kleiwinningskuilen die in het
volgende hoofdstuk centraal zullen staan en vervolgens de akkers die waar-
schijnlijk vanuit de laagte gezien achter de huizen zullen hebben gelegen.
Hier kan al een eerste aanzet tot esdekvorming hebben plaatsgevonden.
Indien we immers daadwerkelijk met een stalgoot te maken hebben, kan de
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66 Unselt 1992.
67 Waterbolk 1991, 78.



mest hieruit geschept zijn om op het land gereden te worden. De esdekvor-
ming zal in hoofdstuk 10 verder behandeld worden.
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Bijlage 8.1





Een complex leemextractiekuilen

met bijdrage van L. Jacobs (Aardewerktechnologisch Instituut, UL)

9.1 Inleiding
De ondergrond van het onderzoeksterrein bestaat uit oude riviersedimenten.
Over het algemeen zijn dit grove afzettingen. Op het grootste deel van het
onderzoeksterrein komen dan ook vooral grofzandige en sterk grindhouden-
de sedimenten voor. Daarnaast zijn op een dieper niveau regelmatig fijne
leemlagen aangesneden. In het noordoosten van het gebied komt echter op
niet al te grote diepte een zware blauw-groene klei met ijzerinsluitsels voor.
Ten westen hiervan bevat de ondergrond lokaal ook klei, maar deze is veel
zandiger en heeft een beige-bruine kleur. Precies in de zone met de zware
klei komt een groot aantal deels door elkaar heen gegraven kuilen voor.
Deze kuilenconcentratie kent in noord-zuidrichting een diameter van 35-40
m, in oost-west richting kon er zo’n 20 m van opgegraven worden.

De concentratie loopt echter door onder de Schouwstraat. Bij het couperen
van deze kuilen was zeer goed te zien dat zij precies tot aan de onderzijde
van de kleibanken zijn gegraven, vaak slechts een paar dunne restjes klei
achterlatend. In één van de kuilen (fig. 9.1+9.2) is zeer fraai te zien dat op

9

Figuur 9.1
Kleiwinningskuil met schopsteek en
laatste restjes klei

Figuur 9.2
Detail van kleiwinningskuil



het moment dat vrijwel overal zand aangetroffen werd er nog één schop-
steek is gezet om te kijken of er echt geen klei meer onder zat waarna de
kuil werd opgegeven en dichtgestort.
Zowel het feit dat de kuilen geconcentreerd zijn in de zone van de zware
klei als het feit dat zij precies tot de onderzijde van die kleilaag zijn gegra-
ven, maken duidelijk dat de kuilen aangelegd zijn om klei te winnen. Klei
werd in het verleden voor meerdere zaken gebruikt maar de twee belangrijk-
ste zijn aardewerkproductie en huizenbouw. Dat klei een belangrijk basis-
product voor aardewerkproductie is zal verder weinig uitleg behoeven. Voor
de huizenbouw kan vermeld worden dat, tot de opkomst van baksteen als
bouwmateriaal vanaf de 13e eeuw, de meeste huizen bestonden uit een
houten skelet waarbij de vlechtwerkwanden met klei of leem aangesmeerd
werden.1 Ook de vloer werd vaak van klei gemaakt. Er zijn monsters geno-
men uit de nog aanwezige delen van de kleibank die vergeleken zijn met
kleimonsters uit de paalkuilen van en resten huttenleem uit de huizen en
met aardewerk uit de ijzertijd en volle middeleeuwen. Dit om te kijken of
we kunnen vaststellen waarvoor de klei gebruikt is (voor huizenbouw of
aardewerkproductie of voor beide) en of dit aan specifieke periodes valt te
koppelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel het ijzertijdaardewerk als
het kogelpotmateriaal uit lokale klei gemaakt kan zijn en dat ook de in de
huizen gebruikte klei hier gewonnen lijkt te zijn (zie paragraaf 9.3).

9.2 Datering
De chronologie van de kleiwinningskuilen levert enkele problemen op.
Duidelijk is dat de oudste kuilen dateren uit de eerste periode waaruit we
bewoningsresten hebben binnen het onderzoeksgebied. In de noordelijke
randzone van de kuilenconcentratie bevinden zich namelijk enkele vrij los
verspreide kuilen die op basis van het aardewerk in de ijzertijd te dateren
zijn. De meeste kuilen die kris-kras over elkaar heen liggen zijn echter
jonger. Het meeste materiaal uit deze kuilen dateert uit de vroege middele-
uwen, echter uit een zeer groot aantal van de kuilen stammen ook enkele
vol-middeleeuwse scherven. Daarnaast is vastgesteld dat (vrijwel) al het
vroeg-middeleeuwse materiaal uit zwarte lagen in de kuilvullingen afkom-
stig is, die rijk aan verbrande leem zijn. Die lagen zijn zeer sterk verwant
aan de vullingen van de paalsporen uit de metaalbewerkingszone (zie para-
graaf 7.4). Tenslotte zijn de oostelijke kopse palen van huis 11 en waarschijn-
lijk een tweede structuur uit de volle middeleeuwen op deze locatie
verstoord door kleiwinningskuilen. Het zou dus zeer goed kunnen dat vrij-
wel al deze kuilen uit de volle middeleeuwen stammen waarbij vroeg-
middeleeuwse sporen die mogelijk tot een smidse behoorden zijn verspit
zodat nederzettingsafval uit die periode in de kuilen terecht is gekomen. We
kunnen echter niet uitsluiten dat enkele kuilen toch uit de vroege middele-
uwen stammen.2
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1 Voskuil 1979.
2 Tijdens de aanleg van het vlak werd gedacht dat één van de kleiwinningskuilen door een

Karolingische waterput werd oversneden. Tijdens het nauwkeurig couperen en heropschaven
van dit gebied bleek dit niet het geval te zijn. Deze kleiwinningskuil blijkt een grillige vorm te
hebben die vlak langs de waterput stopt.



9.3 Onderzoek naar de bruikbaarheid van de kleimonsters
L. Jacobs

9.3.1 Vraagstellingen
De volgende kleien en scherven afkomstig uit Uden werden op bruikbaar-
heid als klei voor de vervaardiging van aardewerk en/of als huttenleem
onderzocht (tabel 9.1).

De volgende vragen zijn voorafgaand aan het onderzoek opgesteld:
– Welke van deze kleien zijn eventueel geschikt voor de productie van

aardewerk?
– Welke klei fabric komt eventueel overeen met die van de ijzertijd scher-

ven?
– Welke klei fabric komt eventueel overeen met die van de ME scherven?
– Komen de kleien uit put 3 eventueel overeen met het deels verbrande

huttenleem sample?
– Welke van de overige kleien is eventueel geschikt als huttenleem?

9.3.2 Het onderzoek
Alvorens in te gaan op het uitgevoerde onderzoek zijn enkele opmerkingen
noodzakelijk met betrekking tot de verwerkingseigenschappen (zie tabel 9.2
en 9.3) en de kleuren (zie tabel 9.4). Het mengen door middel van kneden
verbetert doorgaans de samenhang van de massa. De samenhang of cohesive

strength is dan ook beoordeeld na het handmatig kneden van de mengsels.
Een tweede opmerking betreft de toestand van de klei. De verschillende klei-
en zijn beoordeeld in voor verwerking optimale toestand. In enkele gevallen
was het nodig wat extra water toe te voegen. In andere gevallen (samples 1
en 2) bevatte het sample al voldoende vocht. Een deel van de massa is
vervolgens ‘random’ gemengd door middel van handmatig kneden. Alleen al
door deze handeling neemt de plasticiteit van een mengsel doorgaans toe.
Het kneden geeft een eerste indruk over de samenhang van de massa en
derhalve de bruikbaarheid voor diverse doeleinden. Vervolgens wordt nog
water toegevoegd of onttrokken, totdat een goede balans tussen kneedbaar-
heid en samenhang is ontstaan. Doorgaans bestaan de monsters uit een

Tabel 9.1
Onderzochte klei-samples
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sample nr. put nr. klei mengsel huttenleem uit paalgat ijzertijd scherven kogelpotten

1 9 X

2 9 X

3 9 X

4 8 X

5 2 X x

6 2 X x

7 3 X ?

8 3 X ?

9 3 X ?

10 3 x

11 3 x

12 2 x



mengsel van verschillende kleien en verontreiniging, in de vorm van zand,
wat grind of soms ijzerhoudende componenten. Opvallend is een lichtgrijze
tot witte, goed plastische klei, die in de meeste samples in mindere of meer-
dere mate aanwezig is en die ook zorgt voor de goede eigenschappen van de
meeste mengsels. Om een vergelijking met oorspronkelijke scherven en
leemresten mogelijk te maken zijn de mengsels niet zeer intensief door
kneden gehomogeniseerd. Daardoor is het mogelijk nog iets van de verschil-
lende componenten in met name de kleur terug te vinden. In geen enkel
geval is iets anders dan water toegevoegd. De voorkomende korrels waren al
in de samples aanwezig. In de meeste gevallen gaat het om een goed werk-
bare hoeveelheid min of meer gesorteerd materiaal. Er is in deze gevallen
sprake van ‘mooi meegenomen’.
In de directe omgeving bevinden zich naast klei, afzettingen van zand en
grind. Het betreft hier een wit kwartszandsteen, dat is opgebouwd uit fijne
goed gesorteerde korreltjes, waarvan de vorm hoekig tot subhoekig en
subrond is. Deze zachte zandsteen kan gemakkelijk worden verkruimeld,
waarna het fijnkorrelige zand door de klei gemengd kan worden. Deze
werkwijze biedt het voordeel dat het mengsel een controleerbare hoeveel-
heid fijne goed gesorteerde kwartskorreltjes bevat. Enkele kogelpot-fabrics
lijken op deze manier te zijn gemaakt. Zij bevatten relatief fijne, goed gesor-
teerde kwartskorrels, hoekig tot subhoekig en subrond van vorm, die zijn
opgenomen in een lichtgrijze tot witte matrix. Twee opmerkingen ten slotte:

1 Het is zeker mogelijk, doch niet noodzakelijk om de plasticiteit van
diverse mengsels nog verder op te voeren door de kleien na het kneden
nog geruime tijd onder gunstige omstandigheden te laten rusten en te
herkneden. Voor dit onderzoek werd deze behandeling echter niet uitge-
voerd;

2 Van de diverse mengsels werden na prepareren kleine potjes gekneed
(pinch pots) om de bruikbaarheid van het materiaal te kunnen beoorde-
len. Tevens zijn er kleirollen van gemaakt (coils), die vervolgens aan
elkaar werden gehecht.

De volgende waarderingen (zie tabel 9.2) zijn aan de diverse verwerkings-
eigenschappen toegekend:

Tabel 9.2
Resultaten van de kleimonsters naar ver-
schillende verwerkingseigenschappen
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+ = goed 
– = slecht 
+- = matig 
++ = zeer goed 
-- = onbruikbaar 

sample 1 2    3 3 5 6 7  8 9 0
put 9 9 9 8 2 2 3  3 3 0 
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clay coils + + + +  + + + + + +

plasticity - -  + + - -   - + 

pinch pots + - - - + -
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Omdat normaliter een positieve correlatie bestaat tussen plasticiteit en de
mate van droog en bakkrimp kunnen gegevens met betrekking tot de lineai-
re krimp voor aanvullende informatie zorgen.
De samples 1 tot en met 9 betreffen de kleien met de daarin van nature
voorkomende non-plastics, waaraan de metingen werden verricht, nadat de
mengsels gedurende ca. 2 minuten handmatig waren gekneed. De in de
mengsels voorkomende korrels zijn van invloed op het droog en bakgedrag.
De aanwezigheid van korrels in de matrix zorgt voor een reductie van de
krimp en daarmee voor het gevaar van te hoog oplopende spanning en
derhalve krimpscheuren in het aardewerk.
In de regel kan vastgesteld worden dat aardewerk als gevolg van bakken
krimpt. In tabel 9.4 is echter duidelijk te zien dat bij de samples 1 tot en
met 9 het omgekeerde heeft plaats gevonden. De fabrics zijn zelfs iets in
omvang toegenomen. De oorzaak van dit verschijnsel moet gezocht worden
in de relatief lage baktemperatuur en in het feit dat deze mengsels allemaal
tamelijk veel kwartskorrels bevatten. Deze korrels zetten tijdens verhitting
bij 573°C plotseling uit en krimpen bij afkoelen weer even snel. We noemen
dit verschijnsel de kwartssprong. Het gevolg daarvan is dat dergelijke fabrics

in eerste instantie tijdens het opbakken een weinig uit elkaar gedrukt
worden. Bij verder opbakken treedt vervolgens weer bakkrimp op. Doordat
de kwartskorrels bij afkoelen ook weer krimpen ontstaat rond elke korrel
een weinig ruimte. De korrels liggen als het ware los in de matrix ingebed.
Dit vergroot de openheid van een fabric, waardoor een structuur ontstaat die
beter bestand is tegen breuk als gevolg van schokgolven. Daarom is het
voorkomen van fijne kwartskorreltjes (tot ca. 1 mm) gunstig in bijvoorbeeld
kookpot-fabrics. In dit opzicht bezitten de bij Uden genomen samples goede
eigenschappen. Wanneer in een fabric, eventueel naast fijne veel grove
kwartskorrels voorkomen (� ≤ 1 mm) en als daarbij tamelijk snel verhit
wordt, zoals in een open vuur, dan kan door de kwartssprong het aardewerk
tijdens het bakken juist kapot springen. Dit probleem kan zich zo nu en dan
bij het ijzertijd aardewerk hebben voorgedaan.

