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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Oss heeft Archol BV een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in het plangebied ’t Reut (figuur 1). Het plangebied 
is gelegen ten westen van de huidige kern van Berghem. Het gebied van 
11 hectare wordt omsloten door de Spaanderstraat in het noorden, de 
Julianastraat in het oosten, de Osseweg in het zuiden en de Reutstraat in het 
westen.
 
Vanaf 2010 is gestart met de aanleg van een woonwijk. Eventuele 
archeologische waarden zullen bij deze werkzaamheden verstoord of 
vernietigd worden. Vanwege de hoge archeologische verwachting die de 
omgeving van het plangebied kent, heeft de gemeente Oss opdracht gegeven 
om de archeologische waarden van het plangebied in kaart te brengen. 
Dit inventariserend veldonderzoek (IVO) is door middel van proefsleuven 
uitgevoerd in 2005 en 2007 (figuur 2).1 

In 2005 is van 21 november t/m 1 december ruim 7 hectare met 29 sleuven 
verkend. Hierbij konden twee vindplaatsen worden aangemerkt. De eerste 
vindplaats betreft een 14e eeuws erf en de tweede vindplaats bestaat uit 14e 
eeuwse perceleringssystemen die samenhangen met de ontginning van 
nieuwe akkerarealen. Tijdens het inventariserend onderzoek kon echter ook 
vastgesteld worden dat het gebied grote verstoringen kent die het gevolg zijn 
van ontgravingen voor zandwinning.2 

1  Van Hoof 2006; Goossens & Van Hoof 2007.
2  Van Hoof 2006.

Figuur 1
Ligging plangebied
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Tijdens het verkennend onderzoek in 2005 waren drie zones nog niet 
beschikbaar; de meest noordoostelijke akker van het plangebied, een smalle 
zone in het zuiden en tenslotte de noordwesthoek (waar nog twee hove-
niersbedrijven waren gevestigd). Voor deze laatste zone is in overleg met 
de gemeente besloten om het verkennend onderzoek te combineren met de 
opgraving van vindplaats 1 (het hier gepresenteerde onderzoek) (figuur 2). 
Daarnaast is uit de bevindingen van 2005 gebleken dat de archeologische 
verwachting voor de zuidelijke, smalle zone laag is. Er is daarom besloten 
daar geen vervolgonderzoek uit te voeren.

De tweede fase van het vooronderzoek, in 2007, heeft zich geconcentreerd 
op de noordoostelijke zone. Hier werden sporen uit de pre-, protohistorie en 
de middeleeuwen (waaronder een landweer) verwacht. Op 7 augustus 2007 
zijn twee proefsleuven (640 m2) aangelegd, waaruit blijkt dat het gebied 
grotendeels verstoord is door recente afgraving voor zandwinning. Het 
onderzoek heeft alleen enkele sporen van laatmiddel eeuwse verkavelings-
greppels opgeleverd.3 
In 2008 heeft het IVO van de, in 2005 nog niet beschikbare, noordwesthoek 
van het plangebied plaatsgevonden. Met aansluitend de definitieve 
opgraving (DO) van vindplaats 1 (het 14e eeuwse erf in dit rapport). 

3  Goossens & Van Hoof 2007.
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Het terrein was wederom nog niet helemaal beschikbaar en pas in 2010 
werd het laatste perceel vrijgegeven. Het DO kon toen pas worden afgerond. 
In totaal is er 4661.252 m2 onderzocht. De bevindingen van het onderzoek 
van 2008 en 2010 zijn in dit rapport vastgelegd. 

Veldwerk:  22 t/m 30 januari 2008 en 17 t/m 19 februari  
    2010   
 
Uitwerking/rapportage: juli 2010

Opdrachtgever:  Gemeente Oss
Uitvoerder:  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)
 
Bevoegd gezag:  Gemeente Oss

Locatie
Gemeente:  Oss  
Plaats:   Berghem
Toponiem:  ’t Reut

Coördinaten vindplaats: X = 166933,7    Y = 420543,5
    X = 167034,1    Y = 420501,3
    X = 167023,8    Y = 420400,9
    X = 166936,8    Y = 420407,9
 
Geomorfologie:  terrasvlakte met nauwelijks reliëf, bedekt door  
    dekzand (2M18a)

Bodemtype:  hoge zwarte enkeerdgrond op leemarm en zwak  
    lemig fijn zand, grondwater 40-80 cm (zEZ21  
    VI-VII).

Onderzoeksmeldingnr.: 26115

Vondstmeldingsnr:        413779
Waarnemingsnr.: in aanvraag

Deponering 
vondstmateriaal:  Provinciaal Depot Noord-Brabant

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

Tabel 1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek Berghem ‘t Reut 



8 Berghem 't reut

2 Landschappelijk en archeologisch kader 

2.1 Landschap4

Het onderzoeksgebied ‘t Reut is gelegen in het Maasland, in het 
noordoosten van Noord-Brabant. Dit gebied kenmerkt zich door twee 
landschapstypen: het kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de 
Maaskant) en het daaraan grenzende dekzandgebied (de Heikant).

Direct ten zuiden van de huidige Maas werden gedurende de droge 
perioden in het Weichselien, de laatste ijstijd (120.000 - 10.000 vóór 
Chr.) over grote oppervlakken eolische afzettingen afgezet. Dit zijn de 
zogenoemde dekzanden, die kenmerkend zijn voor het gehele Maas - 
Demer - Scheldegebied. In dikte variërend van enkele decimeters tot enkele 
meters dekken zij de fluviatiele, Pleistocene afzettingen af. Deze laat-Pleisto-
cene zandafzettingen liggen tegenwoordig op veel plaatsen nog aan of direct 
onder het oppervlak. 

4  Delen van dit hoofdstuk zijn overgenomen uit Van Hoof 2006.

Figuur 3
Bodemkaart van de omgeving van Berghem, 
met ligging van het onderzoeksgebied 
(naar Van der Graaf & Van der Gaauw 1991, 
Verbraeck 1984 en Berendsen 1997)
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Een belangrijke bodemkundige eenheid in het gebied heeft een antropogeen 
karakter. Vanaf de late middeleeuwen werden de leemarme zandgronden 
jaarlijks bemest door de inhoud van de potstal, bestaande uit een mengsel 
van stalmest, huisafval en bosstrooisel of heideplaggen, over de akkers uit 
te spreiden. Het resultaat van een eeuwenlange (plaggen)bemesting en 
beploeging van akkergronden (sommige akkers waren meer dan duizend 
jaar in cultuur) is een kunstmatige ophoging: een esdek.5 Ook deze 
esdekken kunnen pakketten vormen met een dikte van enkele decimeters 
tot ruim een meter. Grote delen van de zandgronden in de Heikant zijn 
afgedekt met een dergelijk antropogeen pakket, dat wordt aangeduid met de 
naam ‘enkeerdgronden’.

Berghem ’t Reut ligt op een uitloper van het dekzandgebied. Het zand is 
kalkloos en fijnkorrelig, leemarm en behoort tot de zogenaamde Twente 
Formatie.6 Geomorfologisch gezien ligt het gebied tegen de noordelijke rand 
van de Peelhorst, een als gevolg van tektonische bewegingen hoog gelegen 
gebied waar een relatief dunne laag dekzand is afgezet op Pleistocene 
afzettingen van rivierterrassen (de Veghel-formatie).7 Het is dus een 
overgangsgebied tussen de nattere zones langs de Maas in het noorden 
en de hoge en droge zandgronden van de dekzandruggen en de Peel Blok 
naar het zuiden. In noordelijke richting daalt het landschap, richting het 
rivierengebied tot aan 5 m + NAP. Naar het zuiden toe stijgt het langzaam 
tot een maximale hoogte van 40 m + NAP in zuidoost-Brabant. In het 
dekzand heeft zich een (laar)podzolbodem ontwikkeld, een bodemtype 
kenmerkend voor arme gronden. Daarop is op het grootste deel van het 
terrein een esdek gevormd. Door de late ontginning van het gebied heeft 
dit esdek zich maar zeer beperkt kunnen ontwikkelen (het is relatief dun). 
Zowel van het esdek als van de bodemvorming is op grote delen van 
het terrein vanwege latere ingrepen in het landschap gekoppeld aan de 
landbouw – egalisatie, afgravingen, ploegen en diepwoelen - nauwelijks 
meer iets bewaard gebleven.
Uit het inventariserend veldonderzoek van 2005 bleek al dat aan 
weerszijden van de Reutstraat de oorspronkelijke bodemopbouw sterker 
verstoord was dan van tevoren was aangenomen. Hier zijn slechts restanten 
van het oorspronkelijke esdek aangetroffen. Het terrein in het noorden geeft 
een vergelijkbaar beeld. Het heeft een tot diep in de C-horizont afgetopt 
bodemprofiel met in het vlak ontginningsgreppels of sloten en zones met 
schopsteken. Bovendien is de bovengrond bij de aanleg van de inmiddels 
verwijderde kassen van het hoveniersbedrijf afgegraven en opgevuld met 
wit, scherp zand. 

2.2 Archeologische en historische context8

Het Maasland wordt al vanaf de prehistorie door zowel jagers-verzame-
laars als agrarische gemeenschappen bewoond. Zij werden waarschijnlijk 
aangetrokken door de diversiteit aan landschappelijke elementen, die 
het mogelijk maakte om verschillende voedselbronnen binnen een klein 
areaal te exploiteren. Vondsten van lokale archeologen, opgravingen en een 
regionale inventarisatie van een deel van het Maasland laten zien dat het 

5  Bodemkaart van Nederland, Blad 45 Oost ‘s Hertogenbosch - toelichting, Stiboka, uitgave 1976.
6  Berendsen 1997.
7  Berendsen 1997.
8  Delen van dit hoofdstuk zijn overgenomen uit Hoof, Van Hoof, 2006.
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gebied rijk is aan archeologische vindplaatsen. Grootschalig archeologisch 
onderzoek uitgevoerd gedurende de laatste drie decennia op het Maaslandse 
dekzandplateau, heeft een intensieve bewoning uit de late prehistorie en 
Romeinse tijd aangetoond.9 
De vindplaatsen uit het ten noorden hiervan gelegen kleigebied zijn 
voornamelijk bekend van oppervlaktekarteringen. Daaruit blijkt dat zowel 
de prehistorische als de historische bewoning zich langs nog bestaande of 
fossiele Maaslopen bevindt, veelal gelegen op de hogere locaties (figuur 4).10 

Vanaf de (vroege) middeleeuwen zijn bewoningssporen bekend uit de 
huidige woonkernen Oijen, Macharen, Teeffelen, Megen, Haren en Oss.11 
De dichtst bijzijnde Merovingische en Karolingische nederzettingsterreinen 
liggen in Herpen en Berghem-Lallenberg.12 Uit de opgravingen van Herpen, 
Uden, Bakel, Oss13 en Nistelrode blijkt dat de nederzettingen uit de volle 
middeleeuwen in de 13e en 14e eeuw worden verplaatst naar de randen 
van de lagere delen van het landschap.14 Dit is een algemeen verschijnsel 
voor de Brabantse zandgronden. De akkers worden nu op de hogere en 
vruchtbare gronden aangelegd waarbij de sporen van de voorafgaande 
bewoning worden afgedekt door de opgehoogde akkerlagen (esdekken). 