H1 en H2 betreffen kleimonsters afkomstig uit Haarlem. Deze zijn ter
vergelijking toegevoegd en werden in middeleeuws Haarlem gebruikt voor
de vervaardiging van kogelpotten. De hoge krimp geeft aan dat hiervoor in
Haarlem erg plastische kleien werden gebruikt. Deze waarden zijn uitzon-
derlijk. Beide kleien werden daarom vóór gebruik nog door toevoegen van
zandkorrels verschraald. Sample 0 betreft een commerciële draaiklei
(D3007) met gemiddeld goede eigenschappen, die eveneens ter vergelijking
is toegevoegd. Een lineaire droogkrimp rond 4 à 5 procent is voor redelijk
plastische kleien normaal. Dergelijke kleien worden geschikt geacht voor de
productie van aardewerk. Zij voldoen in ruime mate aan de eisen die voor
toepassing van handvormtechnieken aan de verwerkingseigenschappen

Tabel 9.3
Percentage van lineaire droogkrimp en
totale (=droog + verhitte) krimp.
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Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H1 H2

Droog 5 5.5 6 7 5.5 6 5 3 4.5 4.5 11.5 14

800°C 4.5 5 5.5 6.5 5 5 4.5 2.5 4 5 12.5 15



gesteld worden. De meeste mengsels uit Uden scoren in dit opzicht zelfs
beter of gelijkwaardig.
De bakkrimp en de bakkleur werden vastgesteld nadat de kleien onder
oxiderende omstandigheden bij 800°C waren verhit, met een oplooptijd van
100° per uur, een aanhoudtijd van 30 minuten en een afkoeltijd van max.
200° per uur.
Uit vergelijking van de bakkleuren van de opgebakken scherven met die van
de gebakken klei-fabrics (zie tabel 9.4), blijkt dat men voor de productie van
kogelpotten kennelijk een voorkeur voor witbakkende kleien had. De rode
door ijzeroxide veroorzaakte schakeringen, komen met name op het opper-
vlak ook voor. Voor een deel is dit veroorzaakt door secundaire aanslag. 
De tamelijk bleke schakeringen komen eveneens in de klei-fabrics voor
(Munsell soil colour chart: very pale brown), maar, omdat het om mengkleien
gaat, doorgaans in combinatie met meer roodachtige kleuren. Ook de diver-
se kleuren die bij de opgebakken ijzertijd-scherven voorkomen, laten zich
gemakkelijk terugvinden in de gebakken klei-samples. De oorspronkelijke
scherven (vóór opbakken) zijn meestal grijs gevlekt en hebben een zwarte of
donkergrijze kern.
Hetzelfde geldt voor de fragmenten huttenleem. Wat betreft de kleur, zijn de
schakeringen na opbakken van de leemfragmenten, onder oxiderende
omstandigheden bij 800°C dezelfde als die worden aangetroffen bij de
fabrics van de kleimonsters. De oorspronkelijke kleuren van de leemfrag-
menten komen eveneens gedeeltelijk overeen met die van de klei-fabrics,
maar zijn door verontreiniging met organische componenten als koolstof
vaak wat meer grijs en grijsbruin. 
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sample droog color name 800°C color name 

1 2.5YR7/6 Yellow 5YR6/8 Reddish yellow

1 2.5YR7/2 Light gray 10YR7/4 Very pale brown

2 2.5YR7/6 Yellow 2.5YR4/8 Dark red

2 2.5YR8/1 White 10YR8/4 Very pale brown

3 2.5YR7/6 Yellow 5YR6/8 Reddish yellow

3 ,, ,, 5YR5/8 Yellowish red

4 2.5YR7/3 Pale yellow 5YR6/8 Reddish yellow

4 2.5YR7/4 ,, 10YR8/4 Very pale brown

5 7.5YR6/6 Reddish yellow 5YR5/8 Yellowish red

5 10YR7/6 Yellow 10YR8/6 Yellow

6 7.5YR6/6 Reddish yellow 5YR6/8 Reddish yellow

6 ,, ,, 5YR5/8 Yellowish red

7 2.5YR6/3 Light yellowish brown 7.5YR6/6 Reddish yellow

7 2.5YR6/4 ,, 7.5YR7/4 Pink

8 2.5YR5/2 Grayish brown 7.5YR6/6 Reddish yellow

8 2.5YR5/3 Light olive brown ,, ,,

9 10YR6/4 Light yellowish brown 7.5YR6/6 Reddish yellow

9 10YR7/2 Light gray ,, ,,

10 10YR7/4 Very pale brown 7.5YR7/6 Reddish yellow

10 5YR5/8 Yellowish red 5YR6/8 Reddish yellow

11 7.5YR7/6 Reddish yellow 5YR5/8 Yellowish red

11 7.5YR8/2 Pinkish white 5YR6/8 Reddish yellow

11 7.5YR4.1 Dark gray 7.5YR7/6 Reddish yellow

11 10YR8/2 Very pale brown 10YR8/3 Very pale brown

11 5YR6/6 Reddish yellow 2.5YR5/8 Red

12 5YR3/1 Very dark gray 2.5Y8/1 White

12 5YR4/1 Dark gray 5Y8/1 White

12 2.5Y8/1 White 10YR8/3 Very pale brown

12 10 YR2/1 Black 10YR8/2 Very pale brown

12 10YR7/1 Light gray 10YR8/1 White

9.3.3 Microscopische vergelijking van de fabric van de klei-samples
met die van de scherven en de huttenleem (zie tabel 9.1)

De resultaten kunnen per sample als volgt worden beschreven:

1 Een mengklei bestaande uit grijze en geelachtige, met ijzerhoudende
componenten verontreinigde klei. Het mengsel bevat tevens een bruikba-
re hoeveelheid goed gesorteerd kwartszand. De korrelvorm is subhoekig
tot subrond. Zowel heldere kwarts als melkkwarts en af en toe licht
bruin/rood gekleurde korrels komen voor. Dit mengsel bevat een flinke
hoeveelheid, rond 50% zand, met een dominante korrelgrootte van 200μ
≤ � ≥ 1000 μ. Soms komt kiezel voor, met groottes tot wel 5 mm, en af
en toe een stukje kwartssiltsteen, of een enkele veldspaatkorrel;

2 Vergelijkbaar met sample 1. De klei, waarvan de verwerkingseigenschap-
pen minstens als goed beoordeeld kunnen worden, is in principe
geschikt voor de productie van kogelpotten. Het mengsel heeft een, voor
toepassing van handvormtechnieken tamelijk ideale verhouding tussen
klei en korrels. Het bevat 25% tot 40% goed gesorteerde kwartskorrels

Tabel 9.4
Kleur droog en na verhitten/afkoelen
met een aanhoudtijd van 30 minuten
onder oxiderende condities. (According
to Munsell Soil Color Charts 1992 and
1994 Revised Editions). Per sample zijn
twee of meer nummers aangegeven,
omdat het mengsels betreft, die vaak
meer dan één kleur hebben
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met afmetingen tussen 200 en 1000 μ, waarvan de meeste rond 500 μ;
3 Een in banden afgezet mengsel van grijze klei, verontreinigd met ijzer-

verbindingen en kwartszand, met een dominante korrelgrootte tussen
200 en 1000 μ. Soms komen wat grotere korrels voor en sporadisch ijze-
roxidesiltsteen-korrels. De samenstelling van het mengsel, met name de
hoeveelheid korrels, varieert afhankelijk van de selectie bij de inname
van materiaal, maar ligt ongeveer rond 45%;

4 Dit mengsel is wat minder verontreinigd met ijzerverbindingen dan de
mengsels 1, 2 en 3. De hoeveelheid en soort zand is ongeveer vergelijk-
baar met die in de monsters uit put 9 zij het iets minder, zo rond 25 à
30%. Hoewel de verschillen niet heel erg groot zijn is dit mengsel het
meest plastische (zie tabel 9.2). Het wat lagere zandkorrelgehalte en de
wat hogere plasticiteit van de klei hebben tot gevolg dat bij lage baktem-
peraturen vanaf ca. 650°C deze substantie het meest stevige en harde
baksel oplevert. Theoretisch is deze klei derhalve erg geschikt voor de
vervaardiging van aardewerk. Het is echter niet de meest witte klei;

5 Dit mengsel wijkt van de vorige af door de kleur. Het is geschikt als hut-
tenleem en voor de productie van ijzertijdaardewerk en levert een goed
baksel op. Het bevat eveneens vnl. subhoekige tot subronde kwartskor-
rels, maar de sortering is met afmetingen tussen 200 μ en 4 mm wat
slechter;

6 Geschikt als huttenleem en voor het maken van ijzertijdaardewerk. Ook
dit mengsel levert een stevig baksel op. Het bevat sporadisch een enkele
siltsteenkorrel en is verder vergelijkbaar met het vorige;

7 Een vette wat bentoniet-achtige klei. Komt zeker in aanmerking als
grondstof voor kogelpotten. Bevat naast zo’n 40% kwartskorrels tussen
200μ en 4 mm enige korrels rood ijzeroxide-siltsteen. Het baksel is
tamelijk stevig;

8 Een zeer donkergrijze klei. Bevat ca. 45% fijne en grove zandkorrels tus-
sen 200μ en 6 mm en is geschikt als grondstof voor grof aardewerk. De
sortering is tamelijk slecht. Indien gezuiverd ook voor de productie van
kogelpotten;

9 Een gemiddelde klei met matige verwerkingseigenschappen. De sorte-
ring is matig, de dominante korrelgrootte tussen 200 μ en 2 mm.
Overigens is bij gebruik als huttenleem een minder goede sortering geen
enkel nadeel;

0 Referentie klei D3004 of VK21000. Een geelachtige, roodbakkende stan-
daardklei, uit het commerciële circuit, met goede verwerkingseigen-
schappen. Deze klei bevat geen zandkorrels en dient om in aanmerking
te komen als grondstof voor handvorm-technieken te worden ver-
schraald. De klei heeft wel ongeveer dezelfde kleuren als de overige.

Ter vergelijking zijn een aantal ijzertijdscherven en middeleeuwse kogelpot-
scherven afkomstig uit Uden met een binoculaire microscoop en opvallend
licht bij vergrotingen van 10 tot 50x onderzocht. Een deel van elke scherf
werd daartoe onder oxiderende omstandigheden eerst opnieuw gebakken bij
800°C en van een geslepen vlakke kant voorzien. De observaties zijn gedaan
aan de scherf in originele toestand en in opgebakken toestand en zowel in
de kern als aan het oppervlak, op een verse breuk en op een vlak geslepen
kant.

118 Archeologisch onderzoek a50 te uden



De fabrics van enkele typische ijzertijdscherven kunnen als volgt worden
beschreven:

I1 Een fabric waarvan de matrix rijk is aan fijn verdeelde ijzerverbindingen.
Bevat daarnaast ca. 25% ijzeroxidesiltsteen-korrels met afmetingen tus-
sen 500 μ en 2 mm, die vermoedelijk zijn toegevoegd. De vorm van deze
zachte korrels is divers tot subrond. Daarnaast bevat deze scherf ca. 10%
kwartskorrels met dominante afmetingen tussen 100 en 500 μ. Door
deze combinatie is de sortering matig.Het crème-kleurige oppervlak
bevat ca. 10% kwartskorreltjes van 100 μ ≤ � ≥ 500 μ;

I2 Bevat ca. 10% kwartskorrels met een dominante korrelgrootte van 200 μ
≤ � ≥ 500 μ. Sommige meten echter tot 2mm. De vorm van deze korrels
is subhoekig tot subrond. Daarnaast bevat deze scherf ca. 5% ijzeroxide-
siltsteen-korrels met afmetingen tot 1000 μ en soms tot 2 mm. De vorm
is divers en subrond. De sortering van het geheel is matig;

I3 Bevat voornamelijk ijzeroxidesiltsteen (ca. 15%). De vorm daarvan is
divers en sub rond. De korrelgroottes variëren van 200 μ ≤ � ≥ 1500 μ.
Daarnaast komt ca. 5% aan kwartskorreltjes voor met een groottevariatie
van 200 μ ≤ � ≥ 500 μ, overwegend subhoekig van vorm. De sortering
van het totaal is matig;

I4 Het licht crème-kleurige oppervlak van deze scherf is mogelijk secundair,
maar misschien is ook sprake geweest van verbleking tijdens het bakpro-
ces. Het laagje bevat ca. 15% kwartskorreltjes met een korrelgrootte tus-
sen 200 en 500 μ en een subhoekige tot subronde vorm. Het inwendige
van de scherf bevat 5 tot 10% ijzer-mangaan-oxidesiltsteen-korrels, sub-
rond en divers van vorm met groottes tot soms wel 2 m, maar meestal
tussen 100 en 1000 μ. Daarnaast 10 tot 15% kwartskorreltjes tussen 200
en 500 μ, meest subhoekig van vorm. De sortering van het geheel is
matig;

I5 Bevat naast ca. 10% meest subhoekige kwartskorrels van 200 μ ≤ � ≥
1000 μ, ca. 15% ijzeroxidesiltsteen-korrels, subrond en divers van vorm
met groottes van 200μ ≤ � ≥ 3000 μ. De sortering is matig tot slecht.