De opgravingen rondom Berghem beginnen steeds meer informatie 
op te leveren over de inrichting van het landschap rond een dorp in de 
late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Op de locaties Piekenhoef en 

9  Zie o.a: Fokkens 1993; Schinkel 1998; Jansen en Fokkens 1999.
10  Ball en Schiltmans 1998. Hierin is voor het gebied ‘de Lage Maaskant’ een overzicht gemaakt 

van alle bekende archeologische vindplaatsen.
11  Ball en Schiltmans 1998, 23.
12  Herpen: Ball en Jansen 2002; Berghem: Beex 1955.
13  Eikenboomgaard, de Lievekamp en de Arendsvlucht en uit de Horzak.
14  Herpen: Ball & Jansen 2002; Uden: Van Hoof & Jansen 2002; Bakel: Arnoldussen, S. (red.) 2003; 

Nistelrode: Jansen e.a. 2007.
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Zevenbergen gaat het om verdedigingsstructuren (figuur 5), op de locaties 
De Geer en ’t Reut gaat het om perceleringssystemen die samenhangen met 
de ontginning van nieuwe akkerarealen. Het is bekend wanneer de percelen 
op De Geer werden uitgegeven: dit gebeurde namelijk in 1773 omdat 
de gemeente geld nodig had voor de bouw van een raadhuis. Daardoor 
ontstond de Groote Gement. Het greppelsysteem op De Geer verdeelt het 
gebied in kleine blokken, begrensd door een sloot in het westen waarlangs 
een palissade heeft gestaan. Dit geheel vormde voor zover nu bekend 
de westgrens van de Gement. De complexiteit van deze constructie had 
waarschijnlijk tot doel vee van het akkercomplex te weren.15

Het dorp Berghem, dat vroeger uit een Bergeind en een Duureind bestond, 
is gedurende haar hele geschiedenis sterk verbonden geweest met Oss. In 
1286 kregen de bewoners van Oss, Bergeind en Duureind van de hertog 
van Brabant rechten op de gemene gronden rond die plaatsen, die vanaf dat 
moment gezamenlijk bezit waren.16 Nog in 1773 moesten de schepenen van 
Berghem (dat wel al vanaf de 14e eeuw een eigen schepenbank had) een 
deel van de inkomsten afdragen aan Oss omdat het om gezamenlijk bezit 
ging.17 Het betrof inkomsten die verbonden waren aan het uitgeven van 
delen van de Gement als privé-grond (min of meer waar nu het industrieter-
rein De Geer ligt). De uitgifte door de hertog van Brabant van de gemene 
gronden bij Berghem en Oss was de eerste in een hele reeks uitgiftes tussen 
1286 en 1350. Deze waren ingegeven door de geldnood van de hertog, deels 
voortkomend uit de kosten van de verschillende oorlogen die hij voerde, 

15  Jansen & Van Hoof 2003.
16  Van Asseldonk 2002, 173+ 201.
17  Buijks & Van den Heuvel 1987, 31+ 37.
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Figuur 5
Berghem-Piekenhoef, deel van de ingang van 
de dorpslandweer van Berghem, bestaande 
uit een dichte palenconfiguratie en twee grep-
pels (uit: Van der Linde 2007)
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waarvan de Limburgse Successieoorlog op dat moment de belangrijkste 
was.18 Ook kerkelijk vormden Berghem en Oss lange tijd één parochie. De 
wortels van deze parochie moeten zeer oud zijn en zij viel onder het beheer 
van het klooster Echternach, waar ook Willibrord zijn thuisbasis had. Het 
duurde tot 1677 voordat Berghem een eigen pastoor kreeg en daarmee een 
onafhankelijke parochie werd. Ondertussen waren Oss en Berghem echter 
deel uit gaan maken van Staats-Brabant, waar door de Staten-Generaal in 
Den Haag het katholicisme verboden was. Daarom moest de eerste pastoor 
van Berghem zijn missen opdragen in een schuilkerk in het Land van 
Ravenstein, dat geen onderdeel uitmaakte van de Republiek en waar het 
katholieke geloof wel openlijk beleden kon worden.19

Berghem hoorde administratief onder het Kwartier van het Maasland 
waarvan Oss de hoofdplaats was. Dat maakte weer deel uit van de Meierij 
van Den Bosch dat een onderdeel was van het hertogdom Brabant. Berghem 
lag in de noordoosthoek van Brabant, omgeven door kleinere, min of meer 
onafhankelijke staatjes als het Land van Ravenstein (bestaande uit Herpen, 
Ravenstein en Uden met de omliggende kleinere dorpen en gehuchten), de 
vestingstad Grave en de kleine heerlijkheden langs de Maas zoals Megen en 
Oijen. 
Een groot deel van deze mini-staatjes kwam vanaf 1400 onder steeds 
sterkere Gelderse of Kleefse invloed, wat een steeds grotere dreiging voor de 
regio Oss-Berghem inhield. Die dreiging kwam zowel over de Maas als over 
de Peel aangezien het hertogdom Gelre niet alleen bestond uit het huidige 
Gelderland, maar ook uit grote delen van Noord- en Midden-Limburg en 
aangrenzend Duitsland (waar ook de naamgevende stad Geldern ligt). Bij de 
vele oorlogen tussen Brabant en Gelre werden Berghem en omgeving dan 
ook regelmatig geplunderd en platgebrand. Daarbij speelde de versterkte 
kerktoren een belangrijke rol als vluchtplaats, maar ook in de verdediging 
van het dorp.20 In die verdediging van het dorp en van de landsgrens 
met Ravenstein is de laatste jaren veel inzicht verkregen door onderzoek 
rond Berghem. Er is bijvoorbeeld een landweer ten zuiden van het dorp 
(op de locatie Piekenhoef), op de grens tussen Berghem en Oss (Hoogen 
Heuvel) en tussen Berghem en Nistelrode op de landsgrens (op de locatie 
Zevenbergen) aangetroffen. Soortgelijke verdedigingswerken zijn in de 
omgeving ook aangetroffen te Oss-Vorstengrafdonk, Oss-Horzak, Oss de 
Geer, Oss Hoogen Heuvel, Heesch de Hoef en Uden-Slabroek.21

    

18  Van Asseldonk 2002, 163-164.
19  Cunen 1932, 187; Van den Heuvel et al. 2001.18  Berghem ‘t Reut. 
20  Van den Heuvel et al. 2001.
21  Piekenhoef: Van Hoof & Jansen 2006; Hoogen Heuvel: De Leeuwe & Goossens 2006; Zeven-

bergen: Fokkens, Jansen & Van Wijk 2006; Heesch plangebied De Hoef: Van Wijk, Goossens & 
De Leeuwe 2007; Van der Linde 2007.
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3 vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Doel van de opgraving is het veiligstellen van de archeologische waarden 
van de vindplaats die tijdens het IVO is aangetroffen (behoud ex situ).22 
De betreffende vindplaats (1) is een 14e eeuws erf waarvan de omvang en 
aard nog niet duidelijk zijn. De aanwezigheid van gelijktijdige percelerings-
systemen (vindplaats 2), doet vermoeden dat het een ontginningshoeve was. 
De resultaten van het hier gepresenteerde vervolgonderzoek (IVO en DO) en 
de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen moeten hier mogelijk 
uitsluitsel over geven. 

Vindplaats en landschap
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschapstypo-
logische, fysisch-geografische, paleo-geografische en cultuurlandschappe-
lijke aspecten van het onderzoeksgebied en de landschappelijke context van 
de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:
• Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke 

geleding van het onderzoeksgebied?
• Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige 

opbouw van de ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?
• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaats (geologie, 

bodemkunde en geomorfologie)?
• Wat is de opbouw en ouderdom van het esdek. Zijn er verschillende 

fasen herkenbaar?
• Wat zegt de landschappelijke ligging over de locatiekeuze en het 

vroegere landschapsgebruik? Wat is hierin de relatie met het 
aangrenzende dorp Berghem?

• Klopt de hypothese uit het IVO dat de vindplaats een ontginningshoeve 
is geweest bedoeld om de omliggende woeste gronden om te vormen 
in akkers? Wat is in dit verband dan de relatie tussen de vindplaats 
enerzijds en de Reutstraat en Julianastraat anderzijds? Bestaat er een 
relatie tussen de vindplaats en het aangrenzende greppelsysteem, zoals 
in het IVO is geconcludeerd?

De landweer van Berghem moet ongeveer ter hoogte van de noordoosthoek 
van het plangebied hebben gelegen. Dit terrein was nog niet beschikbaar 
tijdens het IVO. Aanvullend proefsleuvenonderzoek (mogelijk kort voor 
of na onderhavig DAO) kan hier mogelijk nog resten opleveren van deze 
landweer die een rol speelde in de verdedigingssysteem van Berghem. 
Bestaat er een relatie tussen de vindplaats en de landweer?

Periode en vindplaats
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang 
en andere archeologische kenmerken van de vindplaats, off-site patronen 
en hun onderlinge samenhang. Kernvraag is: Hoe was de bewoningsge-
schiedenis en het landschapsgebruik in het plangebied en het omgevende 
onderzoeksgebied, gezien in synchroon en diachroon perspectief? Van deze 
kernvraag zijn de volgende vragen afgeleid:
• Uit welke periode dateren de sporen? Klopt de datering (1275-1350) uit 

het IVO? Zo ja, is hier een verfijning of fasering in aan te brengen? 

22  Goossens 2007, PVE DAO Berghem ‘t Reut. 
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• Zijn er, tegen de verwachting van het IVO in, nog sporen of vondsten 
uit voorgaande perioden (prehistorie, Romeinse tijd of Vroeg 
Middeleeuwen) te vinden? 

• Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 
vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

• Wat is:
• de ligging (inclusief diepteligging)?
• de geologische en/of bodemkundige eenheid?
• de omvang (inclusief verticale dimensies)?
• het type en de functie van de vindplaats?
• de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en 

mobilia)?
• de vondst- en spoordichtheid?
• de stratigrafie voor zover aanwezig?
• de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie?
• Bestaat de vindplaats uit één erf, zoals de resultaten van het IVO doen 

vermoeden, of zijn er meer erven te onderscheiden? 
• Waar liggen de grenzen van het (/elk) erf? Klopt de hypothese uit het 

IVO dat het erf aan de westzijde begrensd wordt door de Reutstraat 
en aan de oostzijde door een greppel? Het IVO heeft nog geen inzicht 
kunnen geven in de noordelijke en zuidelijke grenzen van het erf. Waar 
liggen deze grenzen precies? Bestaan ze uit greppels of een ander type 
structuur? 

• Welke structuren zijn er binnen het (/elk) erf te onderscheiden en wat 
is hun functie geweest? Zijn er parallellen bekend?

• Wat is de ruimtelijke verspreiding van de structuren en vondsten 
binnen het erf. Zijn hier relaties en faseringen in te herkennen?

• Zijn er aanwijzingen voor reparatiefasen binnen de reeds (tijdens 
het IVO) aangesneden huisplattegrond? In de zuidwesthoek van de 
plattegrond is een korte rij buitenste paalkuilen gevonden. Zijn ze te 
beschouwen als reparatie in deze hoek of als restant (na verstoring) van 
een rij dakvoetdragers die oorspronkelijk langs de gehele plattegrond 
waren geplaatst?23 

• Wat was de economische bestaansbasis van het erf (/elk erf)? Indien er 
sprake is van verschillende erven: zijn er in dit kader aanwijzingen voor 
economische specialisatie binnen verschillende huizen en/of erven? 

Vindplaats en conservering
Dit aspect van het onderzoek omvat het aanvullen en evalueren van de 
conclusies omtrent gaafheid en conservering van de archeologische locaties 
en fenomenen. Interessant is met name de vaststelling van de mate van 
verstoring door de aanwezige bebouwing op de eventuele archeologische 
resten onder de bebouwing. De vraagstelling is:
• Welke delen van de vindplaats zijn verstoord en tot op welke diepte? 

Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten 
binnen de vindplaats als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, 
ploegen en bebouwing? In welke lagen of gebieden zijn (nog) gave 
en goed geconserveerde archeologische resten of aanwijzingen voor 
landgebruik te verwachten? Wat is de mate van conservering en 
gaafheid van de vindplaats?

23  Zie Van Hoof 2006, 29.
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• Welke factoren zijn bepalend voor de verschillen in gaafheid 
en conservering (bodemtype, erosie, afdekking, herbewoning, 
grondgebruik, etc.)? 

• In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat 
hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welk? 
Op welk niveau zijn de grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen 
de grondsporen zich af?

3.2 Methodiek
In fase 1 van de opgraving zijn vier proefsleuven aangelegd (put 50 t/m 52 
en put 56).24 Aansluitend is een aaneengesloten blok blootgelegd waarin een 
14e eeuws erf nader is onderzocht (put 53 t/m 55, put 57 en 58) (figuur 6). 
De omvang van het blok is bepaald door de verspreiding van grondsporen, 
de aanwezigheid van verstoringen in het meest noordelijke deel van het 
terrein en een west-oost lopende greppel die als mogelijke noordelijke 
erfbegrenzing is geïnterpreteerd. In totaal is er in deze fase 3400 m2 
opgegraven.
In fase 2 zijn vier proefsleuven (put 59, 60, 61en 62) en kleine 
uitbreidingen aangelegd. Op basis van de resultaten van deze proefsleuven 
is besloten om de sleuven op drie plekken uit te breiden (put 63, 64 en 
65). Een zone ten zuiden van put 65 konat niet onderzocht worden door 
de ligging van een grote storthoop en een reeds aangelegde (bouw)weg (zie 
figuur 5). In totaal is in fase 2 1300 m2 opgegraven.