Uit de sterke overeenkomst tussen kleuren en structuren valt op te maken
dat het ijzertijdaardewerk lokaal gemaakt is, van kleien, soortgelijk aan die
uit de afzettingen die door de genomen samples 1 tot en met 9 worden
vertegenwoordigd. Na het overbakken van de scherven bij 800°C onder
oxiderende omstandigheden, komen de kleuren en schakeringen, als ook de
structuur in zeer sterke mate overeen. Wat de klei/zand mengsels (1 t/m 9)
echter niet of nauwelijks bevatten is siltsteen en ijzeroxidesiltsteen. In dit
opzicht verschillen deze baksels daarom van die van de ijzertijdscherven. Dit
wijst erop dat genoemde ingrediënten waarschijnlijk van een andere, of iets
andere plaats werden gehaald en aan de klei toegevoegd.
Voor het ijzertijdaardewerk is gebruik gemaakt van sterk ijzerhoudende klei-
mengsels. Daarbij is het gebruik van kwartskorrelrijke afzettingen kennelijk
zoveel mogelijk vermeden. Kwartskorrels komen in de ijzertijdfabrics wel
voor, maar toch in beduidend mindere mate dan in de genomen klei-
samples. Wellicht ging men in de ijzertijd bij het verzamelen van de kleien
selectief te werk, waarbij men kwartskorrels zoveel mogelijk trachtte te
vermijden. Het gebruik van tamelijk plastische kwartskorrelrijke kleimeng-
sels, zoals die van de klei-samples 1 tot en met 9, kan bij toepassing van de
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in de ijzertijd gebruikelijke bakmethode immers tot het veelvuldig optreden
van bakscheuren hebben geleid. Tijdens het snel verhitten en afkoelen, zoals
dat in een open vuur plaatsvindt treedt namelijk de al eerder genoemde
kwartssprong op. Met name fabrics die veel en of grove kwartskorrels bevat-
ten zijn in dit geval gevoelig voor spontane breuk tijdens het bakken.
Wat wel in grote hoeveelheden voorkomt en kennelijk werd toegevoegd, zijn
relatief zachte en poreuze korrels als kwartssiltsteen, ijzeroxidesiltsteen en
in mindere mate ijzeroxideconcreties (in andere dan de onderzochte scher-
ven ook potgruis). Dergelijke korrels maken de structuur meer open en
derhalve veel toleranter bij snel verhitten of afkoelen. Daarnaast is het
opmerkelijk dat het vergeleken ijzertijdaardewerk vaak van een sliblaag is
voorzien die juist wel fijne kwartskorreltjes bevat. De sliblaag bevat echter
vrijwel geen ijzeroxidesiltsteenkorrels zoals die in de rest van de scherf wel
voorkomen.
De conclusie is dat men in de ijzertijd de klei met fijne kwartskorreltjes
eventueel gebruikte om het oppervlak van een sliblaag te voorzien (het
‘besmeten’ aardewerk), maar dat men voor het opbouwen van de wand
kwartskorrel-arme kleien prefereerde en die verschraalde met poreuze
korrels, niet met kwartskorrels. In de fabric komen wel kwartskorrels voor,
in geringe mate zelfs tamelijk grove korrels, maar niet in dominante
hoeveelheden. Dit materiaal moet, mede gezien de samenstelling van de
geanalyseerde klei-samples, van nature in de klei hebben gezeten. In enkele
gevallen, met name waar het oppervlak een licht crèmekleurig laagje met
fijne kwartskorreltjes bevat, is mogelijk sprake van een secundaire aanslag.
Het resultaat van de gevolgde werkwijze was een zacht gebakken, poreuze
en tamelijk dikwandige grove scherf. De voorkomende bakkleuren en scha-
keringen daarin wijzen op een beperkt controleerbaar bakproces, zoals dat
bij bakken in open vuren plaatsvindt.De fabrics van de middeleeuwse kogel-
potscherven kunnen als volgt beschreven worden:

K1 Deze scherf bevat 20 tot 25% kwartskorrels, meest helder maar ook
melkkwarts en licht roodbruin door ijzeroxide verkleurde korrels. De
dominante korrelgrootte ligt tussen 200 en 1000 μ. De vorm is meestal
subhoekig tot subrond. Sporadisch komen kwartssiltsteen- en ijzeroxide-
siltsteenkorreltjes voor. De sortering van deze fabric is matig tot goed;

K2 Deze fabric is als K1, alleen zijn de korreltjes wat fijner (20 tot 25% meet
200 ≤ � ≥ 500 μ) en is de sortering goed;

K3 Bevat ca. 35% kwartskorrels (helder, melk en licht bruin/rood), subrond
tot subhoekig van vorm en tussen 200 μ en 1500 μ groot. De sortering is
matig;

K4 Door een sterke versintering (bij ca. 1050°C reducerend) is deze scherf
na overbakken grijs gebleven. De matrix bevat ca. 20% voornamelijk hel-
dere kwartskorreltjes, subhoekig tot subrond van vorm en met een kor-
relgrootte van 200 μ ≤ � ≥ 500 μ. De sortering is goed en mogelijk zijn
deze korrels afkomstig van verkruimeld zandsteen. Sporadisch komt een
enkel ijzeroxidesiltsteen-korreltje voor;

K5 Dit is een harde donker roodbakkend versinterde fabric (± 1000°C) met
een grijsachtig oppervlak. De massa is zeer goed gehomogeniseerd en de
sortering is goed. De scherf bevat ca. 5% heldere kwartskorreltjes tussen
200 en 250 μ en subhoekig van vorm;

K6 Bevat 10 tot 15% heldere en melkkwartskorrels, 250 μ ≤ � ≥ 1000 μ,
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meest subhoekig van vorm en ca. 10% slecht opgeloste kleikorrels, divers
en subrond van vorm, wat wijst op een hoog plastische crèmekleurige
basisklei. De sortering is matig.

Uit deze observaties blijkt al dat de het met de middeleeuwse kogelpotten
anders is gesteld dan met het ijzertijdaardewerk. In vergelijking met het
ijzertijdaardewerk is sprake van een hoogwaardig product. Men streefde
naar een veel minder grove en poreuze fabric en slaagde daar klaarblijkelijk
ook in. Bij productie van de kogelpot bestond een voorkeur voor de witte of
licht grijsbakkende fijne klei. Deze zware klei laat zich bij wat hogere
temperaturen bakken tot een compacte dichte en harde scherf. Wanneer
bovendien onder reducerende omstandigheden wordt gebakken zal door
sintering bij relatief lage temperaturen, die daarbij optreedt, een minder
doordringbare scherf ontstaan. 
Om droog- en bakscheuren te vermijden en ook met het doel een substantie
met goede verwerkingseigenschappen te verkrijgen, was het noodzakelijk de
klei met bij voorkeur fijne kwartskorreltjes te verschralen. Het was gezien
de omstandigheden in Uden wellicht ook mogelijk een klei/zand mengsel te
gebruiken dat van nature al aan deze eigenschappen voldeed. Relatief fijne
kwartskorrels hebben het voordeel dat ze naast genoemde gunstige eigen-
schappen de permeabiliteit van de scherf niet nadelig beïnvloeden. Het
waren de combinatie van deze factoren en een verbeterd bakproces
waardoor men een dunwandige waterdichte en redelijk schokbestendige
kookpot kon fabriceren. Omdat men een tamelijk geringe wanddikte
nastreefde kwamen alleen fijne en redelijk goed gesorteerde kwartskorreltjes
in aanmerking. Dit zorgde er samen met een beter beheersbaar en derhalve
meer geleidelijk verlopend bakproces voor, dat een hoge uitval door scheur-
vorming tijdens het bakken werd voorkomen.
Tenslotte is de fabric van enkele fragmenten huttenleem vastgesteld:

H1 Bevat voornamelijk kwartskorrels, helder, melkwit, en licht bruin/rood
en soms roze van kleur. De heldere en witte kwartsen overheersen in
sterke mate. De sortering is echter slecht. Van fijn tot grof (100 μ ≤ � ≥
5 mm) komt door elkaar voor. De leemklonten zijn voor gebruik niet, of
vrijwel niet door kneden gehomogeniseerd, waardoor de samenstelling
in diverse gedeeltes nogal kan verschillen. De vorm van de korrels is
overwegend subhoekig tot subrond. Hier en daar komen ook hoekige
korrels voor. Het gehalte aan korrels schommelt tussen 10 en 70%, maar
ligt meestal tussen 15 en 35%. Sporadisch komen ijzeroxidesiltsteen,
kwartssiltsteen en veldspaatkorreltjes voor. De samples 7, 8, en 9 (zie
tabel 9.1) komen wel in aanmerking als grondstof voor huttenleem, maar
dat geldt in principe ook voor de overige samples;

H2Andere fragmenten huttenleem, soms geheel of gedeeltelijk verbrand,
bevatten nagenoeg dezelfde soorten en hoeveelheden kwartskorrels. In
alle onderzochte gevallen zijn de slechte sortering en homogenisering
kenmerkend. Sporadisch wordt hier en daar een veldspaatkorreltje aan-
getroffen, meestal hoekig van vorm.

Een complex leemextractiekuilen 121



9.3.4 Conclusies
De vraagstellingen die voor dit onderzoek waren geformuleerd kunnen als
volgt beantwoord worden:
1 Welke van deze kleien zijn eventueel geschikt voor de productie van

aardewerk?
Alle kleien kunnen hiervoor gebruikt worden.

2 Welke klei-fabric komt eventueel overeen met die van de ijzertijdscher-
ven?
De samples 5;6;7;8;9.

3 Welke klei-fabric komt eventueel overeen met die van de middeleeuwse
scherven?
De samples 1;2;3;7;8.

4 Komen de kleien uit put 3 eventueel overeen met het deels verbrande
huttenleem-sample?
Ja.

5 Welke van de overige kleien is eventueel geschikt als huttenleem?
In principe is elke klei geschikt als huttenleem, mits niet al te plastisch
maar toch voldoende samenhangend. De meeste kleien voldoen hieraan.
Nummers 4 en 7 zijn erg plastisch en moeten daarom met relatief veel
water aangemaakt worden teneinde toch voldoende smeerbaar te zijn.
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Gebruik van het terrein in de late middeleeuwen

met bijdrage van R. van Genabeek

10.1 Een laatste erffase
Na de intensieve bewoning in de vroege en volle middeleeuwen wordt het
terrein in de 13e eeuw op een geheel andere wijze ingericht. De nederzetting
wordt verplaatst of beëindigd en het onderzochte gebied wordt ingericht als
landbouwgrond. Dat het gebied in gebruik blijft, duidt er waarschijnlijk op
dat de nederzetting verplaatst is naar de rand van die akkergronden. De 13e
eeuw vormt echter een overgangsfase. Er worden nog enkele gebouwtjes
opgericht, ten noorden van de depressie, met daarnaast een uitgebreid grep-
pelsysteem in en rond de laagte. Dit greppelsysteem bestaat uit verschillen-
de in grootte variërende min of meer rechthoekige omgreppelingen.
De grootste meet zo’n 100 m van noord naar zuid (wanneer we de iets
schuine oriëntering van de greppels volgen is de lengte ca. 90 m), de lengte
van oost naar west kan niet bepaald worden aangezien deze omgreppeling
ook buiten de opgraving doorloopt. Bij het kleiner worden van de omgreppe-
lingen blijft de noordzijde stabiel en komt de zuidzijde steeds verder naar
het noorden te liggen, de oostelijke en de westelijke zijde lijken daarentegen
meer naar elkaar toe te komen. Het punt dat deze greppels steeds nauwer
omsluiten lijkt de zespalige structuur direct ten noorden van de laagte te
zijn. Om deze zespalige structuur met bijbehorende spieker ligt de kleinste
omgreppeling van 22 x 40 m. De grootste greppels doorsnijden één van de
vol-middeleeuwse huizen hetgeen wijst op een jongere datering. Dit wordt

bevestigd door de datering geba-
seerd op het in de greppels aange-
troffen aardewerk.
Uit het greppelsysteem zijn
64 scherven verzameld. Deze
bestaan voor het merendeel uit
Elmpt (29 scherven) en proto-steen-
goed (25 scherven). Verder komt
grijs steengoed en Zuid-Limburgs
aardewerk voor. Het materiaal
dateert uit de periode 1200-1325.
Opvallend is dat er veel grote frag-
menten voorkomen waaronder één
reconstrueerbare kan van proto-
steengoed (zie fig. 10.1). Verder zijn
drie stuks bot uit de greppels verza-
meld. Het gaat om een kaakfrag-
ment en een stuk kies van een
paard en om een middenvoetsbeen-

tje van een dier van de grootte van paard en rund.1 De greppels lijken onder
andere als primaire afvaldump van de nederzetting te hebben gefunctione-
rd.
Uit de 13e en het begin van de 14e eeuw stammen naast het greppelsysteem

10

Figuur 10.1
Kan van proto-steengoed uit het
greppelsysteem. Schaal 1:2

1 Ook uit deze fase kunnen dus geen conclusies aan het botmateriaal gekoppeld worden.
Vergelijk par. 7.2.3



een aantal structuren. Het gaat hierbij met name om een aantal kuilen en
een zespalig gebouw. Eén van deze kuilen is onder de voormalige
Schouwstraat aangetroffen door één van de lokale archeologen uit Uden.
Vanwege de werkomstandigheden bij het onderzoek van deze kuil is het
overigens niet geheel zeker of het hier om een langwerpige kuil of om een
deel van een greppel gaat. Deze komvormige kuil (c.q. greppel) had een
doorsnede van 1.2 m en een diepte van 0.4 m onder het vlak. Het spoor
bevat veel Elmpt-aardewerk. Daarnaast komt ook grijs gedraaid aardewerk
en grijs steengoed voor. Proto-steengoed ontbreekt. Deze kuil kan worden
gedateerd aan het eind van de 13e of het begin van de 14e eeuw en is één van
de jongste sporen op de opgraving.
De overige sporen liggen geconcentreerd ten noorden van de laagte. Direct
ten zuiden van de vroegmiddeleeuwse nederzetting liggen twee oost-west
georiënteerde greppels. Dit zijn de meest noordelijke greppels van het 13e-
14e eeuwse greppelsysteem. Ze liggen op de knik tussen de noordelijke rug
en de centrale depressie (zie fig. 11.4). Ten zuiden hiervan bevinden zich

Figuur 10.2
Plattegrond van huis 4 met daarin
aangegeven het spoor met het brok
tefriet
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slechts enkele sporen. Allereerst zien we in het oosten een aantal greppeltjes
aan de zuidzijde van de oost-west lopende greppels. De drie greppels
worden van west naar oost steeds korter waarna een los liggende kuil volgt.
De meest oostelijke greppel, die ‘opgevolgd’ wordt door de kuil, bevatte een
opvallend grote hoeveelheid maalsteenfragmenten (1328 gram uit het spoor
zelf en 301,5 gram uit het aansluitende deel van de oost-west lopende grep-
pels.2 De kuil is min of meer komvormig, heeft een doorsnede van 2,20 m,
een diepte van 63 cm onder het vlak en bleek bijzonder rijk aan vondstmate-
riaal. Centraal bovenin het spoor bevindt zich een vrij schone vulling, ook
op de bodem bevindt zich een dunne schone vulling maar daartussen werd
een laag aangetroffen die rijk aan steen en aardewerk was. Opvallend is dat
aardewerk en grote stenen door de hele vulling tussen elkaar werden aange-
troffen. Hoewel de grootte van deze stenen binnen het spectrum van het
grind in de ondergrond valt, lijkt er sprake te zijn van een sterke concentra-
tie van zeer grote plaatvormige stenen (25 tot 50 cm lengte). Waarvoor deze
stenen gebruikt zouden zijn (versteviging als bij poeren bijvoorbeeld) is
echter onduidelijk. In het spoor zijn verder een baksteen en een zeer gesle-
ten maar aangepunt stuk eikenhout met een diameter van 7 cm aangetrof-
fen.3 Uit deze kuil komen vrijwel alleen Elmpter scherven (89 van totaal 93
scherven). Het gaat om grote fragmenten, die een grote variatie aan vormen
en typen vertegenwoordigen. Het lijkt te gaan om primair gestort afval uit
de periode 1225-1300.
Direct ten oosten van deze greppels en kuil ligt een zespalig gebouw van

7,8-7,9 bij 7,8-7,9 m (huis
4). Uit de relatief grote paal-
sporen van deze structuur
zijn enkele scherven verza-
meld. Er komt Elmpt, bijna-
steengoed en Vlaams
aardewerk voor. Hoewel het
in totaal om slechts 13 scher-
ven gaat kan dit vermoede
huis op basis van het aarde-
werk aan het eind van de 13e
eeuw worden gedateerd.
Opvallend is dat zich binnen
het gebouw een klein paal-
spoor (spoor 10-147) bevindt
dat tot geen structuur gere-
kend kan worden waaruit
een blok van 382 gram
tefriet afkomstig is. Het is
niet duidelijk of dit spoor

een relatie heeft met (het gebruik van) het huis. Er zijn op de opgraving
slechts drie andere losse sporen ontdekt waaruit tefriet afkomstig was. In
twee gevallen betrof het een beperkte hoeveelheid materiaal (38 gram en
69,5 gram), in één geval was de inhoud wat substantiëler (247,8 gram,

Figuur 10.3
Plattegrond van bijgebouw 6
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7.2.2.

3 Vermeeren 2002.



spoor 6-74). Dit laatste spoor ligt op een lijn van drie palen aan de rand van
de opgraving, hetgeen zou kunnen betekenen dat het onderdeel uitmaakt
van een gebouwstructuur dat grotendeels onder de aangrenzende akker
verborgen ligt.4

Direct ten zuiden van dit gebouw is een vierpalige spieker met een verbouw-
ingsfase ontdekt (bijgebouw 6). Deze structuur van 3,6 x 3,6 m heeft geen
dateerbaar materiaal opgeleverd. Gezien de ligging direct naast het grotere
gebouw, en het ontbreken van niet-13e eeuwse sporen binnen de omgreppe-
ling (behalve enkele sporen op de zuidelijke vindplaats) lijkt het heel goed
mogelijk dat ook deze structuur bij het 13e eeuwse gebruik van het terrein
moet worden betrokken. 
De interpretatie van het 13e en vroeg 14e eeuwse gebruik van het terrein is
niet zo eenvoudig. We kunnen hier te maken hebben met een laat erf
bestaande uit een huis en een spieker. Dit zou betekenen dat de traditie van
bootvormige boerderijen volledig beëindigd is en vervangen door eenvoudi-
ge en relatief kleine rechthoekige gebouwen. Doordat er nog maar erg
weinig gegevens zijn over de huizenbouw in de 13e eeuw moet dit als moge-
lijkheid opengelaten worden.5 Daarentegen kunnen we de gebouwen ook
interpreteren als een grote schuur (bv. voor het stallen van de landbouw-
werktuigen of het opslaan van hooi) met een bijbehorende spieker.
Daartegen spreken echter deels de lay-out van het complex, maar vooral
wellicht de vondsten uit de paalsporen. Hiertoe behoort namelijk o.a. een
scherf hoogversierd Vlaams aardewerk dat in Oost-Brabant zeer zelden voor-
komt. Het wordt zelfs vooral aan vindplaatsen met een zekere hoge status
gekoppeld. Een gebruik en verlies van dergelijk materiaal bij een schuur
lijkt niet zo waarschijnlijk. Tegen het begin van de 14e eeuw worden er
echter definitief geen huizen meer gebouwd in het onderzoeksgebied en
lijkt de verplaatsing van de nederzetting daardoor ook definitief te zijn
geworden.

10.2 Opbouw van het esdek
Nadat de laatste gebouwen in de 14e eeuw verdwenen waren is het onder-
zoeksgebied tot een grote akkerzone omgevormd. We krijgen de indruk dat
deze transformatie in de 13e eeuw voorbereid wordt door de aanleg van het
greppelsysteem. Een probleem is de chronologische ordening van de
omgreppelingen. Er zijn geen oversnijdingen aangetroffen, maar de grep-
pels lijken te dicht op elkaar te liggen om gelijktijdig in gebruik te zijn

Figuur 10.4
Stratigrafische opbouw van de centrale
laagte. Tussen de donker gekleurde
lagen van het esdek en de veenlaag is
duidelijk de licht gekleurde
opvullingslaag zichtbaar. Rechts geeft
een dip in de onderzijde van esdek en
opvullingslaag de locatie van een 13e/14e

eeuwse greppel aan waarvan de vulling
is ingeklonken
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5 Vergelijk paragraaf 8.4.



geweest. De vraag of de omgreppeling door de tijd heen groter of kleiner is
geworden, is echter niet op basis van de beschikbare gegevens op te lossen.
De ligging van de greppels in de laagte doet vermoeden dat we hier, behalve
wellicht voor de kleinste rechthoeken, niet met een erfafscheiding rond de
13e eeuwse gebouwtjes te maken hebben maar met greppels die gegraven
zijn om de ontwatering van de natte laagte te verzorgen. Blijkbaar heeft die
ontwatering succes gehad want na het begin van de 14e eeuw wordt het hele
opgravingsterrein, inclusief de centrale laagte als akkerland in gebruik geno-
men. Dankzij een lengteprofiel door de depressie kan iets meer detail in
deze ontwikkelingen aangebracht worden. De greppels uit de 13e en het
begin van de 14e eeuw zijn door een natuurlijke venige laag op de bodem
van die depressie heengegraven. Dit duidt erop dat de laagte mogelijk tot in
de 13e eeuw een natte plek in het landschap zal zijn geweest. Waarschijnlijk
werd hier doorheen periodiek water van het plateau afgevoerd naar het dal
van de Leijgraaf. In het lengteprofiel van put 6 is te zien dat zowel de nog
tot maximaal 20-30 cm bewaarde venige laag als de greppels afgedekt
worden door een grijzig zandpakket met ijzeroerinsluitsels (zie fig. 10.4).
Dit pakket wordt geïnterpreteerd als een ophogingspakket, bedoeld om de
laagte definitief droog te krijgen en het geheel wat te egaliseren. Op dit
pakket is vervolgens een esdek ontstaan dat onderin bruinig en bovenin
donkergrijs is.6 Hieruit blijkt duidelijk dat de moeite om het centrale gebied
droog te krijgen haar vruchten heeft afgeworpen en het hele gebied beak-
kerd kon worden. Een dergelijk esdek ontstaat namelijk door de eeuwen
heen door bemesting vanuit de potstal waarbij naast de mest allerlei neder-
zettingsafval op de akkers terecht komt.7 Het esdek ligt duidelijk op het
ophogingspakket en uit het esdek stamt met name geglazuurd roodbakkend
aardewerk. Dergelijk materiaal komt vanaf de 16e eeuw voor. Eén fragment
kon goed gedateerd worden: het bleek een karakteristiek randfragment van
een kamerpot of pispot te zijn zoals die in de tweede helft van de 17e eeuw
o.a. in Bergen op Zoom gemaakt werden.8 Het esdek zal derhalve op zijn
vroegst in de 14e eeuw, op zijn laatst in de 16e eeuw ontstaan zijn.
Vroeger werd algemeen aangenomen dat esdekken al vanaf de 10e eeuw
ontstonden. Tegenwoordig wordt die zienswijze echter steeds minder breed
gedragen.9 Er zijn verschillende archeologische argumenten aan te voeren
die voor de vorming van de esdekken in een latere periode spreken.
Allereerst is dit het feit dat op allerlei opgravingen resten uit de volle en late
middeleeuwen onder de esdekken bewaard blijken te zijn. Zo zijn te
Dommelen kuilen met 14e/15e eeuws aardewerk onder dikke esdekken
aangetroffen10 en worden op veel plaatsen complete nederzettingen uit de
volle middeleeuwen (10e – 12e eeuw) onder esdekken aangetroffen, bijvoor-
beeld te Someren, Herpen en Bakel.11 Daarnaast zijn in geen van de boot-
vormige huizen uit de volle middeleeuwen potstallen aangetroffen, hetgeen

Gebruik van het terrein in de late middeleeuwen 127

6 In Geldrop zijn 12e eeuwse greppels door het esdek afgedekt. Deze greppels dienden ter
ontwatering van een vennetje (Bazelmans & Theuws 1990, 22+41). Ook in Weert worden in
de late middeleeuwen laagtes opgevuld, hetgeen ongeveer gelijktijdig is met het ontstaan
van grote aaneengesloten akkergebieden (Roymans & Tol & Hiddink 1998, 57-59).