Bij de aanleg van de opgravingsputten zijn bouwvoor en esdek laagsgewijs 
machinaal verwijderd. De lagen daaronder zijn machinaal maar 
schavenderwijs tot op het sporenniveau verdiept (op 40-70 cm onder het 
maaiveld), waarna de sporen - na handmatig schaven van het vlak - op een 
vlaktekening zijn opgetekend (schaal 1:50) en gefotografeerd.25  Vondsten 
zijn, indien mogelijk, per spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder 
sporencontext is in vakken van maximaal 5 x 5 m verzameld.
Als aanvulling op de tijdens het vooronderzoek beschreven profielen, zijn in 
de drie lange proefsleuven 50, 51 en 59, profielkolommen gedocumenteerd 
(schaal 1:20). De kolommen zijn een meter breed en hebben een onderlinge 
afstand van circa 20 meter.26 Doel van deze profielkolommen was het 
vaststellen van de bodemopbouw en mate van verstoring in het noordelijke 
deel van het terrein. 
Het esdek en opgravingsvlak zijn met een metaaldetector doorzocht. De 
putwanden, meetbuizen, NAP-hoogtes en profielen zijn ingemeten in het 
landelijk coördinatenstelsel (RD-coördinaten) met behulp van een Infrarood 
Theodoliet. 
Om het karakter van de sporen te kunnen vaststellen en om daterend 
materiaal te verzamelen, zijn alle sporen gecoupeerd, getekend (schaal 1:10), 
digitaal gefotografeerd en afgewerkt. Kuilen en andere sporen die daartoe 
aanleiding gaven, zijn bemonsterd. 

24  Er is gekozen om de eerst volgende sleuf van het definitieve onderzoek vanaf 50 door te num-
meren (hetzelfde geldt voor de overige administratie) zodat de resultaten met de gegevens 
van het vooronderzoek gecombineerd kunnen worden. 

25  De putten en sporen van de tweede fase zijn deels met de ‘robotic’ getekend en ingemeten. 
26  Met uitzondering van put 59 waar drie profielen zijn gezet op afwijkende afstanden omdat 

met de profielen de mate van de verschillende verstoringen vastgelegd werd. 
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Overzicht van de aangelegde 
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fase 2 (grijs) van het DO.
Gearceerd is put 1 van het IVO 
uit 2005



Berghem 't reut    17

4 Sporen en structuren 

4.1 Inleiding 
De oorspronkelijke bodemopbouw is op grote delen van het terrein niet 
meer aanwezig. De conserverende werking van de afdekkende lagen is 
hierdoor ook verdwenen. Het sporenvlak bevindt zich op circa 40-70 cm 
beneden maaiveld (circa 6,3 – 6,9 m -NAP), direct onder de bouwvoor. De 
sporen laten zich doorgaans herkennen als grijze of bruine verkleuringen in 
de natuurlijke ondergrond. In totaal zijn er 258 archeologische grondsporen 
aangetroffen, waaronder paalsporen, kuilen, waterputten en greppels 
(bijlage 1). De type-toewijzing is gebaseerd op vorm, kleur en diepte van 
de individuele sporen. Daarnaast is een groot aantal recente verstoringen 
aangetroffen, waaronder zandwinningskuilen, sloten, greppels en drainage 
buizen.

type aantal

Paalsporen 230

Kuil 14

Greppel 12

Waterput 2

Op basis van de configuratie van de paalsporen is er een aantal structuren 
herkend, waaronder één huisplattegrond en vier bijgebouwen (figuur 
7). Hieronder zullen de verschillende structuren27 worden besproken, 
gevolgd door een beschrijving van de greppels, waterputten, kuilen en losse 
paalsporen.

4.2 Huisplattegrond (structuur 1)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2005 is een rechthoekige 
huisplattegrond aangetroffen. De noordelijke helft van deze plattegrond 
kon destijds niet volledig vrijgelegd worden. Tijdens de eerste fase van 
de opgraving is het huis wel volledig bloot gelegd. De noordelijke wand 
is hierbij niet aangetroffen, deze is volledig verdwenen onder een latere 
perceelsgreppel. 
Het huis is noordwest-zuidoost georiënteerd en heeft een drie-beukige 
structuur met een lengte van 15,80 m en een breedte van ongeveer 11 
m. De kern van het gebouw heeft een lengte van 11,70 m en een breedte 
van 6.40 m. Het dak van het huis wordt ondersteund door 12 of 14 grote 
binnenstijlen. Daarbuiten zijn over de lengte op circa 2 m afstand 17 
wandstijlen geplaatst die de wanden vormen. Aan de zuid- en westzijde 
zijn 10 extra wandstijlen aangetroffen die een mogelijke reparatiefase 
representeren (figuur 8). De locaties van de mogelijke ingangen van 
het huis zijn alleen op basis van grotere afstanden tussen de wand- of 
binnenstijlen aan te geven (figuur 8). 
Gedurende het gebruik van het huis is een aantal palen vervangen. In 
enkele coupes is namelijk te zien dat de oorspronkelijke paal eruit gewrikt is 
waarna een nieuwe paal in de kuil is geplaatst. Aanwijzingen voor een haard 
of oven binnen het huis zijn niet aangetroffen.

27  Structuren 4 en 5 zijn na analyse afgevallen.

Tabel 2
Overzicht van aantal en typen sporen
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De meeste kuilen zijn zeer heterogeen, met grove brokken opgevuld. In 
een aantal is het gat waar de paal in heeft gestaan nog te onderscheiden. De 
aanwezigheid van secundair opgevulde paalgaten met leem en ander afval 
van het erf lijkt er op te wijzen dat de palen bij het verlaten van het huis 
deels zijn uitgetrokkenen, bovengronds zijn afgekapt en/of weggerot. Een 
aantal is mogelijk uitgegraven om hergebruikt te worden. Aangezien geen 
grote hoeveelheden houtskool of verbrande (hutten) leem zijn aangetroffen, 
mag geconcludeerd worden dat het huis niet is afgebrand. 

type aantal diepte (cm) onderlinge afstand (cm)

binnenstijlen 12-14 12-80 130-322

wandstijlen 17 10-52 113-263

extra wandstijlen 10 5-44 134-207 

vondstnr categorie aantal gewicht (g) spoor opmerking

77 AME 1 4,8 30  

69 AME 1 3,8 37 elmpt

76 AME 1 4,9 40  

71 AME 1 8,2 44 steengoed 13e eeuw

90 AME 1 14,1 44 bijna steengoed ijzeroxide 13e eeuw

78 AME 3 97,2 54 steengoed laat 13/vroeg 14e eeuw + grijs baksel 
= elmpt 13e/14e eeuw

52 AME 1 3,4 107 kogelpot 13/14e eeuw

Op basis van het aardewerk uit de grondsporen kan het huis in de late 13e 
– begin 14e eeuw gedateerd worden (zie hoofdstuk 5.1 aardewerk). Deze 
datering maakt huisstructuur 1 bijzonder, omdat er weinig huizen met een 
gelijke ouderdom bekend zijn. Uit de voorafgaande volle middeleeuwen 
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Figuur 8
Huisplattegrond structuur 1

Tabel 3
Overzicht grondsporen van structuur 1

Tabel 4
Overzicht vondstmateriaal structuur 1 
(AME = middeleeuws aardewerk)
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kennen we  ‘bootvormige’ driebeukige huisplattegronden, die veelvuldig 
aangetroffen werden op de zuidelijke zandgronden. Deze huisplattegronden 
bestaan uit gebinten en wanden die in een gebogen lijn zijn geplaatst. Aan 
de kopse kanten staan grote binnenstaanders die een afgeronde lijn vormen. 
Vanaf het einde van de 12e eeuw verdwijnt deze bootvorm echter weer en 
verschijnen opnieuw rechthoekige huisplattegronden. De lange wanden 
zijn recht en de huizen worden gemiddeld iets breder. Bovendien komen 
de kopse kanten los te staan van het skelet waardoor de totale oppervlakte 
groter wordt.28 Het vergroten van de binnenruimte vereist echter meer 
stabiliteit van de draagconstructie, hetgeen alleen door het bouwen van 
rechte wanden kan worden verkregen. De behoefte aan meer ruimte hangt 
mogelijk samen met de schaalvergroting van het agrarische bedrijf. 29 

Voorbeelden van laatmiddeleeuwse huisplattegronden in de omgeving van 
Berghem-Oss zijn schaars, hetgeen ook elders in Brabant is geconstateerd. 
Huijbers geeft hier een aantal verklaringen voor:30

Rond 1250 worden de nederzettingen op de relatief hoge gronden verlaten 
en vestigt men zich aan de rand van die gebieden, op de overgang naar de 
lagere delen van het landschap. In deze ‘lagere’ gebieden heeft verhoudings-
gewijs minder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 
Een andere verklaring zou zijn dat huizen na 1250 op poeren worden 
gebouwd, wat archeologisch gezien minder zichtbaar is dan huizen 
bestaande uit ingegraven palen zoals in de periode daarvoor.

28  Huijbers 2007, p. 135,136.
29  Huijts 1992: ontwikkeling van het type Hallehuis in Drente.
30  Huijbers 2007, p. 134.

0 2m

Figuur 9 
Laatmiddeleeuws huis van 
Uden-Schouwstraat
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De ontdekking van het laatmiddeleeuwse huis in Berghem-’t Reut en recente 
opgravingen te Oss,31 Oosterhout32 en Uden33 weerleggen de theorie van 
Huijbers dat de schaarste aan huisplattegronden van na 1250 te wijten is 
aan het bouwen op poeren. Bij al deze huisplattegronden is namelijk sprake 
van een constructie met ingegraven palen. De tot op heden geconstateerde 
‘schaarste’ aan huizen uit de 14e/15e eeuw is dus niet te wijten aan de 
bouwwijze maar lijkt vooral samen te hangen met de relatief lage intensiteit 
van onderzoek in de toenmalige woongebieden (i.e. de randzones van de hoge 
landschapsdelen). 
De genoemde gelijktijdige huisplattegronden van Uden, Oss en Oosterhout 
zijn weliswaar langer en breder, maar lijken qua constructie met binnenstijlen 
en wandstijlen sterk op die van Berghem-‘t Reut (figuren 9, 10, 11, 12).34 

31  De eindrapportage is nog in voorbereiding, de beschrijving is gebaseerd op de rapportage 
van Van Zon & Jacques 2008.

32  Onderzoek uitgevoerd door het ADC o.l.v. W. Roessingh (rapportage in voorbereiding). 
33  Van Genabeek 2002.
34  Oss: huizen H59 (huistype H4-5, volgens typologie Huijbers 2007) en H60, beide gedateerd 

tussen 1200 en 1300 (Van Zon & Jacques 2008). Oosterhout: Huis Berghem: lengte van 15,80 
m en de minimale breedte van het huis is 7,40 m.

Figuur 10 
Laatmiddeleeuws huis (H60) 
van Oss-Horzak

Figuur 11
Laatmiddeleeuws huis (H59) 
van Oss-Horzak
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4.3 Bijgebouwen
In totaal zijn vier bijgebouwen herkend. Deze zijn gebruikt voor de opslag 
van hooi en voedselvoorraden en mogelijk voor de stalling van vee. 

Hooimijt (structuur 2) 
Tijdens het vooronderzoek in 2005 is op ruim anderhalf meter afstand van 
de zuidoost-hoek van huisstructuur 1 een bijgebouw opgetekend (figuur 
13). Aanvankelijk is de structuur als een vijfpalige spieker geïnterpre-
teerd.35 Bij de opgraving bleek het echter om een zevenpalige structuur te 
gaan.36 De paalsporen hebben een diepte die varieert van tussen 15 en 35 
cm. Uitgezonderd paalspoor 64, bestonden alle paalporen uit een kuil met 
paalschaduw.
Structuur 2 kan geïnterpreteerd worden als een hooimijt of ‘roedebergen’, 
die gediend heeft als opslagplaats voor hooi.37 Ook tegenwoordig zijn 
dergelijke opslagplaatsen nog in gebruik. De meest voorkomende 
constructie in de onderzochte periode bestaat uit vijf tot acht palen, 
min of meer in een cirkel geplaatst. Soms is er een centrale paal die als 
dakgeleider dient. Het dak kan hierlangs van hoogte veranderen waardoor er 
verschillende hoeveelheden hooi droog opgeslagen kan worden.38 
De paalkuilen van structuur 2 hebben geen vondstmateriaal opgeleverd. Op 
basis van de ligging ten op zichten van huisstructuur 1, is het goed mogelijk 
dat beide structuren gelijktijdig zijn en een erf hebben gevormd.39

35  Van Hoof, 2006.
36  Circa 2,90 bij 3,40 m.
37  Een macromonster uit de vulling van S61 in proefsleuf 1 (is hetzelfde als S123 in put 53 van 

DO) heeft geen resultaten opgeleverd. (rapport 65). 
38  Oudhof et al. 2000, 61.
39  Er zijn geen oversnijdingen aangetroffen.
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Hooimijt structuur 2

Figuur 14 
Spieker structuur 3 omgeven door 
greppel
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Omgreppelde spieker (structuur 3) 
Circa 14 meter ten oosten van structuur 1 is een vierpalige spieker 
aangetroffen die in het zuiden en oosten is omgeven met een greppel 
(figuur 14).40 Mogelijk heeft aan de noordzijde ook een greppel gelegen, 
maar dit kon niet meer met zekerheid worden vastgesteld omdat de bodem 
hier later is vergraven bij de aanleg van een sloot. Duidelijk is wel dat aan de 
westzijde een onderbreking in de omgreppelling was.41

Uit de coupes blijkt dat de greppel een v-vormige profiel heeft met aan 
de onderzijde duidelijke sporen van schopsteken. De greppel heeft 
waarschijnlijk droog gestaan, want er zijn geen aanwijzingen dat hij 
watervoerend is geweest. Later is de greppel (deels) opgevuld met plaggen.
De greppel omsluit een ruimte met een doorsnede van  minimaal 7 m. De 
spieker zelf meet 4 bij 4 m. De paalkuilen hebben in het vlak een ovale 
vorm. Het zijn grote kuilen waarvan de palen uitgegraven zijn, waardoor de 
kuilen een zeer heterogene, verrommelde vulling hebben. Slechts uit een 
paalspoor is een vondst afkomstig, een fragment Elmpt aardewerk (vnr 84). 
Dit maakt het aannemelijk dat de omgreppelde spieker gelijktijdig is met 
huisstructuur 1 in gebruik is geweest.
Net buiten de greppel aan de oostzijde liggen twee sporen die op basis van 
hun afwijkende ligging niet tot de spieker worden gerekend. Een tweede 
aanwijzing hiervoor vormt de scherf van steengoed met zoutglans die uit 
de 15e eeuw dateert. Dit geeft aan de sporen buiten de greppel een latere 
datering hebben dan de spieker. 

put spoor type diepte (cm) breedte (cm)

53 92 greppel 38 44

53 93 paalkuil 88 128

53 94 paalkuil 82 158

53 117 paalkuil 62 110

53 118 paalkuil 70 104

In de omgeving van Berghem-Oss zijn meer voorbeelden van omgreppelde 
spiekers bekend. 
Zo is op de Horzak in Oss ten zuidwesten van een huisplattegrond een 
soortgelijke spieker aangetroffen (figuur 15).42 In Nistelrode-Zwarte Molen 
is een hooimijt aangetroffen, daterend uit 1175-1350, die bestaat uit een 
cirkelvormige greppel met een diameter van 6 m en een opening die 
geflankeerd wordt door twee paalsporen.43 

40  Circa 4 bij 4,30 m.
41  De greppel wordt in het noorden door de perceelsgreppel afgesneden. 
42  Jansenin prep.
43  Jansen 2007. (structuur 60).

Tabel 5 
Structuur 3. Breedte en diepte 
van paalkuilen en greppel
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Figuur 15
Middeleeuws erf op Oss-Horzak. In het zuid-
westen ligt een soortgelijke omgreppelde 
spieker als die uit Berghem-‘t Reut

Figuur 16
Hooimijt structuur 7, bijgebouw structuur 6 
en waterput 1
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Hooimijt  (structuur 7)
In het westelijke deel van de opgraving (put 55) is een hooimijt met een 
diameter tussen de 2,8 en 3 m aangetroffen (figuur 16). De plattegrond 
bestaat uit vijf paalsporen met een diepte van 5 tot 26 cm. Op basis van 
de ligging van de paalsporen is het aannemelijk dat het in oorsprong om 
een zespalige hooimijt gaat, maar dat aan de oostzijde een paalspoor is 
verdwenen. Op grond van een fragment steengoed uit paalspoor %% heeft 
de hooimijt een datering tussen 1350-1450. 

Bijgebouw (structuur 6)
Op ruim 2 m afstand ten zuiden van de hierboven beschreven hooimijt 
ligt structuur 6 (figuur 16). De structuur, die vermoedelijk als bijgebouw 
heeft gefunctioneerd, bestaat uit minstens negen paalsporen (diepte 5-21 
cm) die in een rechthoek zijn geplaatst. De onderlinge afstand tussen de 
noordzijde (vijf paalsporen) en de zuidzijde (drie paalsporen) bedraagt 4,5 
– 5 m. Structuur 6 is minimaal 4,8 m lang. De exacte lengte kon echter 
niet worden vastgesteld,  omdat het vanwege de ligging van de huidige 
Reutstraat niet mogelijk was de opgraving in westelijke richting verder 
uit te breiden. Ook de precieze ouderdom is door het ontbreken van 
vondstmateriaal niet duidelijk. Wel is het waarschijnlijk dat dit bijgebouw 
samen met de hierboven beschreven hooimijt en de waterput tot een erf 
heeft behoord.

4.4 Greppels
Er zijn verscheidene greppels aangetroffen op het terrein.44 Het merendeel 
van deze greppels is onderdeel van een perceleringssysteem, bestaande uit 
een 15 m breed, oost-west georiënteerd perceel in het zuiden en 14 – 18 m 
brede, noord-zuid georiënteerde percelen ten noorden daarvan (figuur 17: 
rood). De bredere oost-west greppel is meerfasig van opbouw en heeft tot 
op heden als perceelsgrens gefunctioneerd. Naast enkele  greppels zijn aan 
beide zijden paalsporen aangetroffen, die strak langs de kant op regelmatige 
afstanden zijn geplaatst. Deze paalsporen hebben de beschoeiing van de 
greppels gevormd.
Voor de ouderdom van het perceleringssysteem zijn er twee soorten 
aanwijzingen. Allereerst heeft het uitschaven van de greppels een gering 
aantal vondsten opgeleverd, waaronder aardewerk uit grofweg de 13e t/m 15e 
eeuw. Ten tweede wordt een van de greppels oversneden door waterput 2 
uit 1300-1450. Op grond hiervan kan het perceleringssysteem in oorsrong 
gedateerd worden in globaal de 13e of 14e eeuw.

De twee greppels die in figuur 17 een donkergrijze kleur hebben, wijken 
van het “rode” perceleringssyteem af door een andere vulling (donker 
grijs/zwart) en oriëntatie. De greppels liggen 32 m uit elkaar en worden 
geflankeerd door een klein aantal paalsporen. In geen van beide greppels 
is dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen. De relatie met het 13e of 14e 
eeuwse systeem is dan ook onzeker.  

44  Zie bijlage 3 voor de gegevens per greppel.
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De greppel aangegeven in het groen is 1,5 m breed en 64 cm diep en heeft 
onderin een gelaagde vulling wat wijst op een watervoerende functie. De 
greppel is naderhand met plaggen en brokken grond dichtgegooid. Mogelijk 
heeft de greppel als oostelijke erfarscheiding dienst gedaan. Tijdens de 
opgraving is getracht het verloop van de greppel nader in beeld te krijgen. 
Het bleek echter dat de greppel aan de noordzijde wordt oversneden door 
de brede oost-west greppel en niet verder meer doorloopt (figuur 18). 
Mogelijk boog de greppel oorspronkelijk richting het westen af en is dit deel 
vergraven door de aanleg van de jongere greppel. is tijdens de proefsleuven-
onderzoek als mogelijke oostelijke erfgrens geïnterpreteerd. 

4.5 Waterputten
In totaal zijn er twee waterputten aangetroffen (figuur 7). 

Waterput 1 
Waterput 1 bestaat in het vlak uit een vierkante kuil (doorsnede 2,4 m) 
met een licht geleurde brokkige vulling en een donkere humeuze ronde 
kern (diameter 1,66 m; figuur 19). De insteek van de waterput is 0,6-0,8 
m diep; de kern liep tot circa 1,2 m onder het vlak door (figuur 20). Bij het 
vlaksgewijs verdiepen van de noordelijke coupehelft kwam op 1,10 m onder 
het vlakniveau het restant van vlechtwerken beschoeiing met een diameter 
van 30 cm tevoorschijn (figuur 21). Van de beschoeiing resteerde nog een 

Figuur 18
Aan de linkerkant de mogelijke erfgreppel 
afgesneden door een tweefasige jongere 
greppel

Figuur 19 
Waterput 1. Vierkante kuil met ronde kern
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hoogte van 20 cm. Voor het vlechtwerk zijn wilgentenen gebruikt met 
daartussen verticaal geplaatste stokken.45 Buiten de vlechtwerkconstructie 
zijn ter versteviging plaggen gestapeld. Het is niet duidelijk of de vlecht-
werkconstructie tot aan het maaiveld heeft door gelopen of dat deze alleen 
de onderzijde van de beschoeiing heeft gevormd. Van de bovenconstructie 
van de waterput is namelijk niets meer aangetroffen,  waarschijnlijk omdat 
deze na het buiten gebruik raken is verwijderd. 

Nadat de waterput buiten gebruik raakte, is de put niet meer schoon 
gehouden waardoor de kern zich langzaam opvulde. Het profiel van de 
putkern bestaat uit ‘schone’ zandlaagjes afgewisseld met humeuze donkere 
lagen. Boven de kern is een brede opvulling zichtbaar die in een korte 

45  Determinatie C. Vermeeren (BIAX consult). 

Figuur 20 
Waterput 1. De insteek en kern in het profiel

Figuur 21 
Detail vlechtwerk
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periode gedeponeerd lijkt te zijn. De aanwezigheid op verschillende niveaus 
in deze opvulling van passende scherven afkomstig van enkele individuen 
lijkt dat te bevestigen. De waterput is tussen 1350 en 1450 in gebruik 
geweest. Hij ligt ten oosten van structuur 6 en 7 en zal waarschijnlijk tot 
één erf hebben gehoord.46

vondstnr put vlak spoor vulling aantal gewicht (g) opmerking

62 55 4 15 1 54 761.4 steengoed zoutglans 15e eeuw +rood-
bakkend 13/14e eeuw + elmpt achtig 
13/14e

91 55 1 15 1 7 37.1 2e helft 14e/15e eeuw steengoed + rood-
bakkend 13/14e eeuw + grijs gedraaid 
14e e

63 55 1 15 2 7 127.1 steengoed 15e eeuw + grijze kan 14/15e 
eeuw

Waterput 2 
In het vlak tekende waterput 2 zich af als een donkere verkleuring 
(doorsnede 3,8 m) met een lichte bruine kern (doorsnede 3,25 m), die door 
enkele recente verstoringen wordt oversneden (figuur 22). De waterput 
oversnijdt op zijn beurt één van de greppels van het perceleringssyteem. 
Uit de coupe blijkt dat het om een 1,4 m diepe kuil  met onderin 
spoellaagjes en verder een brokkige vulling. De spoellaagjes wijzen erop dat 
de kuil enige tijd heeft opengelegen waardoor onder invloed van regen- of 
grondwater een afwisseling van humeuze en zandige laagjes is ontstaan. 
Kort hierna moet de kuil dicht zijn gegooid.
In de kuil is geen putconstructie aangetroffen. Onzeker is of deze er 
oorspronkelijk wel is geweest, maar na het buiten gebruik raken is 
verwijderd, of dat het om een waterkuil zonder beschoeiing gaat (figuur 23).