7 Over verspreiding, uiterlijk en vorming van esdekken: Pape 1972.
8 Groeneweg 1992, 165.
9 Gerritsen 2001, 29-32; Deeben & Groenewoudt 1999, 54-55.
10 Theuws 1988, 251.
11 Schabbink 1999, 133-134; Ball en Jansen 2002; Arnoldussen in prep.; Spek 1992, 82-83.



toch als een vereiste voor een systeem van plaggenbemesting en dus van
esdekvorming gezien kan worden.12 Het derde argument is het materiaal
dat in esdekken aangetroffen wordt. In Uden kan het meeste materiaal in
het esdek pas vanaf de 16e of 17e eeuw gedateerd worden, ook op andere
plaatsen is dit het geval. Ook daar blijkt echter dat de interpretatie van die
paar scherven in het esdek niet zo gemakkelijk te relateren is aan het begin
van esdekvorming. In Herpen is een vak van 2x2m gezeefd waarbij uit het
esdek met name materiaal uit de volle middeleeuwen afkomstig was dat
gezien kan worden als ruis van de eronder gelegen nederzetting. Slechts
enkele fragmentjes dateren uit de periode vanaf de 17e eeuw. Een greppel
met 16e eeuws aardewerk is echter door de basis van het esdek gegraven
hetgeen erop wijst dat het esdek hier al in de 16e eeuw een zekere dikte
bereikt had.13 Het is echter mogelijk dat er oudere kernen van esdekken
bestaan naast de opgegraven nederzettingen. Dit zou in Uden ook mogelijk
zijn hoger op de zandruggen waar geen bewoning is aangetroffen, maar
waar waarschijnlijk wel de akkers waren gelegen.14

Concluderend kan gesteld worden dat in Uden enkele ontwikkelingen in de
13e en het begin van de 14e eeuw plaatsvinden die ook op andere plaatsen in
Zuid-Nederland zijn waargenomen. Allereerst is er het verlaten van het
nederzettingsterrein dat in de vroege en volle middeleeuwen werd gebruikt.
We zien o.a. in Dommelen dat de nederzetting van het zandplateau naar de
rand van een beekdal verplaatst wordt.15 Ten tweede zien we de ontwatering
en opvulling van een kleine natte laagte. Ook in plaatsen als Geldrop en
Weert zien we dat vennetjes met greppels ontwaterd werden.16 Uit een
enkele plaats is ook een opvullingspakket bekend. Op de derde plaats zien
we de ontwikkeling van een esdek na het verlaten van de nederzetting. Alle
drie deze veranderingen kunnen gekoppeld worden aan een nieuw agrarisch
systeem. De goed als landbouwgrond geschikte centrale delen van de zand-
ruggen werden nu volledig als akkergrond ingericht. De erbij horende
hoeven werden verbannen naar de randen van deze plateaus die vanwege
reliëfverschillen vaak minder geschikt waren voor de landbouw. De paar
vennetjes en kleine droogdalen of slechts tijdelijk natte dalen werden opge-
vuld zodat grote aaneengesloten akkerarealen ontstonden. Volgens Theuws
is deze transformatie van het cultuurlandschap gekoppeld aan een sterk
gewijzigde politiek-economische situatie. Op het economisch vlak komen de
eeuwige roggeverbouw en grootschalige schapenteelt op.17 De schapenteelt
is gekoppeld aan de grotere invloed van de Brabantse hertog. In het hartland
van het hertogdom bloeit de economie in deze periode namelijk door de
textielindustrie waarvoor wol belangrijk is. Oostelijk Brabant, en de Kempen
in het bijzonder, lijken voor de hertog met name interessant te zijn geweest
omdat ze zeer geschikt zijn voor schapenteelt. Er werd derhalve actief
gewerkt aan een re-organisatie van het gebied. Nieuwe marktsteden als
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12 In St.Oedenrode wordt melding gemaakt van een potstal uit de 15e eeuw (Heesters 1973,
144).

13 Ball en Jansen 2002.
14 Zie voor een algemene discussie over de datering van esdekken in Nederland: Spek 1992. In

Lieshout lijken munten en scherven op een 13e eeuws begin van de esdekvorming te wijzen
(Hiddink 2001).

15 Theuws 1989, 180-187.
16 Bazelmans & Theuws 1990, 22+41; Roymans & Tol & Hiddink 1998, 57-59.
17 Bazelmans & Theuws 1990, 53-56.



Eindhoven en Den Bosch werden gesticht, opdat de wol centraal verzameld
kon worden en naar de textielcentra Leuven, Mechelen en Brussel kon
worden vervoerd. Maar ook op het locale niveau had deze verandering haar
weerslag. Het landschap werd opgedeeld in grote aaneengesloten akkers en
heidevelden. Bij deze transformatie kon de oude nederzetting verplaatst
worden wanneer die te veel vruchtbare grond bezette.18 Daardoor ontston-
den de typische geïsoleerde kerken.
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18 De Bont 1992. We zien dergelijke verplaatsingen van nederzettingen en het opkomen van
perceleringssystemen die deels nog op de oudste kadasterkaarten herkenbaar zijn o.a. te
Someren (Schabbink 1999, 133-134) en Weert (Roymans & Tol & Hiddink 1998, 57-59).



ijzertijd Romeinse Tijd

Figuur 11.1
Sporen uit de ijzertijd (l) en Romeinse tijd (r)



Synthese

11.1 Inleiding
Het onderzoek van Uden geeft, naast een beperkt inzicht in de bewoning in
de ijzertijd, met name een bijdrage aan de kennis over het Maasland en
Noordoost-Brabant in de vroege, volle en late middeleeuwen. De opgegraven
bewoningssporen uit deze perioden zijn voor deze regio uitzonderlijk. Zelfs
in een grotere regio zijn bewoningssporen uit deze periode(n) (nog) zeld-
zaam. Ondanks het historische karakter van de middeleeuwen is onze
kennis over de bewoning op met name het platteland nog gering en biedt de
opgraving te Uden daarin enig inzicht.

11.2 De prehistorische bewoning

Het landschap

De genese van het microlokale landschap, zoals dat tot heden het opgegra-
ven terrein domineert, is moeilijk in de tijd te plaatsen. De depressie lijkt
het relict van een oude geul. Wanneer de geul echter actief is geweest en
hoelang is op dit moment niet te  beantwoorden.1 Waarschijnlijk verzorgde
zij, mogelijk tot zeer recent, de afwatering van het plateau, met name in de
natte jaargetijden.

De vroegste activiteiten

De gunstige locatie op een hoogte langs de vallei van de Leigraaf, doorsne-
den door een natte laagte, bleek al vroeg menselijke activiteiten aan te trek-
ken. Sporen van gebruik van het terrein uit de steen- en bronstijd zijn in
zeer beperkte mate aanwezig in de vorm van enkele vuurstenen artefacten.
Dit zijn voornamelijk oppervlaktevondsten. Het beperkte aantal en de enor-
me tijdsdiepte maken het doen van uitspraken zeer speculatief. Het enige
dat we kunnen stellen is dat gebruik en wellicht bewoning in deze perioden
verondersteld kan worden.

Nederzettingssporen uit de late prehistorie

Het terrein heeft een beperkte hoeveelheid prehistorische sporen opgele-
verd. Daaruit konden twee kuilen, een waterput, één of twee spiekers en één
mogelijke boerderijplattegrond worden gedestilleerd. Een belangrijk deel
van de sporen, met name op de noordelijke vindplaats, kon echter niet aan
structuren worden toegewezen (zie fig. 11.1 en 11.5).
Scherfmateriaal uit de ijzertijd is in een aantal sporen op de noordelijke
vindplaats aangetroffen. Hier bevindt zich ook een vermoede waterput uit
de vroege ijzertijd (fase A). Een duidelijker inzicht is verkregen in een
nederzetting uit de midden-ijzertijd op de zuidelijke vindplaats. Deze
bestond minimaal uit één huis, een tweetal kuilen en één of twee spiekers.
Eén van de kuilen kan op basis van het aardewerk in de midden-ijzertijd (ca.
500-250 v. Chr.) worden gedateerd, meer precies in fase F (tweede helft 5e

11

1 Ten oosten van het opgravingsterrein is zowel in het terrein als op de luchtfoto’s (Klijnjan
1990) zichtbaar dat de geul breder en dieper wordt. Daar zou wellicht een pollenboring
interessante aanvullende gegevens kunnen bieden.



eeuw v. Chr.).2 Een aantal aardewerkvondsten uit andere ‘losse’ sporen zijn
ook te dateren in de (midden-)ijzertijd. Van de plattegrond zijn slechts de
middenstaanders goed bewaard gebleven. Een typologische toewijzing is
daardoor problematisch.
We hebben hier vermoedelijk te maken met de resten van één of enkele
zwervende erven of Wandersiedlungen. Een karakteristiek nederzettings-
systeem voor de Zuid-Nederlandse zandgronden in de ijzertijd. Het omvat
een verspreid patroon van kleine open nederzettingen bestaand uit één of
mogelijk twee boerderijen en hun erfstructuren. Een klein aantal van deze
boerderijen deelde samen een gemeenschappelijk territorium. Er wordt
algemeen aangenomen dat een boerderij niet veel meer dan één generatie
op dezelfde plaats werd gehandhaafd. Deze werd vervolgens op een andere
locatie maar binnen hetzelfde territorium herbouwd (zie figuur 11.2).
Op het terrein zijn geen indicatoren gevonden voor bewoning in een meer
gevorderd stadium van de midden- en late ijzertijd. Uit de daaropvolgende
Romeinse periode zijn ten noorden van de noordelijke vindplaats losse
vondsten gedaan in de vorm van een aantal munten en scherven. Twee
sporen op vindplaats 24 zijn ook gedateerd in de Romeinse tijd. Daarnaast
is gedurende de middeleeuwse bewoning Romeins materiaal hergebruikt.
Dit alles lijkt te wijzen op bewoning in de eerste eeuwen na Chr. in de
onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied.

Figuur 11.2
Verspreiding midden-
ijzertijdhuisplattegronden in Oss-Ussen.
In totaal kent Ussen op dat moment
vermoedelijk vijf gelijktijdig bewoonde
nederzettingskernen. Het diffuse
patroon van plattegronden en het
opmerkelijke aantal is veroorzaakt door
het zwerven van deze nederzettingen.
Het afgebeelde gebied is ongeveer 2x2
km (uit Fokkens 1996)
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2 Determinatie Peter van den Broeke (Gemeente Nijmegen).
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11.3 De middeleeuwse bewoning

11.3.1 Inleiding
De beide vindplaatsen hebben met name relicten opgeleverd van nederzet-
tingen uit de vroege, de volle en de late middeleeuwen. Deze resultaten van
het onderzoek zijn voor het noordoosten van Brabant bijzonder. Bewoning
uit deze perioden was alleen bekend van grootschalige opgravingen te
Escharen, Gassel, Veghel en Sint-Oedenrode. Recentelijk zijn daar Herpen
en Bakel aan toegevoegd. Uit Oss, waar inmiddels 70 ha vlakdekkend is
onderzocht, kennen we alleen uit het centrum enkele waterputten uit de 9e

en 10e eeuw en uit Oss-Ussen één of twee gebouwtjes uit de late middel-
eeuwen.3

Met de gegevens van het Udense onderzoek kunnen we een beeld schetsen
van de ontwikkelingen op deze locatie van de (laat-)Merovingische tijd tot en
met de late middeleeuwen. Overigens blijkt de locatie van een nederzetting
uit de vroege en volle middeleeuwen naast een natte laagte of vennetje vaker
voor te komen.4

11.3.2 De vroege middeleeuwen
De bewoning uit de merovingische periode (500-750) bevindt zich uitslui-
tend op de noordelijke vindplaats, direct ten noorden van de depressie. De
merovingische fase van de nederzetting wordt tussen 600 en 750 na Chr.
gedateerd. In totaal zijn in deze periode twee, mogelijk drie, huizen en één
tot twee bijgebouwen te dateren. Zeker wanneer het laatste huis daadwerke-
lijk bestaan heeft moet deze nederzetting minimaal tweefasig zijn geweest.
Ook vanwege de oriëntatie van de gebouwen ligt dit overigens voor de hand.
Na 750, in de karolingische periode, wordt de structuur van de nederzetting
iets duidelijker. We hebben nu te maken met één hoofdgebouw met daarbij
twee, elkaar waarschijnlijk opvolgende, waterputten en een activiteitenzone
waar metaal bewerkt werd, mogelijk graan werd gemalen en ook verbrand
bot terecht is gekomen. Of die activiteitenzone ook al in de merovingische
bewoningsfase gebruikt werd is onduidelijk.
Vanwege de beperktheid van het opgraven van slechts een tracé van 50 m
breed is onduidelijk hoe groot de vroegmiddeleeuwse nederzetting geweest
zal zijn. Op basis van het opgegraven areaal krijgen we een beeld van één
erf dat tenminste drie fases kent waarvan we twee of drie hoofdgebouwen
hebben kunnen vaststellen. We kunnen niet vaststellen of we te maken
hebben met een lintbewoning van naast elkaar gelegen erven langs een laag-
te, of dat we echt met een kleine, éénervige nederzetting te maken hebben.
De aardewerkcomplexen uit beide perioden zijn beperkt in omvang. Uit de
merovingische gebouwen komt nauwelijks materiaal. Dit kan echter een
indirecte aanduiding zijn dat deze gebouwen werden opgericht toen er nog
weinig of geen zwerfvuil van direct voorafgaande bewoning aanwezig was.
Het weinige materiaal dat uit deze gebouwen afkomstig is, is daarnaast
eenduidig in de merovingische periode te dateren. De Karolingische platte-
grond heeft meer vondstmateriaal opgeleverd dat een datering tussen 750
en 900 na Chr. aangeeft. Een nauwkeurigere datering kon voor de waterput-
ten vastgesteld worden. Het hout van de constructie van één van de water-
putten heeft een dendrodatering opgeleverd van na 737±8 na Chr. De tweede

3 Oss-Arendsvlucht: Van Genabeek 2001; Oss-Ussen: Van der Sanden 1987, 15-17
4 Theuws 1988, 271 (Hulsel, Dommelen en Kootwijk); Verwers 1998-9, 355 (Veghel).



waterput kon op basis van vondstmateriaal met zekerheid in de Karolin-
gische tijd (750-900) worden geplaatst. We kunnen dus stellen dat de vroeg-
middeleeuwse bewoningsfase in ieder geval in de laat-merovingische en
vroeg-karolingische periode (de 8e eeuw) gedateerd kan worden. In hoeverre
er ook sprake was van bewoning in de 7e en de 9e eeuw is onduidelijk.