46  Zie paragraaf  5.1.

Tabel 6
Daterend aardewerk uit waterput 1

Figuur 22
Waterput 2 in het vlak
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4.5 Overige sporen

Kuilen
In totaal zijn 14 kuilen aangetroffen waarvan de diepte varieert tussen de 
10 en 50 cm. De breedte van de kuilen ligt tussen de 47 en 92 cm. Het 
merendeel van de kuilen is opgevuld met een heterogene vulling bestaand 
uit grote en kleine brokken bruin en licht bruin zand. Een klein aantal heeft 
een homogene donker grijs/zwarte zandige vulling. Alle kuilen hebben een 
scherpe begrenzing met de licht gele zandige ondergrond (C-horizont). In 
een van de donker grijs/zwarte kuilen (spoor 4 uit put 57) is een fragment 
roodbakkend aardewerk uit de 18/19e eeuw aangetroffen.

Losse paalsporen
Naast de paalsporen die duidelijke bij een structuur horen is een klein 
aantal paalsporen aangetroffen dat niet aan een structuur kon worden toe 
gewezen. De precieze functie van deze palen is onzeker.

4.6 Conclusie
Het merendeel van de vondsten en sporen dateert uit de late middeleeuwen, 
dat wil zeggen uit de periode 1050 tot 1500 na Chr. Het overige materiaal 
en een klein deel van de sporen komt uit de nieuwe tijd (1500 tot heden). 
Doordat delen van het terrein niet zijn opgegraven wegens de aanwezigheid 
van diepe verstoringen door zandwinning en de aanleg van de huidige 
bebouwing, is een incompleet beeld van de laatmiddeleeuwse bewoning 
verkregen. Vast staat dat binnen de opgraving twee erven aanwezig zijn. Het 
oudste erf dateert uit (1250 – 1320) en omvat een huisplattegrond, hooimijt 
en omgreppelde spieker. De aanwezige huisplattegrond is bijzonder 
aangezien het een zeldzaam exemplaar van een rechthoekig type betreft dat 
de opvolger is van het welbekende bootvormige huistype.
Het jongste erf dat in de periode 1350 – 1450 geplaatst kan worden, wordt 
gevormd door een spieker, een bijgebouw en een waterput (figuur 17: fase 

Figuur 23
Coupe van waterput 2
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1 en 2). De bij het jongste erf behorende huisplattegrond moet westelijk 
buiten de opgraving worden gezocht.
De ‘losse’ waterput of -kuil in het noordoostelijke deel van de opgraving kan 
mogelijk een derde laatmiddeleeuws erf vertegenwoordigen, maar dit is niet 
zeker omdat de omgeving ervan niet verder onderzocht kon worden. 

Naast de bewoningssporen zijn greppels aangetroffen die op basis van hun 
ligging en oriëntatie ten opzichte van elkaar tot één perceleringssysteem 
kunnen worden gerekend, waarvan de oorsprong in de 13e of 14e eeuw 
ligt. Een tweetal afwijkende greppels is van een andere periode. De grote 
oost-west lopende greppel heeft tot op heden als perceelsgrens gediend. 
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5 Specialistische onderzoeken

De opgraving heeft weinig vondstmateriaal opgeleverd (zie tabel 7). De 
grootste categorie is aardewerk wat (op twee stuks na) uit sporen afkomstig 
is. Het botmateriaal beperkt zich tot de aanwezigheid van een kies van een 
koe, op basis waarvan geen bijzondere uitspraken gedaan kunnen worden.

categorie aantal gewicht (g)

KER 115 1801

BKS 18 3688.7

BOT 1 1

SXX 2 556.4

MXX 7 36

MBR 2 4.2

MPB 1 6.8

5.1 Aardewerk 
Tom Hos

Onderzoek
Tijdens de opgraving in Berghem t’Reut zijn 115 scherven aardewerk 
aangetroffen die gedateerd kunnen worden van de late middeleeuwen tot 
en met de 19e eeuw. Het aardewerk wordt eerst per bakselsoort beschreven, 
waarna twee gesloten contexten worden behandeld.

Methode
Voor de determinatie zijn de gevonden gebruiksvoorwerpen gedetermineerd 
naar bakselsoort, functiegroep, vormtype, datering en herkomst. De 
determinatie vond plaats volgens de standaard van het zogeheten 
‘Deventersysteem’. De determinaties zijn verricht door de auteur. 

Het Deventersysteem is opgezet om een standaard voor de determinatie 
van laat- en postmiddeleeuwse keramiek en glas te creëren. Hiervoor zijn 
drie hoofdredenen: ten eerste verschaft het een eenvoudige en eenduidige 
methode voor de analyse, ten tweede biedt het de mogelijkheid vergelijkbare 
complexen van verschillende onderzoekslocaties en onderzoekers met elkaar 
te vergelijken en ten derde ontstaat op deze manier een groeiende database47 
waarin alle gevonden typen worden gecatalogiseerd.

De classificatie via het Deventer systeem werkt via een code, die bestaat 
uit drie elementen. Het eerste element is de baksel- of materiaalsoort, het 
tweede element geeft het gebruik van het voorwerp weer en het derde is het 
typenummer. Een pispot van roodbakkend aardewerk krijgt dan de volgende 
code: r-pis-5, waarbij ‘r’ voor roodbakkend staat, ‘pis’ voor een pispot en ‘5’ 
het typenummer weergeeft, waardoor een unieke code ontstaat. 

Resultaten
Tijdens de analyse zijn negen verschillende baksels herkend. Deze worden 
als eerste besproken. Vervolgens worden enkele contexten apart besproken: 
een erf met bijgebouwen uit 125 –1320, een erf uit 1350-1450 en een tweetal 
waterputten. 
47  De centrale database achter het Deventersysteem wordt beheerd door de Stichting Promotie 

Archeologie (SPA) in Zwolle.

Tabel 7
Vondstcategorieën in aantal en gewicht; 
KER = aardewerk, BKS = baksteen, 
SXX= steen, MXX= metaal onbekend, 
MBR = metaal brons en MPB = metaal lood
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Kogelpotaardewerk

Kogelpotaardewerk is lokaal geproduceerd aardewerk, dat met de hand 
gemaakt is. Hiermee is het het enige type dat niet op de draaischijf gemaakt 
is. Het is een grijsbakkend type met een gemiddeld harde magering. 
Versieringen komen sporadisch voor. Het betreft dan vingerveeg- en bezem-
streekversieringen. De meest voorkomende vorm is de kogelpot. Dit is een 
pot met een bolle onderkant, die goed bleef staan in een open vuur. Naast 
de kogelpot komen bakpannen, kannen en potten voor. In de opgraving zijn 
drie scherven kogelpot aangetroffen, die gedateerd kunnen worden tussen 
1100 en 1400.

Blauwgrijs aardewerk

Blauwgrijs aardewerk is gemaakt in een groot gebied liggend tussen 
Paffrath, Elmpt en Brunssum-Schinveld. Dit zijn tevens de meest bekende 
productieplaatsen. Elmpt ligt net over de grens bij Roermond en Paffrath 
ligt 15 km ten noordoosten van Keulen. Blauwgrijs aardewerk kenmerkt zich 
door een gemiddelde tot hard hardheid en een blauw – blauwgrijs baksel. 
Typisch is de gelaagde structuur van het baksel en de vele inclusies hierin. 
Het oppervlak is vrij ruw en heeft een metallic glans. Versieringen op de 
voorwerpen komen niet voor. Er is nog geen typologie opgesteld, daarom 
kan het niet strakker gedateerd worden dan tussen 950 en 1300 na Chr. Het 
vormenspectrum beslaat onder meer kannen, bekers en kogelpotten. Er zijn 
14 scherven blauwgrijs aardewerk aangetroffen, die allen vermoedelijk uit 
Elmpt komen. 

Bijna steengoed

Bijna steengoed is de voorloper van het echte steengoed. Het 
vormenspectrum is identiek aan het echte steengoed, voornamelijk kannen 
en bekers, maar de magering is wat zachter en er bevinden zich inclusies in. 
Bijna steengoed kan gedateerd worden tussen 1250 en 1310. In de opgraving 
zijn vier scherven bijna steengoed aangetroffen. 

Ongeglazuurd steengoed

Ongeglazuurd steengoed betreft het echte steengoed. Het betreft volledig 
versinterd aardewerk, met nauwelijks inclusies. Steengoed is waterdicht 
waardoor het goed geschikt is om vloeistoffen op te slaan. Vormen betreffen 
kannen, drinkbekers, bekers en trechterbekers. Er zijn twee belangrijke 
productiecentra voor steengoed: Siegburg en Langerwehe. De vormen van 
de twee productiecentra zijn van elkaar te onderscheiden door de kleur 
van het baksel. Waar uit Siegburg is lichtgeel van kleur. Langerwehewaar 
heeft een meer grijsbruine kleur. Van de acht aangetroffen scherven 
ongeglazuurd steengoed waren er zeven afkomstig uit Siegburg.

Geglazuurd steengoed

Geglazuurd steengoed is qua baksel hetzelfde als gewoon steengoed. Op 
het oppervlak is echter zoutglazuur en/of ijzer-engobe aangebracht. Het 
vormenspectrum beslaat kannen, potten en bekers. Er zijn 27 scherven 
geglazuurd steengoed aangetroffen, waarvan er één uit Langerwehe 
afkomstig is en één uit Siegburg. 26 scherven vallen in de zogenaamde 
eerste periode (1350 – 1450). Eén scherf kon later gedateerd worden, het 
betrof een scherf van een kan uit Frechen (1550 – 1700).
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Grijsbakkend

Grijsbakkend aardewerk komt voor vanaf de 13e eeuw. Het is van 
dezelfde klei gemaakt als roodbakkend aardewerk. Grijsbakkend is echter 
reducerend gebakken. Dat betekend dat er te weinig zuurstof in de pot-
tenbakkersoven aanwezig was om de verbranding optimaal te laten 
verlopen. Hierdoor krijgen de ijzerdeeltjes in de klei niet de kans om zich 
met zuurstof te binden en blijven ze grijs. Grijsbakkend aardewerk wordt 
lokaal geproduceerd. Het vormenspectrum bestaat onder andere uit potten, 
kannen, kogelpotten en vuurstolpen. Het grijsbakkend aardewerk komt voor 
tot circa 1500. In de opgraving zijn 15 scherven grijsbakkend aardewerk 
aangetroffen, die gedateerd kunnen worden tussen 1200 en 1500 na Chr.

Roodbakkend

Roodbakkend aardewerk is lokaal gemaakt en begint gelijktijdig met het 
grijsbakkende aardewerk (13e eeuw). Roodbakkend is in tegenstelling tot 
grijsbakkend aardewerk oxiderend gebakken, dat betekend dat er meer 
zuurstof aanwezig is dan dat er nodig is om de verbranding maximaal 
te laten verlopen. De overige zuurstofdeeltjes zullen zich binden met 
ijzerdeeltjes in de klei, die vervolgens rood kleurt. Een voordeel van het 
roodbakkend aardewerk is dat er loodglazuur op aangebracht kan worden. 
Vormen met loodglazuur kunnen beter schoongemaakt worden en zijn 
daarom meer geschikt om als kookgerei en eetgerei te gebruiken. Vrijwel 
alle vormen kunnen van roodbakkend aardewerk gemaakt zijn. In de 
opgraving zijn 34 scherven roodbakkend aardewerk gevonden. 28 konden 
gedateerd worden tussen 1200 en 1500 na Chr. De andere zes dateren in de 
nieuwe tijd. Herkende vormen zijn fragmenten van een vetvanger en van 
een kan. 

Witbakkend

Witbakkend aardewerk is een verzamelnaam voor verschillende typen 
aardewerk met een witbakkend baksel. Ze worden of lokaal gemaakt of 
komen uit het Rijnland. Het is echter moeilijk onderscheid te maken tussen 
de herkomstgebieden, waardoor ze onder een noemer geschoven worden. 
In de opgraving zijn twee scherven witbakkend aardewerk aangetroffen, 
daterend in de 18e of 19e eeuw. 

Industrieel wit

Industrieel witbakkend aardewerk is aardewerk dat op industriële wijze 
wordt vervaardigd. Het aardewerk is op hoge temperatuur gebakken en 
voorzien van loodglazuur. Maastricht is een bekend productieplaats. Het 
vormenspectrum is groot, maar met name schotels, kommen en borden 
worden vaak in archeologische context aangetroffen. Er is één scherf 
industrieel witbakkend aardewerk in de opgraving aangetroffen. Het betreft 
een fragment van een kommetje, gemaakt in Maastricht, dat gedateerd kan 
worden in de 18e of 19e eeuw. 

Huisplattegrond (structuur 1) met erf (1250 – 1320)
In de vulling van vijf sporen die bij de huisplattegrond horen zijn in totaal 
zeven stuks aardewerk aangetroffen. Het betrof een fragment van een 
kogelpot, twee fragmenten blauwgrijs aardewerk, vermoedelijk uit Elmpt, 
een scherf van grijsbakkend aardewerk, drie fragmenten van kannen 
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gemaakt van protosteengoed. De datering van de huisplattegrond valt 
hiermee in de tweede helft van de dertiende of het eerste kwart van de 
veertiende eeuw (1250 – 1320). 

Bij de huisplattegrond is een hooimijt (structuur 2) en een omgreppelde 
spieker (structuur 3) aangetroffen. Alleen in de vulling van een paalgat van 
de spieker is een scherf aardewerk aangetroffen. Het betrof een fragment 
van een blauwgrijs aardewerk vermoedelijk uit Elmpt. De spieker is dus 
waarschijnlijk gelijktijdig met de huisplattegrond. 

Evenwijdig met een ten noorden van de huisplattegrond lag een oost-west 
georiënteerde greppel. Hierop mondden noord-zuid georienteerde greppels 
uit. In deze greppels zijn enkele scherven aardewerk aangetroffen, die 
gelijktijdig dateren met de huisplattegrond. Het betreft twee fragementen 
blauwgrijs aardewerk uit Elmpt, een scherf van een bijna-steengoed kan 
uit Langerwehe en een fragment van een kogelpot. Omdat de greppel 
de noordelijke wand van de huisplattegrond oversnijdt, gaat het bij deze 
scherven waarschijnlijk om “opspit”.

Erf met bijgebouw en spieker (1350 – 1450)
Alleen uit de vulling van een paalkuil van de spieker (hooimijt, structuur 
7) is een scherf aardewerk gevonden. Het betrof een fragment van een 
steengoed kan met ijzer-engobe afkomstig uit Langerwehe.

Waterputten
Er zijn twee waterputten aangetroffen in de opgraving. Beide waterputten 
zijn min of meer gelijktijdig. 

Waterput 1: put 55 Spoor 15

Deze waterput ligt op het erf uit 1350–1450. In de vulling van de waterput 
zijn 66 scherven aangetroffen. Het betrof zes scherven ongeglazuurd 
steengoed, 24 scherven met zoutglazuur geglazuurd steengoed, 23 scherven 
roodbakkend aardewerk en 13 fragmenten van grijsbakkend aardewerk. Een 
aardige vorm is een grijsbakkend kan met manchetrand. De waterput kan 
gedateerd worden tussen 1350 en 1450. 

Waterput 2: put 62 spoor 59 vulling 2

De waterput oversnijdt een van de greppels van het greppelsysteem. In de 
vulling van deze waterput zijn vier scherven aangetroffen. Het betrof drie 
spaarzaam geglazuurde scherven van roodbakkend aardewerk, waaronder 
een fragment van een vetvanger en een fragment van een met zoutglazuur 
geglazuurde steengoed kan.48 De scherven kunnen gedateerd worden tussen 
1300 en 1450. 

48  Type S2-kan-54.
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5.2 Botanie
Wim Kuijper 

Een klein onderdeel van het archeologisch onderzoek betrof de analyse van 
enkele grondsporen op de aanwezigheid van plantenresten. Deze kunnen 
ons iets vertellen over een deel van het voedsel van de bewoners van de 
nederzetting en de wilde planten in hun omgeving. Op vijf plaatsen werden 
voor dit doel grondmonsters genomen. 

Het resultaat is gering (tabel 8). De vullingen van een paalspoor van de 
omgreppelde spieker en een vulling van twee paalsporen van een huis bleken 
geen zaden te bevatten. Twee monsters uit de vulling van waterput 1 (spoor 
15) leverden wel enkele zaden op.
 
Uit het zand dat binnen het vlechtwerk is verzameld (vulling 5) kwamen de 
zaden van een vijftal wilde planten. Het zijn veel voorkomende soorten, deze 
kunnen naast of vlakbij de bemonsterde plek gegroeid hebben. Een stukje kaf 
van broodtarwe is de enige gekweekte plant. Het betreft een verkoold stukje 
internodium. 
Hoger in de put (vulling 2) gaat het om materiaal dat uit de periode komt van 
na het gebruik als waterput. Ook hier een klein aantal soorten wilde planten. 
Het zijn soorten van nat (zoals waterbies) en droog (zoals muurganzenvoet) 
terrein van ter plekke of de omgeving die hierin terecht zijn gekomen. 
Gekweekte soorten zijn gerst en mogelijk haver. Bij haver is het onderscheid 
met wilde haversoorten onduidelijk, vandaar ‘mogelijk’. Beide zijn als 
verkoolde korrel bewaard gebleven. De drie pitten van een braam, waarvan 1 
verkoold, kunnen voedselresten zijn. 

Oorspronkelijk heeft de waterput meer onverkoolde plantenresten 
(zaden) bevat. Deze zijn echter in de loop der tijd verdwenen doordat de 
grondwaterstand nu of vroeger onder de onderzochte niveaus heeft gelegen.

vondstnummer 50 65 67 74 83

put 53 55 55 53 53

spoor 107 15 15 40 93

vulling 1 5 2 2 3

aard paalspoor waterput waterput paalspoor spieker

volume in liters 2 1 2 1.5 2

houtskool iets Iets vrij veel spoor spoor

zaden: geen Xx xx geen geen

gekweekt          

broodtarwe (Triticum aestivum)   1 kaffragm.* -    

gerst (Hordeum vulgare)   - 1*    

haver (Avena sp.)   - 1*    

wilde planten          

melganzenvoet (Chenopodium album)   9 59    

muurganzenvoet (Chenopodium murale)   32 8    

korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum)   - 2    

gevlekte scheerling (Conium maculatum)   1 -    

wilde peen (Daucus carota)   1 -    

zwaluwtong (Fallopia convolvulus)   1 -    

struikhei (Calluna vulgaris)   - 1 bloem-
kelk*    

waterbies (Eleocharis palustris)   - 1*    

dovenetel (Lamium sp.)   - 1    

ganzerik (Potentilla sp.)   - 1*    

braam (Rubus fruticosus)   - 2 + 1*    

spurrie (Spergula arvensis)   - 1*    

Tabel 8 
Resultaat zadenanalyse van vijf laatmiddel-
eeuwse grondmonsters. Analyse: W.J. Kuijper, 
2009
* = verkoold
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5.3 Natuursteen 
Sebastiaan Knippenberg

Tijdens het veldwerk zijn twee stenen verzameld, beiden afkomstig uit 
waterput 2. Het eerste stuk betreft een fragment van een kwartsitische 
zandstenen kei met een glimmerfractie, die mogelijk gebruikt is als een 
soort klop/wrijfsteen.49 Een van de smalle zijdes van de kei vertoont een 
gefacetteerd vlak met gebruikssporen. Na fragmentatie is zijn er langs het 
breukvlak ook op verschillende plaatsen afslagen van het stuk geslagen. Het 
stuk vertoont ook sporen van verbranding.
Het tweede steen is een complete kei van kwartsitische zandsteen zonder 
sporen van gebruik of bewerking.50 Wel bezit de steen een oud verweerd 
natuurlijk breukvlak. 

49  Vondstnr. 110; uit put 62, spoor 59.
50  Vondstnr.111; uit put 62, spoor 59.
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6 Synthese

6.1 Interpretatie
De opgraving heeft het vermoeden bevestigd dat in het plangebied 
Berghem-’t Reut een laat-middeleeuwse nederzetting ligt (figuur 17). Er 
zijn twee erven in het zuiden van het onderzochte terrein aangetroffen die 
vermoedelijk deel uitmaakten van een bewoningsas langs de voorloper van 
de Reutstraat. Het oudste erf stamt grofweg uit 1250-1320 en bestaat uit 
een woonhuis met bijgebouwen voor opslag van goederen/producten. De 
bewoners van dit erf zijn waarschijnlijk verantwoordelijke geweest voor de 
eerste ontginningen en inrichting van het gebied. 
Het jongere erf dateert tussen 1350 en 1450. Dit incompleet onderzochte 
erf omvat een waterput, een spieker en een incomplete plattegrond van 
een gebouw, vermoedelijk een bijgebouw. De bij het jongste erf behorende 
huisplattegrond moet westelijk buiten de opgraving worden gezocht. 
Onzeker is of het jongste erf de opvolger is van het oudere erf of dat het om 
een nieuw erf van nieuwe bewoners gaat. 
Verstoringen door ‘recente’ perceelgrenzen en afgravingen maken het 
lastig om een duidelijke begrenzing van de erven aan te wijzen. Het oudste 
erf wordt in het oosten, zuiden mogelijk ook het noorden door greppels 
begrensd, in het westen vormt de Reutstraat een mogelijke begrenzing. 
Daarmee is sprake van een langwerpig erf van ca. 15 bij 75 m. 
Er is over het algemeen weinig vondstmateriaal aangetroffen op de erven. 
Dit is op zich niet ongebruikelijk voor middeleeuwse nederzettingen op 
de zandgronden van Zuid-Nederland. In het plangebied speelt bij de lage 
vondstdichtheid echter ook de vele ontgrondingen en ‘recente’ verstoringen 
van het plaggendek een rol. Hierdoor zijn de schaarse vondsten 
voornamelijk afkomstig uit de (diepere) sporen en nauwelijks sprake van 
een strooiing van vondsten in de basis van het afdekkende akkerpakket. 
In het noorden van het terrein is nog een ‘‘losse’ waterput gevonden die 
gelijktijdig is met het oudste erf. Mogelijk hoort de waterput tot een derde 
erf, maar dit is niet zeker omdat de omgeving ervan niet verder onderzocht 
kon worden. Indien inderdaad sprake is van een erf dan vormde dit een 
onderdeel van de bewoningsas van de Spaanderstraat.

Naast de bewoningssporen zijn verkavelingsgreppels gevonden die 
vermoedelijk in oorsprong uit de 13e of 14e eeuw dateren. Waarschijnlijk 
gaat het om resten van de percelering van de laatmiddeleeuwe ontginning 
van het gebied. Het patroon van de verkaveling is tot op de dag van vandaag 
in grote lijnen nog in het landschap aanwezig. Wel is er sprake geweest 
van verschuivingen. Zo zijn in de loop van de bewoning -vermoedelijk in 
het begin van de nieuwe tijd- de erven langs de Reutstraat verlaten en is 
dit gebied omgezet tot akker- en/of weiland. De bewoning is vermoedelijk 
verplaatst naar een andere locatie in de buurt. 

Het verkavelde gebied is gedurende de late middeleeuwen waarschijnlijk 
als akkerland benut. De botanische resten uit de waterputten en de spiekers 
wijzen hier in ieder geval op. Wat men op de akkers heeft verbouwd, is door 
het geringe aantal overgebleven zaden niet eenduidig. Er is broodtarwe, 
gerst en mogelijk haver aangetroffen naast wilde plantensoorten uit zowel 
natte als droge milieus.



40 Berghem 't reut

Aanwijzingen voor een veestapel zijn nog schaarser. De opgraving heeft 
slechts één kies van een rund opgeleverd. Dit beeld is echter zonder twijfel 
vertekend door de slechte conserveringsomstandigheden van droge, zandige 
ondergrond. Waarschijnlijk hebben naast runderen onder andere schapen, 
kippen, katten en honden op de erven rondgelopen. 

Ook na de laatmiddeleeuwse bewoning is het plangebied vermoedelijk 
eeuwenlang in gebruik geweest als wei- en akkerland. Het esdek bovenop 
de bewoningssporen getuigt van dit laatste. Dit esdek is gevormd door het 
regelmatige bemesten van de akkers met onder meer plaggen.  

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Vindplaats en landschap

Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke geleding van het 

onderzoeksgebied? 