11.3.3 De volle en late middeleeuwen
Uit deze periode zijn zes boerderijplattegronden, een drietal bijgebouwen en
twee tot drie waterputten gevonden. De bewoning bevindt zich nu aan beide
zijden van de depressie. In de laatste fase wordt een huis geconstrueerd in
de depressie.
Op basis van het aardewerk is vastgesteld dat de nederzetting bewoond is
geweest in de periode tussen circa 1075 en 1325. Het is echter moeilijk om
op basis van de beperkte hoeveelheid aardewerk een scherpe datering te
geven voor de afzonderlijke structuren. Eén waterput heeft echter een
dendrodatering opgeleverd. De meest intensieve bewoning heeft plaats-
gevonden in de eerste helft van de twaalfde eeuw. In deze periode lijken er
vier erven in het opgegraven areaal te zijn ingericht waarvan er één
compleet binnen het opgegraven tracé valt. Op de erven staan grote, boot-
vormige woonstalhuizen die typerend zijn voor de volle middeleeuwen. Op
basis van het voorkomen van ingangen in de lange wanden (in principe
tussen het tweede en het derde ‘kerngebint’) worden deze gebouwen in twee
ongelijke delen verdeeld. Centraal in het kortste deel ligt de haard (meestal
bij het eerste of tussen het eerste en het tweede ‘kerngebint’) waardoor dit
als woondeel wordt geïnterpreteerd. Problematisch blijft de greppel in huis 1
die als stalgreppel geïnterpreteerd zou kunnen worden maar ook door het
hele woondeel loopt. Naast deze woonstalhuizen komen waterputten, bijge-
bouwen die op basis van de vondsten van grote hoeveelheden maalsteen-
fragmenten, van weefgewichten en botmateriaal waarschijnlijk voor
huishoudelijke taken gebruikt zijn en hooimijten met een verstelbaar dak
voor de opslag van graan of hooi op de erven voor. Op het erf in het noord-
oosten lijkt een oudere bewoningsfase te bestaan waarvan het hoofdgebouw
een andere oriëntatie kent dan de gebouwen uit de 12e eeuw. Op het
compleet opgegraven erf is een bewoningsfase uit de tweede helft van de
12e eeuw aangetoond. Hierop was alleen een bootvormig woonstalhuis met
zware ingangspartij aanwezig. De functies waar voorheen aparte bijgebou-
wen voor gebouwd werden lijken nu overgegaan te zijn op het hoofdgebouw
waar aan de zijde van het woondeel uitbouwtjes zijn aangebracht. Het is
mogelijk dat buiten het opgegraven areaal meer erffasen uit de tweede helft
van de 12e eeuw aanwezig zijn. De bewoningsintensiteit neemt echter op
zijn laatst aan het begin van de 13e eeuw definitief af.
Uit de 13e eeuw dateert een klein, rechthoekig huis en mogelijk een bijge-
bouw. De verdere activiteiten op het terrein in deze periode hebben geresul-
teerd in een greppelsysteem in de depressie, vermoedelijk om deze te
ontwateren, en enkele afvalkuilen. Deze activiteiten concentreren zich in de
loop van de 13de en het eerste kwart van de 14e eeuw. Daarna wordt de
nederzetting definitief verlaten. De bewoning zal zich als vaker is aange-
toond verplaatst hebben, waarschijnlijk naar het Moleneind. Op het terrein
werd een groot, aaneengesloten akkercomplex ingericht. Daarvoor werd
zelfs de laagte voor een deel opgevuld. Op dit akkercomplex begon tussen
het begin van de 14e eeuw (wanneer het greppelsysteem werd opgegeven dat
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Figuur 11.3
Sporen uit de
merovingische (l)
en karolingische
periode (r)
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is afgedekt) en de 16e/17e eeuw (oudste, niet opgeploegde vondsten uit het
esdek) de vorming van een esdek.
Het aardewerkspectrum van de vindplaats als geheel lijkt goed aan te sluiten
op dat van de Kempen. Een belangrijk verschil is echter de geringe hoeveel-
heid aardewerk uit Zuid-Limburg. Het is niet duidelijk hoe we dit verschil
moeten verklaren. Een ander opvallend verschijnsel is de aanwezigheid van
enkele scherven hoogversierd (Vlaams) aardewerk uit het eind van de 13e

eeuw. Dergelijk aardewerk wordt vaak in verband gebracht met een hoge
sociale status maar het is te riskant om aan enkele exemplaren dergelijke
conclusies te verbinden.
Voor de aardewerkproductie en huizenbouw was klei nodig dat gedurende
verschillende bewoningsfasen lokaal is gewonnen. Enkele van de meest
noordelijke kuilen blijken op basis van de aardewerkvondsten al uit de ijzer-
tijd te stammen. Uit veel kuilen is aardewerk uit de vroege middeleeuwen
verzameld, daarnaast komt echter regelmatig in diezelfde kuilen aardewerk
uit de volle middeleeuwen voor. Het vroeg-middeleeuws aardewerk zal
derhalve over het algemeen als opspit gezien moeten worden. Toch kunnen
enkele kuilen wel uit de vroege middeleeuwen dateren. De meeste stammen
echter uit de volle middeleeuwen. Zelfs van de vol-middeleeuwse bewoning
in het noordoosten is een deel vergraven hetgeen betekent dat in de 12e of
13e eeuw nog enkele kuilen gegraven moeten zijn.

11.3.4 Huisbouwprovincies in de middeleeuwen
De huizen van Uden passen goed in de traditie van de Zuid-Nederlandse
plattegronden, zowel voor de vroege als de volle middeleeuwen. Helaas zijn
voor de vroege middeleeuwen maar een handvol grootschalig onderzochte
nederzettingen uit Zuid-Nederland bekend (Escharen, Geldrop, Dommelen,
Weert) en deze vindplaatsen zijn over het algemeen slechts ten dele gepubli-
ceerd.5 Toch kunnen we ons zo langzamerhand een beeld vormen van
huizenbouwtradities in Zuid-Nederland. In hoofdstuk 7 zijn parallellen voor
de huizen uit Uden behandeld en is gewezen op de belangrijke omslag die
rond 750 plaatsvond van huizenbouw gebaseerd op langsverbanden naar
huizenbouw gebaseerd op dwarsverbanden (de gebinten). Typisch voor de
merovingische periode lijken één- tot driebeukige gebouwen met regelmati-
ge opbouw. In de karolingische periode zien we naast vergelijkbare maar
onregelmatigere, gebint gebaseerde plattegronden ook regelmatig het type
plattegrond opduiken dat ook in Uden is blootgelegd: driebeukig, bijna vier-
kant met aan de kopse kanten twee verschillende dakconstructies (zie fig.
7.14 en 7.15). In het rivierengebied lijkt in de merovingische periode een
ietwat afwijkende huizenbouwtraditie voor te komen met o.a. grote driebeu-
kige plattegronden met relatief smalle zijbeuken die aangetroffen zijn te
Escharen, Gassel en Wijk bij Duurstede – De Geer.6 In de karolingische
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5 Escharen: Verwers 1998-9; Geldrop: Theuws 1993; Dommelen; Theuws, Verhoeven en
Regteren Altena 1988; Weert: Roymans 1995, Roymans en Tol 1996, Roymans, Tol en Hiddink
1998.

6 Escharen: Verwers 1998-9, 268-269; Gassel: Verwers 1990, 71-75; Wijk: Van Es & Hessing
1994, 233.
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Figuur 11.5
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periode zien we in Wijk bij Duurstede (het oude Dorestad) en Kerk-
Avezaath – Stenen Kamer Noord-Nederlandse tradities opduiken.7 Vroeg-
middeleeuwse bewoning kon in de Brabantse Maaskant worden vastgesteld
in Herpen. Helaas kon deze niet integraal worden opgegraven.8 Die gege-
vens zouden ons meer hebben kunnen vertellen over waar de grens in huis-
bouwtradities ergens ligt. In Noord-Nederland (met name in Drenthe en de
Veluwe zijn veel nederzettingen bekend) komen heel andere, meestal ook
éénschepige gebouwen met veel wandpalen voor.9 Met het rivierengebied
bestaat dus in eerste instantie een gering verschil, met Noord-Nederland een
zeer duidelijk.
De bootvormige plattegronden uit de volle middeleeuwen zijn van vergelijk-
bare typen als die uit de Kempen en passen deels in de voor Dommelen
opgestelde typologie. Uit recent onderzoek, o.a te Uden maar ook te Bakel,
Herpen en Someren wordt echter duidelijk dat de variatie in de Zuid-
Nederlandse bootvormige boerderijplattegronden veel groter is dan op basis
van de gegevens uit Dommelen is vastgesteld.10 Vergelijkbare plattegronden
zijn bekend uit een gebied dat naast Noord-Brabant Vlaanderen (o.a.
Wijnegem en Herk-de-Stad), Limburg (verschillende sites rond Blerick,
Weert en Sittard), het Rijnland (verschillende sites rond Krefeld en Neuss)
en Zuid-Holland (Gouda, Spijkenisse en Molenaarsgraaf) omvat. Een
vreemde uitschieter is Oud-Leusden bij Amersfoort.11 Opnieuw is er een
duidelijk verschil met Noord-Nederland en Westfalen waar bootvormige
huizen met veel grotere aantallen staanders worden gebouwd (zie fig. 11.6).
In het rivierengebied komen beide typen bootvormige huizen voor. De
Noord-Nederlandse bijvoorbeeld te Malburg, de Zuid-Nederlandse te
Houten.12 De Brabantse Maaskant, waar gedurende de vroege middel-
eeuwen nog afwijkende huistypen voorkwamen (Escharen, Gassel) lijkt in
de volle middeleeuwen op basis van de recente vondsten te Herpen tot de
Zuid-Nederlandse boothuisprovincie te mogen worden gerekend.13

11.3.5 Een karakterisering van de middeleeuwse nederzetting
Met het Udense onderzoek hebben we duidelijke archeologische aanwijzin-
gen verkregen voor bewoning in de vroege en volle middeleeuwen in dit
gebied. Voor die perioden zijn we, met name voor de rurale bewoning,
grotendeels afhankelijk van archeologische informatie. We beschikken over
weinig historische bronnen voor de regio in deze periode. De 7e – 14e eeuw-
se bewoning van Uden vult derhalve een kennislacune voor dit gebied. Door
de ‘solitaire’ ligging van de boerderijen zijn er enige uitspraken te doen over
de erfinrichting. Tegelijk moeten we onthouden dat we hier slechts met een

7 Wijk bij Duurstede: Verwers 1998-9; Kerk-Avezaath: 
8 Ball en Jansen 2002.
9 Zie Theuws 1996 voor de vergelijking tussen de verschillende regio’s binnen Nederland.
10 Bakel: Arnoldussen in prep.; Herpen: Ball en Jansen 2002; Someren: Schabbink 1999;

Dommelen: Theuws, Verhoeven en Van Regteren Altena 1988.
11 Vlaanderen: Wouters et. al. 1995-6, Cuyt 1986; Limburg: Roymans 1995, Roymans en Tol

1996, Roymans, Tol en Hiddink 1998, Schotten 1995; Zuid-Holland: Koorevaar 2001;
Rijnland: Reichmann 1997, Keller 1998; Amersfoort: Van Haaft 1985.

12 Noord-Nederland: Waterbolk 1991; Malburg: Oudhof e.a. 2000; Houten: Van Benthem en
Van de Velde 2001.

13 Ball en Jansen 2002. In Escharen zijn ook bewoningssporen uit de volle middeleeuwen
aangetroffen. Die zijn helaas nog niet gepubliceerd. In de laat-karolingische periode lijkt hier
echter een ontwikkeling naar de boothuizen van het zuidelijke type plaats te vinden (Verwers
1998-9, 280-281).
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Figuur 11.6
Typische Noord- (boven de stippellijn) en Zuid-Nederlandse (onder de lijn) bootvormige plattegronden uit de volle
middeleeuwen.Schaal 1:200.
1: Peelo; 2: Ermelo; 3: Gasselte; 4: Malburg; 5: Geldrop; 6: Bladel - Kriekeschoor; 7: Dommelen - huis 13; 8: Dommelen - huis 31;
9: Herpen; 10: Sint Oedenrode; 11: Dommelen – huis 10.
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kleine uitsnede uit een (veel) groter nederzettingssysteem te doen hebben.
Op de erven uit de eerste helft van de 12e eeuw kwamen naast de bootvor-
mige woonstalhuizen waterputten, hooimijten en incidenteel werkschuur-
tjes voor. In de tweede helft van de 12e eeuw lijken veel van deze gebouwen
overbodig te zijn geacht. Hun taak werd overgenomen door het hoofd-
gebouw dat aanbouwtjes aan het woondeel kreeg. Bij huis 1 ligt direct voor
de zuidelijke kopse kant van de boerderij een schuurtje. Uitgaande van
gelijktijdigheid van beide structuren is dit een patroon in erfinrichting die
enkele duidelijke parallellen kent. Het is zeker niet ondenkbaar dat de
inrichting van bepaalde nederzettingen volgens een vast patroon gebeurde.
Kunnen we nog iets zeggen over met wat voor nederzetting we te maken
hebben? Theuws14 heeft een typologie voor middeleeuwse nederzettingen
opgesteld. Ook deze typologie lijkt de grote variatie aan recent opgegraven
nederzettingen niet te omvatten en is derhalve aan revisie toe. Belangrijke
vraag bij een poging onze nederzetting in te kaderen zou zijn in hoeverre er
continuïteit is tussen de bewoning uit de vroege en de volle middeleeuwen.
Binnen het model van Theuws zijn er namelijk met name twee verschillen-
de nederzettingstypen die voor ons relevant zijn: de kortstondig bewoonde
ontginningsnederzettingen die met name in de karolingische periode en de
volle middeleeuwen voorkomen en de langdurig bewoonde lokale centra van
het type Dommelen. Op basis van het nu onderzochte deel van de nederzet-
ting zouden we eerder geneigd zijn aan ontginningsnederzettingen te
denken die al dan niet toevallig op dezelfde plek zijn ingericht. Voor hetzelf-
de geld bevindt de 10e eeuwse bewoning zich echter vlak buiten de opgra-
ving en hebben we dus met een langdurig bewoond gehucht te maken waar
geen kerk is gebouwd (dit in tegenstelling tot het type Dommelen). Over
zowel de grootte als de continuïteit van de nederzetting kunnen we helaas
slechts speculeren.

11.3.6 De nederzetting binnen de parochie en de heerlijkheid Uden
De nederzetting behoorde zeker vanaf de volle middeleeuwen tot de paro-
chie en heerlijkheid Uden. Normaliter kunnen we ervan uit gaan dat kerk
en kerkhof in de 12e-14e eeuw al op de plaats van de oude St. Petruskerk
lagen. Daar zal ook de oude dorpskern gelegen hebben. Hoewel er geen
archeologisch onderzoek in de kern rond de kerk heeft plaatsgevonden
kunnen we – wanneer we ervan uitgaan dat de opgegraven nederzetting een
secundaire, kerkelijk en waarschijnlijk ook wereldlijk afhankelijke, nederzet-
ting was – op basis van de resultaten van de opgraving aan de Schouwstraat
veronderstellen dat in de kern van Uden ook vanaf de laat-merovingische
tijd bewoning zal hebben plaatsgevonden. Uden bestond echter in de vroege
middeleeuwen uit meerdere kernen (het gebied rond de oude kerk, het
Marktveld, Moleneind, etc.). Dat bij verschillende bouwwerkzaamheden
rond de Markt slechts materiaal vanaf de 14e eeuw is aangetroffen duidt er
wellicht op dat ook dit een secundaire nederzetting was. In de 13e-14e eeuw
treden regelmatig verplaatsingen van nederzettingen op in de Kempen.
Daarbij ontstaan o.a. de typische driehoekige dorpspleinen die voorheen
vaak als een Frankisch en dus vroeg-middeleeuws element werden geïnter-
preteerd. De verplaatsing was soms zo ingrijpend dat de kerk geïsoleerd

14 Theuws 1988, 289-303; Theuws 1991, 373-391.
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Figuur 11.7
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tussen de nieuwe, op de oude dorpskern ingerichte akkers kwam te liggen.15

In het centrum van Uden lijkt die verplaatsing niet zo volkomen geweest te
zijn. Aan de Schouwstraat - waar echter geen kerk zal hebben gestaan – zien
we wel een complete verplaatsing van de nederzetting.

11.4 Samenvattend
Uit bovenstaande blijkt dat Uden A50 / Schouwstraat onderdeel uitmaakt
van een gebied dat bewoning herbergt vanaf de vroege ijzertijd tot en met
het eerste kwart van de 14e eeuw. De opgraving heeft met zekerheid bewo-
ning aangetoond voor de vroege en midden-ijzertijd (800 – 250 v. Chr.),
de 8e en de 12e tot 14e eeuw na Chr. Oppervlaktevondsten rondom de opgra-
ving maken bewoning uit de tussenliggende perioden en intensievere bewo-
ning voor genoemde perioden echter aannemelijk. De bewoners van het
gebied zullen onderdeel hebben uitgemaakt van omvangrijkere economi-
sche en sociaal-politieke eenheden. De bewoning in de verschillende perio-
den zal bepaald zijn door verschillende factoren. In de prehistorische en
(inheems-)Romeinse periode speelt het fysieke landschap nog een belangrij-
ke rol. In de middeleeuwen gaan economische en/of politieke redenen meer
een rol spelen. In Zuid-Nederland is in de vroege middeleeuwen een
veelvoorkomende organisatievorm het domein, waarbinnen boeren in een
afhankelijke positie stonden tot een domeinheer. De inrichting van het land-
schap wordt in de middeleeuwen ook bepaald door de aanwezigheid van
bijvoorbeeld kerken. De landschapsinrichting uit de ijzertijd is dan volledig
verdwenen. Na de middeleeuwse bewoning wordt het gebied in gebruik
genomen als akkerland en worden de bewoningsresten afgedekt door een
dik esdekpakket.

11.5 Een korte methodische synthese
In deze paragraaf zijn de conclusies uit het niet in productie genomen
rapport van het proefsleuvenonderzoek opgenomen. Zij worden vergeleken
met de resultaten van het definitief onderzoek. Afgesloten wordt met enkele
adviezen aangaande het archeologisch beheer van de omliggende terreinen.

11.5.1 Vindplaats 23
Vindplaats 23 is gelegen op het relatief vlakke zuidelijke deel van het onder-
zoeksgebied. Hier waren door RAAP op het oppervlak twee scherven uit de
ijzertijd aangetroffen. Alleen in het noordelijke deel van dit terrein waren
enkele boringen gezet. Leden van de heemkundekring Uden hadden juist
veel materiaal van deze vindplaats verzameld (vuursteen, Romeins en laat-
middeleeuws aardewerk en een karolingische schijffibula).
Het zuidelijke deel van de vindplaats (min of meer overeenkomend met
sleuf 1) is in gebruik geweest voor aspergeteelt, terwijl het noordelijke deel
(ongeveer overeenkomend met sleuf 2) in gebruik is geweest als maïsakker.
Voor de aspergeteelt is het zuidelijke deel van de vindplaats gediepploegd tot
een diepte van 60-70 cm vanaf het maaiveld. In de profielen van sleuf 1
waren dan ook de naar boven getrokken stroken geel zand en grind
duidelijk te herkennen. Dit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat spoorin-
houden boven op de akker terecht zijn gekomen, wat de grote hoeveelheid
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vondsten die aan het oppervlak zijn gedaan kan verklaren. Dit betekent
echter ook dat alleen diepe sporen als waterputten bewaard zullen zijn. Het
bodemprofiel op de maïsakker blijkt ook in grote mate verstoord te zijn. Er
zijn diepe putten gegraven om afval, waaronder betonijzers, te dumpen.
Concluderend kunnen we stellen dat de gehele vindplaats 23 in hoge mate
verstoord is en daardoor archeologisch gezien van gering belang is. Hier
heeft geen vervolgonderzoek plaatsgevonden.

11.5.2 Vindplaats 23/24
Vindplaats 23/24 ligt op een naar het noorden en westen dalende hoogte in
het landschap, direct ten zuiden van de laagte midden in het onderzoeksge-
bied. Door RAAP zijn hier geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
archeologische objecten aangetroffen. De heemkundekring Uden had echter
ook hier van het oppervlak enig materiaal verzameld: o.a. wat Romeins en
laatmiddeleeuws aardewerk. De ondergrond bestaat uit geel-bruin tot licht-
bruin zand met zeer veel kiezel. Dit maakt onderdeel uit van de pleistocene
Maasafzettingen die voorheen als Formatie van Veghel aangeduid werden.
Op dit niveau zijn de sporen zichtbaar. Hierop ligt een 10-25 cm dik pakket
homogeen bruin tot bruin-grijs zand. Dit pakket kan geïnterpreteerd
worden als een door bemesting vanaf de late middeleeuwen opgehoogd
esdek. Het vertoont aan de onderzijde veel sporen van bioturbatie.
Daarboven bevindt zich een 40-60 cm dikke bouwvoor.
In de proefsleuven 3 en 4 is op deze locatie een groot aantal grondsporen
aangetroffen. Een zeer sterke concentratie vinden we over een lengte van 50
m (39 sporen) en een wat dunnere spreiding vinden we over een lengte van
90 m (65 sporen waaronder meerdere greppels). Om te proberen meer
inzicht te krijgen in de verspreiding van de sporen, en met name om de
mogelijkheid van de aanwezigheid van structuren te onderzoeken, is sleuf 3
binnen het cluster uitgebreid met een blok van ca. 6,5 x 7,5 m (fig. 4.5).
De sporen bestaan voor het grootste deel uit paalsporen, hoewel er ook
enkele middelgrote tot grote kuilen zijn aangetroffen. Binnen de vindplaats
lijken weer enkele kleinere clusters aan sporen onderscheiden te kunnen
worden. Op basis van de sterke ordening van sporen in de uitbreiding van
sleuf 3 kon verwacht worden dat op deze locatie meerdere gebouwtjes
aanwezig zouden zijn. Van elk van de clusters zijn tijdens het proefsleuven-
onderzoek enkele sporen onderzocht. De conservering van de sporen is
goed te noemen. De meeste paalsporen zijn tot 20-30 cm diepte bewaard.
Een enkel groter spoor is tot meer dan 50 cm diepte te volgen. Opvallend is
dat veel sporen extreem vondstarm zijn. Ook zijn er weinig vondsten in
bouwvoor en esdek aangetroffen. Dit bemoeilijkt de datering van een groot
aantal sporen. De meeste sporen kunnen in de volle middeleeuwen
(ca. 1000-1250 na Chr.) geplaatst worden op basis van het aangetroffen
schervenmateriaal (Pingsdorf of Zuid-Limburgs aardewerk, roodbakkend
aardewerk en proto-steengoed). Eén rijk gevulde kuil stamt echter uit de
midden-ijzertijd.
Ten zuiden van vindplaats 23/24 bevindt zich een lege zone van zo’n 30-40
m tot aan de recente verstoringen van vindplaats 23. Aan de noordzijde
wordt de vindplaats begrensd door de laagte in het landschap die ontstaan is
door een oud beekdal en vervolgens vanaf de vroeg-moderne tijd als perceel-
grens heeft gediend. Dit blijkt uit de grote concentratie aan greppels in dit
deel van het terrein. Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd derhalve
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verwacht dat we hier te maken hebben met een vrij goed begrensd en vrij
goed geconserveerd nederzettingsterrein dat zowel in de volle middeleeu-
wen als in de midden-ijzertijd bewoond is.
Uit de resultaten van het definitief onderzoek blijkt dat deze verwachting
grotendeels terecht was. Er werden inderdaad bewoningssporen uit de
midden-ijzertijd en de volle middeleeuwen aangetroffen. Alleen het greppel-
systeem bleek ouder dan verwacht. Helaas bleek een belangrijk deel van het
erf uit de midden-ijzertijd onder de bestaande wegen verdwenen te zijn.
Daarentegen bleek echter één vol-middeleeuws erf binnen het opgegraven
areaal te liggen. Een probleem bij dergelijke ‘schone’ nederzettingen is
echter het geringe aantal sporen, zeker buiten de structuren zelf. Dit bete-
kent dat je met de proefsleuven een gebouw zult moeten doorsnijden,
anders is de kans groot dat je de nederzetting niet zult herkennen. Nu is
ook met slechts een aantal sporen in een proefsleuf moeilijk een (vol-)
middeleeuws huis te missen. Voor nederzettingen uit de late prehistorie en
de Romeinse tijd blijken twee kleine paalsporen soms de enige aanwijzing
in een proefsleuf bij kortstondig bewoonde nederzettingen.16 In het geval
van vindplaats 23/24 bleek dan ook niet de concentratie van 50 m de hele
nederzetting aan te geven. Die strekte zich uit over de hele lengte van de
‘dunne strooiing’ van 90 m lengte in de proefsleuven. In het gebied van de
concentratie lagen huis 2 en de ijzertijdsporen die beide in de proefsleuven
waren aangesneden. Binnen het gebied van de dunne strooiing lag huis 1
waar beide proefsleuven rakelings langs waren gegaan. Dit wijst erop dat je
voorzichtig moet zijn met het bepalen van de grootte van de nederzetting op
basis van de proefsleuven. De zone met de grootste sporen- / vondstencon-
centratie is meestal de aangesneden huisplaats, zelden echter de complete
nederzetting of het complete erf. De enige oplossing is veel meters sleuf
aanleggen en regelmatig uitbreiden.