Het onderzoeksgebied ligt in het Maasland, in het noordoosten van 
Noord-Brabant. Dit gebied kenmerkt zich door twee landschapstypen: het 
kleigebied aan de zuidoever van de Maas (de Maaskant) en het daaraan 
grenzende dekzandgebied (de Heikant). Het is dus een overgangsgebied 
tussen de nattere zones langs de Maas in het noorden en de hoge en droge 
zandgronden van de dekzandruggen en de Peelhorst naar het zuiden.

Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van de 

ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied? 

In het dekzand heeft zich een (laar)podzolbodem ontwikkeld. Daarop heeft 
zich op het grootste deel van het terrein een relatief dun esdek gevormd. 
Echter door jongere activiteiten, veelal gerelateerd aan de landbouw en 
zandwinning, is van de bodemvorming en esdek weinig bewaard gebleven. 

Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaats (geologie, bodemkunde 

en geomorfologie)? 

Het plangebied bestaat uit een dekzandvlakte (zand is kalkloos en 
fijnkorrelig, leemarm en onderdeel van de Twente Formatie), waarop een 
esdek is gevormd(enkeerdgronden). Onder het esdek is het restant van een 
podzolbodem bewaard.
 
Wat is de opbouw en ouderdom van het esdek. Zijn er verschillende fasen 

herkenbaar? 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een fasering noch in de opbouw 
van het esdekpakket, noch in de vondsten uit het esdek.

Wat zegt de landschappelijke ligging over de locatiekeuze en het vroegere land-

schapsgebruik? Wat is hierin de relatie met het aangrenzende dorp Berghem? 

Het plangebied ligt in het grensgebied van een dekzandvlakte en kleigebied. 
Het onderzochte terrein ligt in het buitengebied van het dorp Berghem. 
Hierin werden gronden ontgonnen ten behoeve van landbouw en veeteelt. 
De goederen die daarbij werden geproduceerd zouden in het dorp verkocht 
kunnen zijn.



Berghem 't reut    41

Klopt de hypothese uit het IVO dat de vindplaats een ontginningshoeve is geweest 

bedoeld om de omliggende woeste gronden om te vormen in akkers? Wat is in 

dit verband dan de relatie tussen de vindplaats enerzijds en de Reutstraat en 

Julianastraat anderzijds? Bestaat er een relatie tussen de vindplaats en het 

aangrenzende greppelsysteem, zoals in het IVO is geconcludeerd? 

De bevindingen van het IVO zijn grotendeels bevestigd, het betreft 
echter niet één maar minimaal twee erven. Het ziet er naar uit dan de 
ontginning van het gebied zich vanuit de huidige Reutstraat richting de 
Julianastraat heeft uitgestrekt. Dit wordt bevestigd door de datering van de 
greppelsystemen ten noorden en oosten van de erven. Deze zijn namelijk 
gelijktijdig met de bewoning van de erven. 

Bestaat er een relatie tussen de vindplaats en de landweer? 

Dit terrein was nog niet beschikbaar tijdens het proefsleuvenonderzoek en 
de opgraving. Aanvullend proefsleuvenonderzoek kan hier mogelijk nog 
resten opleveren van deze landweer die een rol speelde in de verdedigings-
syteem van Berghem. 

Vindplaats en periode

Uit welke periode dateren de sporen? Klopt de datering (1275-1350) uit het IVO? 

Zo ja, is hier een verfijning of fasering in aan te brengen? Zijn er, tegen de 

verwachting van het IVO, nog sporen of vondsten uit voorgaande perioden 

(prehistorie, Romeinse tijd of Vroeg Middeleeuwen) te vinden? 

De archeologische sporen zijn op basis van het aardewerk tussen 1250 en 
1450 gedateerd. Hierbinnen zijn een erf met een huisplattegrond (structuur 
1) en bijgebouwen te onderscheiden uit de periode 1250 – 1320, en een 
tweede erf met bijgebouw en spieker met de datering tussen 1350 – 1450. 
Er zijn geen indicaties voor activiteiten uit de perioden voorafgaande aan de 
late middeleeuwen.
 
Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij? 

De datering voor de vondsten is late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het 
betreft nederzettingsafval waarvan het merendeel bestaat uit aardewerk 
en baksteen en twee stuks steen. Er is slechts één fragment van een kies 
aangetroffen. 

Wat is:
-   de ligging (inclusief diepteligging)? 

Zie boven onder vindplaats en landschap, bij 1 en 2. Tussen de 60 en 80 – 
maaiveld (tussen de 6,3 en 7,0 m + NAP).
-   de geologische en/of bodemkundige eenheid? 

Zie boven onder vindplaats en landschap, bij 1 en 2-   de omvang (inclusief 
verticale dimensies)? De bewoning bevind zich in de west- en zuidhoek van 
het onderzochte terrein. Het is ongeveer een gebied van 75 m bij 50 m. De 
rest van het plangebied is in gebruik als verkaveling (zie ook Archol rapport 
65 en 92). 
- het type en de functie van de vindplaats? 

Nederzetting en verkavelingsgebied. 
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- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)? 

De aangetroffen grondsporen zijn paalsporen, greppels en waterputten. Het 
vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, baksteen en steen. 
- de vondst- en spoordichtheid? 

De vondstdichtheid is laag, wat echter niet ongebruikelijk is voor nederzet-
tingsonderzoek op de zandgronden. De ‘recente’ afgravingen van het oud 
loopoppervlak hebben dit beeld echter versterkt, zowel voor de aanwezigheid 
van sporen als van vondsten. 
- de stratigrafie voor zover aanwezig? 

Niet van toepassing.
- de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie? 

Er zijn twee, mogelijk drie erven aangetroffen daterend uit de periode 
tussen de 1250 tot 1450, met aansluitend een verkavelingsgebied. 

Bestaat de vindplaats uit één erf, zoals de resultaten van het IVO doen 

vermoeden, of zijn er meer erven te onderscheiden? 

Er zijn twee, mogelijk drie erven aangetroffen.

Waar liggen de grenzen van het (/elk) erf? Klopt de hypothese uit het IVO 

dat het erf aan de westzijde begrensd wordt door de Reutstraat en aan de 

oostzijde door een greppel? Het IVO heeft nog geen inzicht kunnen geven in 

de noordelijke en zuidelijke grenzen van het erf. Waar liggen deze grenzen 

precies? Bestaan ze uit greppels of een ander type structuur? 

(Sub-)recente verstoringen en activiteiten binnen het onderzoeksgebied 
maken het aanduiden van de begrenzingen lastig. Voor het oudste erf geldt 
dat dit in het zuiden, oosten en noorden (waarschijnlijk) door greppels 
wordt begrensd, en in het westen vermoedleijk door de voorloper van de 
huidige Reutstraat.  

Welke structuren zijn er binnen het (/elk) erf te onderscheiden en wat is hun 

functie geweest? 

Onderscheiden kunen worden: een woonhuis, drie bijgebouwen voor 
opslag, twee waterputten voor de dagelijkse watervoorziening. Tevens is een 
incompleet gebouw aangetroffen, waarschijnlijk een bijgebouw, maar de 
exacte  functie is niet duidelijk.

Wat is de ruimtelijke verspreiding van de structuren en vondsten binnen het erf. 

Zijn hier relaties en faseringen in te herkennen? 

Er is te weinig vondstmateriaal aangetroffen om binnen een erf 
concentraties en faseringen aan te wijzen. Op basis van de ligging van de 
sporen is het wel aan te nemen dat de sporen binnen het erf gelijktijdig zijn 
geweest.
 
Zijn er aanwijzingen voor reparatiefasen binnen de reeds (tijdens het IVO) 

aangesneden huisplattegrond? 

Een aantal sporen van binnenstaanders vertoont  sporen van reparaties.

In de zuidwesthoek van de plattegrond is een korte rij buitenste paalkuilen 

gevonden. Zijn ze te beschouwen als reparatie in deze hoek of als restant 

(na verstoring) van een rij dakvoetdragers die oorspronkelijk langs de gehele 

plattegrond waren geplaatst? 
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(Zie Van Hoof 2006, 29). De locatie van de eventuele noordelijke 
tegenhangers is verstoord door de perceelsgreppel. De hypothese dat het 
eventueel dakvoetdragers zijn kan niet getoetst worden. De functie van de 
‘extra’ rij palen is daarom niet te achterhalen.

Wat was de economische bestaansbasis van het erf (/elk erf)? Indien er sprake is 

van verschillende erven: zijn er in dit kader aanwijzingen voor economische 

specialisatie tussen verschillende huizen en/of erven? 

De bewoners van de verschillende erven zullen zich ongetwijfeld bezig 
hebben gehouden met agrarische activiteiten. De aanwezigheid van spiekers 
en bijgebouwen wijzen op opslag van akkerproducten en mogelijk stalling 
van vee. In de botanische monsters is een zeer klein hoeveelheid aan gerst, 
tarwe en haver aangetroffen, het is mogelijk dat deze in de buurt werden 
verbouwd. De akkers bevonden zich hoogstwaarschijnlijk in het verkave-
lingsgebied dat gelijktijdig met de bewoning is ontgonnen. Het is niet uit te 
sluiten dat een deel van het gebied in gebruik is geweest voor begrazing. 

Vindplaats en conservering

Welke delen van de vindplaats zijn verstoord en tot op welke diepte? 

Het noorden van het terrein, waar tot voor kort een kassencomplex heeft 
gestaan, is voor een deel tot op het sporenvlak verstoord. Bovendien zijn er 
over het gehele onderzochte terrein zandwinningskuilen aangetroffen of 
sporen van recentere verstorende activiteiten.

Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten binnen 

de vindplaats als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, ploegen en 

bebouwing? In welke lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of aanwijzingen voor landgebruik te verwachten? Wat is 

de mate van conservering en gaafheid van de vindplaats? 

Zie hierboven. De vondsten komen voornamelijk uit de diepere sporen zoals 
de waterputten, waarin o.a. organisch en botanisch materiaal onder het 
grondwaterniveau is aangetroffen. 

Welke factoren zijn bepalend voor de verschillen in gaafheid en conservering 

(bodemtype, erosie, afdekking, herbewoning, grondgebruik, etc.)? 

Zandwinning,  het egaliseren van het terrein en de recente bewoning 
hebben de gaafheid van de sporen grotendeels beïnvloedt. 

In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? 

Niet van toepassing.

Bestaat hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? 

Op welk niveau zijn de grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de 

grondsporen zich af? 

De sporen zijn vrijwel direct onder de bouwvoor aangetroffen. Tussen de 60 
en 80 – maaiveld (tussen de 6,3 m en 7,0 m + NAP). De sporen behorende 
bij het huis, de spiekers, hebben een heterogene vulling. De sporen van het 
tweede erf zijn homogener en humeuzer van aard. 
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Bijlage 1 Vondstenlijst
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52 AME 53 107 1 1 3,4 kogelpot 13/14e eeuw