11.5.3 Vindplaats 24
Vindplaats 24 is gelegen aan de rand van een sterk geprononceerde hoogte
in het landschap die naar het noorden, westen en zuiden sterk afloopt met
een verval van ruim 2 m. Naar het oosten toe verloopt dit verval veel geleide-
lijker. Deze hoogte is ten noorden van de laagte gelegen die midden door
het onderzoeksgebied loopt. Het hoogste deel van de kop ligt ten westen van
het onderzoeksgebied. Op deze vindplaats is door RAAP in zeven boringen
archeologisch materiaal aangetroffen. Dit materiaal bestaat met name uit
scherven uit de volle middeleeuwen (Pingsdorf-aardewerk, kogelpotten en
een mogelijke Badorf-scherf), aangevuld met enkele ijzertijdscherven.
Enkele middeleeuwse scherven lijken uit een spoor afkomstig.17 Naast
opnieuw vooral vol en laatmiddeleeuws aardewerk zijn op de locatie door
leden van de heemkundekring Uden ook enkele fragmenten Romeins
aardewerk aangetroffen.
De ondergrond bestaat ook op deze vindplaats uit geelbruin tot lichtbruin
zand met zeer veel kiezel: de Pleistocene Maasafzettingen, voorheen aange-
duid als Formatie van Veghel. Op dit niveau zijn de sporen zichtbaar.
Hierop ligt een 10-20 cm dik pakket homogeen bruin tot bruingrijs zand.

16 Dit gold bijvoorbeeld voor de Romeinse nederzettingen bij Oss-De Geer (Jansen en Van Hoof
in prep.).

17 Oude Rengerink 1997, 24-27+39-40.
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Dit pakket kan geïnterpreteerd worden als een door bemesting vanaf de late
middeleeuwen opgehoogd esdek. Op het esdek bevindt zich een ca. 10 cm
dik pakket waarin bouwvoor en esdek vermengd zijn. Daarboven bevindt
zich een 30-40 cm dikke bouwvoor.
In de proefsleuven 3 en 4 is op deze locatie een groot aantal grondsporen
aangetroffen over een lengte van ca. 70 m (het gaat om ca. 90 sporen). Het
betreft hier enkele paalsporen, greppels en grote kuilen, maar vooral
middelgrote kuilen. Om te proberen meer inzicht te krijgen in de versprei-
ding van sporen, en met name om de mogelijke aanwezigheid van structu-
ren te onderzoeken is sleuf 3 binnen het cluster uitgebreid met een blok van
ca.6,5 x 10,5 m (fig. 4.5). Daaruit blijkt dat we te maken hebben met een,
zeker binnen een klein opgegraven vlak, moeilijk te ontwarren cluster van
middelgrote (paal)kuilen en paalsporen. Ook op deze vindplaats is de
vondstdichtheid i.t.t. de sporendichtheid laag, hoewel hier meer materiaal
uit bouwvoor en esdek verzameld kon worden. De tot nu toe op basis van
fragmenten van Pingsdorf-aardewerk en kogelpotten gedateerde sporen
behoren tot de volle middeleeuwen (ca. 1000-1250 na Chr.). Hierin past het
door RAAP aangeboorde mogelijke spoor met een vergelijkbare datering.
Vindplaats 24 kan op basis van de resultaten van het AAO geïnterpreteerd
worden als een nederzettingsterrein uit de volle middeleeuwen. Ook hier
zou gezien de boorresultaten van RAAP een bewoningsfase uit de ijzertijd
vertegenwoordigd kunnen zijn. Op basis van vindplaatsen uit dezelfde 
periode in Oost-Brabant kan een dergelijk sporencluster uit de volle middel-
eeuwen het meest waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als onderdeel van
een huisplaats waarop meerdere bootvormige huisplattegronden over elkaar
heen liggen.18 Ook deze vindplaats is vrij goed geconserveerd en begrensd.
Aan de noordzijde van de vindplaats ligt een ca. 75 m lange lege zone die
zich uitstrekt tot aan het einde van het onderzoeksgebied. Aan de zuidzijde
wordt de vindplaats begrensd door de reeds vaker vermelde laagte in het
terrein.
De resultaten van het definitief onderzoek hebben enige veranderingen in
dit beeld aangebracht. Zo bleek er een belangrijke vroegmiddeleeuwse
bewoningsfase aanwezig te zijn en de sporen van het kuilencluster bleken
met name als kleiwinningskuilen geïnterpreteerd te moeten worden. De
grootte van de nederzetting bleek hier echter goed bepaald. Dit komt ten
dele doordat begin en einde van de zone met kleiwinningskuilen niet te
missen zijn en ten dele doordat de nederzetting hier meerfasig is. De vele
herbouwen en nieuwbouwen hebben gezorgd voor de vorming van een
dicht palencluster dat in een proefsleuf niet te missen is. De extreme
vondstarmheid van de vroeg-middeleeuwse (met name de merovingische)
bewoningsfase betekent in de praktijk dat de ene Badorf-scherf wel voldoen-
de bleek te zijn om een vroeg-middeleeuwse nederzettingsfase aan te tonen.

18 Verhoeven & Vreenegoor 1991 voor de Kempen. Voor het noorden van Oost-Brabant zijn er
nog weinig gegevens. In de zomer van 2001 is echter door Archol BV een nederzetting uit de
volle middeleeuwen opgegraven te Herpen-Wilgendaal (Ball en Jansen 2002).
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11.5.4 Conclusies
Het onderzoek te Uden is op methodisch gebied zeer interessant gezien het
feit dat hier drie zeer verschillende vindplaatsen zijn aangetroffen.
Vindplaats 23 bleek geheel verstoord. In de boor en met name op het land
kom je daardoor veel vondsten tegen, maar in de proefsleuf merk je direct
dat verder onderzoek geen zin heeft. Vindplaats 23/24 is relatief kortstondig
bewoond en kent daardoor een lage spoor- en vondstdichtheid, zeker buiten
de structuren zelf. In het booronderzoek blijkt een dergelijke vindplaats
moeilijk te pakken. In het proefsleuvenonderzoek kom je ze bij sleuven om
de 20 m normaal gesproken tegen. In sleuven om de 50 m kunnen twee
paalsporen het enige zijn dat op de nederzetting wijst. De grootte van zo’n
nederzetting blijkt echter ook in het proefsleuvenonderzoek lastig te bepa-
len. Vindplaats 24 is juist een langdurig c.q. regelmatig opnieuw bewoonde
locatie. Bij dergelijke vindplaatsen zijn zowel de aanwezigheid als de grootte
meestal vrij eenvoudig te bepalen. Op basis van het geringe aantal sporen
dat tijdens een proefsleufonderzoek gecoupeerd wordt zullen natuurlijk met
name bewoningsfasen met een lage spoor- of vondstdichtheid het risico
lopen niet herkend te worden. Dat is echter geen ramp. Het doel van het
proefsleuvenonderzoek is immers met name aan te tonen of er opgravens-
of behoudenswaardige resten van bewoning of een ander type gebruik
aanwezig zijn. Daarbij willen we natuurlijk het liefst precies weten uit welke
periode(s) dat gebruik stamt. Die vier ijzertijdsporen of die vijf sporen waar
daadwerkelijk merovingisch aardewerk uitkomt moet je echter tijdens het
definitief onderzoek vinden.

11.6 Waardering en aanbevelingen

11.6.1 Inleiding
Bij een waardering wordt een oordeel over het archeologische belang van
een vindplaats gegeven. Als parameters voor de kwaliteit gelden een aantal
door de R.O.B. opgestelde criteria.19 Deze zijn in onderstaande tabel weer-
gegeven. Bij een onderzoek als dat te Uden waarbij geen zichtbare monu-
menten worden onderzocht, zijn de belevingscriteria niet van toepassing.

Waarden Criteria

Beleving schoonheid

herinnering

Fysieke kwaliteit gaafheid

conservering

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid

informatiewaarde

ensemblewaarde

representativiteit

11.6.2 Fysieke kwaliteit vindplaatsen
De vindplaatsen 23/24 en 24 kennen een hoge fysieke kwaliteit. Verploeging
en bioturbatie lijken vooral in het esdek plaatsgevonden te hebben,
waardoor aantasting van de ter plekke aanwezige sporen buiten een lichte

Tabel 11.1
Criteria kwaliteitsbepaling ROB

19 Specificatie waardering en selectieadvies. Eindrapport voorbereidingscommissie
Kwaliteitszorg Archeologie, januari 2001. Zie bijlage 2.



verploeging en omzetting in de vroeg-moderne tijd zeer gering lijkt te zijn.
Hetzelfde zal gelden voor sporen die eventueel ten westen van het geplande
tracé liggen. Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat de grenzen van de
nederzetting overeen zouden komen met de grenzen van het aan te leggen
tracé. Daar zal bij iedere toekomstige bodemingreep in dat gebied rekening
mee gehouden moeten worden. De mogelijke doorloop van de aangesneden
nederzettingen ten oosten van het onderzochte areaal kan veel sterker
verstoord zijn. Daar zijn immers de Schouwstraat en de Rondweg aangelegd
met bijbehorende greppels. Verwacht wordt dat vooral bij de aanleg van de
Rondweg diepere bodemingrepen zullen hebben plaatsgevonden.
Vindplaats 23 kent daarentegen een zeer lage fysieke kwaliteit. Door respec-
tievelijk het aanleggen van aspergebedden en het graven van grote afvalkui-
len lijkt de ooit aanwezige vindplaats voor het grootste deel vernietigd te
zijn. Op deze locatie worden daarom nauwelijks grondsporen verwacht.

11.6.3 Inhoudelijke kwaliteit vindplaatsen
Het onderzoek heeft de aanwezigheid van nederzettingsterreinen, zowel op
vindplaats 23/24 als op vindplaats 24 aangetoond, gescheiden door een laag-
te. Op basis van het vondstmateriaal kunnen we concluderen dat het daarbij
gaat om één erf uit de midden-ijzertijd (vindplaats 23/24), enkele erven uit
de vroege middeleeuwen en twee erven of een kleine nederzetting uit de
volle middeleeuwen (beide vindplaatsen). Nederzettingssporen uit de vroege
en volle middeleeuwen zijn met name uit de Kempen bekend, in het noor-
den van Oost-Brabant is echter nauwelijks onderzoek naar die periode
gedaan.20 De midden-ijzertijd is opnieuw in de Kempen, in Oss en bv. in
Haps (gem. Cuijk) relatief goed onderzocht. Het tussenliggende gebied van
o.a. de gemeentes Uden, Veghel, Gemert-Bakel en Bernheze is voor deze
periode nog een blinde vlek. Daarnaast is uit fase F, waarin de onderzochte
aardewerkrijke kuil (put 3 spoor 2) gedateerd kan worden, nog maar weinig
materiaal bekend.21 Op basis van bovengenoemde conclusies worden de
vindplaatsen als volgt gewaardeerd:

Waarden Criteria Scores

hoog midden laag

Fysieke kwaliteit gaafheid +

conservering +

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid +

informatiewaarde +

ensemblewaarde +

representativiteit

Tabel 11.2
Waardering vindplaats 24
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20 Opgravingen naar de volle middeleeuwen in het noorden van Oost-Brabant hebben
plaatsgevonden te Veghel, Herpen, Escharen, Grave en Haps (Verhoeven & Vreenegoor
1991 en recent onderzoek Archol bv te Herpen).

21 Mondelinge mededeling drs. P.W. van den Broeke (gemeente Nijmegen).
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Waarden Criteria Scores

hoog midden laag

Fysieke kwaliteit gaafheid +

conservering +

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid +

informatiewaarde +

ensemblewaarde +

representativiteit

Waarden Criteria Scores

hoog midden laag

Fysieke kwaliteit gaafheid +

conservering +

Inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid +

informatiewaarde +

ensemblewaarde +

representativiteit

11.6.4 Aanbevelingen
De vindplaatsen 23/24 en 24 zijn op basis van de resultaten van de AAO als
behoudenswaardig betiteld. Op basis van dit advies is op de delen die
binnen het tracé van de rijksweg 50 vielen een vervolgonderzoek uitgevoerd.
Onder de bestaande wegdekken van de Rondweg en de Schouwstraat is dit
niet gebeurd. Op basis van de dichtheid en complexiteit van de sporen is de
mogelijkheid van een archeologische begeleiding uitgesloten.
Mede op basis van de resultaten van de opgraving willen we de ten westen
van het geplande tracé gelegen hogere landschappelijke delen, waar een
doorloop van de vindplaatsen 23/24 en 24 verwacht wordt, als beschermens-
waardig aangeven. Dit betekent dat geadviseerd wordt deze terreindelen als
archeologisch waardevolle terreinen op te nemen en deze als zodanig te
behandelen bij het huidige gebruik en toekomstige bodemingrepen. Dit
betekent in de praktijk dat bij vernietigende bodemingrepen als het aanleg-
gen van aspergebedden, verbreding van de weg, huizenbouw, e.d. geadvise-
rd wordt hier archeologisch onderzoek toe te staan. Hetzelfde wordt
geadviseerd voor de terreinen aan de oostzijde van de rondweg, mochten
ooit de sportvelden en het laatste stuk bouwland voor bv. woningbouw
bestemd worden. Op deze terreinen zou op dat moment in ieder geval een
proefsleuvenonderzoek gewenst zijn om vast te stellen of de bewoning zich
aan deze zijde van de rondweg doorzet. In figuur 11.8 zijn deze geadviseerde
maatregelen schematisch weergegeven.

Tabel 11.3
Waardering vindplaats 23/24

Tabel 11.4
Waardering vindplaats 23
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Figuur 11.8
Schematische weergave van het advies aangaande de beheersmaatregelen ten aanzien van de
archeologische waarden rondom de locatie A50 / Schouwstraat
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