52 AME 53 107 1 1 3,4 kogelpot 13/14e eeuw

55 AME 53 1 1 5 42 elmpt 13/14e eeuw + kogelpot +steengoed 13e eeuw

55 AME 53 1 1 5 42 elmpt 13/14e eeuw + kogelpot +steengoed 13e eeuw

55 AME 53 1 1 5 42 elmpt 13/14e eeuw + kogelpot +steengoed 13e eeuw

56 AME 55 23 1 1 7,9 steengoed 15e eeuw

56 AME 55 23 1 1 7,9 steengoed 15e eeuw

57 AME 55 24 1 2 2,4 roodbakkend met glazuur 17-19e eeuw

57 AME 55 24 1 2 2,4 roodbakkend met glazuur 17-19e eeuw

58 MXX 55 4 1 2 1,8  

58 MXX 55 4 1 2 1,8  

59 BKS 55 2 1 1 573,8  

59 BKS 55 2 1 1 573,8  

60 AME 55 1 1 2 19,9 elmpt 13/14e eeuw

61 BKS 55 40 1 1 321,4  

61 BKS 55 40 1 1 321,4  

62 AME 55 15 1 54 761,4 steengoed zoutglans 15e eeuw +roodbakkend 13/14e eeuw + elmpt achtig 13/14e

63 BOT 55 15 2 1 1 stuk van een kies

63 AME 55 15 2 7 127,1 steengoed 15e eeuw + grijze kan 14/15e eeuw

69 AME 53 37 1 1 3,8 elmpt

69 AME 53 37 1 1 3,8 elmpt

70 MXX 53 38 1 2 7,8  

70 MXX 53 38 1 2 7,8  

71 AME 53 44 1 1 8,2 steengoed 13e eeuw

71 AME 53 44 1 1 8,2 steengoed 13e eeuw

75 MXX 53 115 1 1 1,3  

75 MXX 53 115 1 1 1,3  

76 AME 53 40 2 1 4,9  

76 AME 53 40 2 1 4,9  

77 AME 53 30 2 1 4,8  

77 AME 53 30 2 1 4,8  

78 AME 53 54 1 3 97,2 steengoed laat 13/vroeg 14e eeuw + grijs baksel = elmpt 13e/14e eeuw

78 AME 53 54 1 3 97,2 steengoed laat 13/vroeg 14e eeuw + grijs baksel = elmpt 13e/14e eeuw

79 MXX 53 112 2 1 9,3  

79 MXX 53 112 2 1 9,3  

84 AME 53 93 3 1 13,7 elmpt

84 AME 53 93 3 1 13,7 elmpt

85 AME 53 121 1 1 10,7 steengoed geen magering, zoutglans 15e eeuw

AME  Aardewerk middeleeuwen
AML  Aardewerk middeleeuwen laat
ANT  Aardewerk Nieuwe Tijd
AW  Aardewerk onbepaald
BKS  Baksteen
BOT  Bot onbepaald
KPIJ  Keramiek pijpen
MBR  Metaal brons
MPB  Metaal lood
MXX  Metaal onbepaald
SXX  Steen onbepaald
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85 AME 53 121 1 1 10,7 steengoed geen magering, zoutglans 15e eeuw

86 AME 57 10 1 3 41 elmpt

87 AME 57 4 1 1 2,8 roodbakkend 18/19e eeuw

87 MXX 57 4 1 1 15,8  

87 MXX 57 4 1 1 15,8  

87 BKS 57 4 1 1 4  

87 BKS 57 4 1 1 4  

87 AME 57 4 1 1 2,8 roodbakkend 18/19e eeuw

88 AME 51     1 25,8 elmpt 13e/14e eeuw

89 AME 53 98 1 1 31,5 elpmt

89 AME 53 98 1 1 31,5 elpmt

90 AME 53 44 1 1 14,1 bijna steengoed ijzeroxide 13e eeuw

90 AME 53 44 1 1 14,1 bijna steengoed ijzeroxide 13e eeuw

91 AME 55 15 1 7 37,1 2e helft 14e/15e eeuw steengoed + roodbakkend 13/14e eeuw + grijs gedraaid 14e eeuw

92 AME 51 11 1 1 6,5 roodbakkend glazuurd 17-19e eeuw

93 AME 58     1 21,7 1325-1350 steengoed

94 ANT 59 5000   1 31,4  

95 BKS 60 2 1 1 8,6  

95 AME 60 2 1 1 2,1  

96 ANT 60 999   1 5,2  

97 MBR 60 5000   1 1,9 muntje vermoedelijk uit 1760

98 MPB 61 5000   1 6,8  

99 ANT 61 999   1 26,7  

100 AML 62 1 1 1 9,7  

101 MBR 62 5000   1 2,3 muntje 1 cent (1905?) Wilhelmina

103 AML 62 59 2 1 3  

104 KPIJ 62 46 1 1 1,4  

105 AML 62 61 1 4 62,1  

105 BKS 62 61 1 2 2,9  

106 AW 62 60 1 1 1,4  

107 AML 62 68 1 1 11,9  

107 AML 62 68 1 1 11,9  

108 AML 62 58 1 1 2,9  

110 ANT 62 59 2 3 337,8  

110 BKS 62 59 2 10 1985,2  

110 SXX 62 59 2 1 203,9  

111 BKS 62 59 4 2 792,8  

111 SXX 62 59 4 1 352,5  

112 AME 63 1 1 1 17,5  

AME  Aardewerk middeleeuwen
AML  Aardewerk middeleeuwen laat
ANT  Aardewerk Nieuwe Tijd
AW  Aardewerk onbepaald
BKS  Baksteen
BOT  Bot onbepaald
KPIJ  Keramiek pijpen
MBR  Metaal brons
MPB  Metaal lood
MXX  Metaal onbepaald
SXX  Steen onbepaald
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

50 1 1 GR nee

50 1 2 PK nee

50 1 3 PK nee

50 1 4 PK nee

50 1 5 PK nee

50 1 6 PK nee

50 1 7 PK nee

50 1 8 PK nee

50 1 9 PK nee

50 1 10 PK nee

50 1 11 PK nee

50 1 12 PK nee

50 1 13 PK nee

50 1 14 PK nee

50 1 15 PK nee

50 1 16 GR nee

50 91 5000 LG nee

50 91 5010 LG nee

50 91 5030 LG nee

51 1 1 PK nee

51 1 2 PK nee

51 1 3 PK nee

51 1 4 PK nee

51 1 5 PK nee

51 1 6 PK nee

51 1 7 PK nee

51 1 8 PK nee

51 1 9 PK nee

51 1 10 GR nee

51 1 11 REC nee

51 91 5000 LG nee

51 91 5010 LG nee

51 91 5020 LG nee

51 91 5030 LG nee

52 1 5030 LG nee

53 1 1 GR ja 25 4

53 1 2 PG ja 6

53 1 3 PG ja 11 4

53 1 4 PG ja 7 4

53 1 5 PG ja 10 4

53 1 6 PG ja 18 4

53 1 7 PG ja 9 4

53 1 8 PG ja 10 4

53 1 9 PG ja 5 4

53 1 10 PG ja 10 4

53 1 11 PG ja 5 4

53 1 12 XXX ja

53 1 13 PG ja 4 4

53 1 14 PG ja 14 4

53 1 15 PGK ja 40 dubbele pk

Bijlage 2 Sporenlijst

type

GR greppel

KL kuil

LG laag

NV natuurlijke verstoring

PG paalgat

PGK paalgatkuil

PK paalkuil

REC recent

SL sloot

VL vlek

WA waterput

XXX vervallen
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

53 1 16 PG ja 9 4

53 1 17 PK ja 8 4

53 1 18 PGK ja 8 4

53 1 19 PG ja 3 4

53 1 20 PGK ja 10 4

53 1 21 PK ja 6 4

53 1 22 PK ja 5 4

53 1 23 PK ja 20 4

53 1 24 NV ja vervallen

53 1 25 NV ja vervallen

53 1 26 NV ja vervallen

53 1 27 NV ja vervallen

53 1 28 XXX ja vervallen

53 1 29 PGK ja 10 1

53 1 30 PGK ja 52 1

53 1 31 PK ja 40 1

53 1 32 PGK ja 17 1

53 1 33 PK ja 35

53 1 34 PK ja 20

53 1 35 PGK ja 20 1

53 1 36 PK ja 35 1

53 1 37 PK ja 30 1

53 1 38 PGK ja 50 1

53 1 39 PK ja 64 1

53 1 40 PGK ja 42 1

53 1 41 PGK ja 54 1

53 1 42 PGK ja 44 1

53 1 43 XXX ja

53 1 44 PK ja 30 1

53 1 45 PGK ja 30 1

53 1 46 PK ja 55 1

53 1 47 PK ja 29 1

53 1 48 PGK ja 25 1

53 1 49 PK ja 5 1

53 1 50 PGK ja 28 1

53 1 51 PGK ja 42 1

53 1 52 PGK ja 15 1

53 1 53 PGK ja 38 1

53 1 54 PGK ja 80 1

53 1 55 PGK ja 80 1

53 1 56 PK ja 42 1

53 1 57 PGK ja 44 1

53 1 58 PK ja 23 1

53 1 59 PGK ja 22 2

53 1 60 PK ja 13 2

53 1 61 PGK ja 27 2

53 1 62 PGK ja 15 2

53 1 63 PGK ja 35 2

53 1 64 PK ja 24 2

53 1 65 PGK ja 28 1
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

53 1 66 PG ja 27

53 1 67 PK ja 7

53 1 68 PK ja 7

53 1 69 PK ja 35 1

53 1 70 PK ja 22 1

53 1 71 XXX ja onderdeel van spoor 39

53 1 72 PK ja 34 1

53 1 73 XXX ja vervallen

53 1 74 XXX ja vervallen

53 1 75 XXX ja vervallen

53 1 76 XXX ja vervallen

53 1 77 PK ja 15

53 1 78 PK ja 7

53 1 79 PK ja 9

53 1 80 XXX ja vervallen

53 1 81 VL ja 5 niet getekend, mogelijk recente verstoring

53 1 82 XXX ja vervallen

53 1 83 XXX ja vervallen

53 1 84 XXX ja vervallen

53 1 85 XXX ja vervallen

53 1 86 XXX ja vervallen

53 1 87 XXX ja vervallen

53 1 88 PK ja 16

53 1 89 GR ja 64

53 1 90 PK ja 8

53 1 91 PK ja 46

53 1 92 GR ja 38 3

53 1 93 PK ja 88 3

53 1 94 PK ja 82 3

53 1 95 PK ja 11

53 1 96 XXX ja vervallen

53 1 97 PG ja 21

53 1 98 PG ja 20

53 1 99 PK ja 16 1 mogelijk 2 pk

53 1 100 PK ja 14 1

53 1 101 PK ja 16 1

53 1 102 PK ja 32 1

53 1 103 PGK ja 40 1

53 1 104 PGK ja 52 1

53 1 105 PGK ja 72 1

53 1 106 PK ja 58 1

53 1 107 PGK ja 47 1

53 1 108 PGK ja 66 1

53 1 109 PGK ja 25 1

53 1 110 PGK ja 12 1

53 1 111 PGK ja 50 1

53 1 112 PGK ja 54 1

53 1 113 PGK ja 48 1

53 1 114 PGK ja 50 1

53 1 115 PK ja 34 1

type

GR greppel

KL kuil

LG laag

NV natuurlijke verstoring

PG paalgat

PGK paalgatkuil

PK paalkuil

REC recent

SL sloot

VL vlek

WA waterput

XXX vervallen
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

53 1 116 GR ja 31

53 1 117 PK ja 62 3

53 1 118 PGK ja 70 3

53 1 119 PGK ja 70 3

53 1 120 PK ja 37

53 1 121 PK ja 45

53 1 122 PK ja 46 1

53 1 123 PK nee 2 gecoupeerd tijdens IVO, put 1 S61

54 1 1 GR ja 10

54 1 2 GR nee

54 1 3 GR nee

54 1 5030 LG nee

55 1 1 REC ja perceelsgreppel

55 1 2 PK ja 25

55 1 3 XXX ja vervallen

55 1 4 PK ja 14 6

55 1 5 PK ja 14

55 1 6 XXX ja vervallen

55 1 7 PK ja 11

55 1 8 XXX ja vervallen

55 1 9 XXX ja vervallen

55 1 10 XXX ja vervallen

55 1 11 PK ja 15 6

55 1 12 PK ja 21 6

55 1 13 XXX ja vervallen

55 1 14 XXX ja vervallen

55 1 15 WA ja 130 meerdere vlakken getekend

55 1 16 XXX ja vervallen

55 1 17 PG ja 23

55 1 18 PK ja 26 7

55 1 19 PK ja 6

55 1 20 PGK ja 24 7

55 1 21 PK ja 6

55 1 22 XXX ja vervallen

55 1 23 PK ja 20 7

55 1 24 PK ja 16

55 1 25 PK ja 18 7

55 1 26 PK ja 5 7

55 1 27 PK ja 6 6

55 1 28 PGK ja 10 6

55 1 29 PK ja 9 6

55 1 30 PK ja 5 6

55 1 31 XXX ja vervallen

55 1 32 PK ja 10 6

55 1 33 XXX ja vervallen

55 1 34 PK ja 15 6

55 1 35 PK ja 28

55 1 36 PGK ja 30

55 1 37 PK ja 20

55 1 38 GR ja 35
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

55 1 39 PK ja 46

55 1 40 SL ja 30

55 2 15 WA nee

55 3 15 WA nee

55 4 15 WA nee

56 1 5030 LG nee

57 1 1 KL ja 10

57 1 2 KL ja 17

57 1 3 KL ja 24

57 1 4 KL ja 24

57 1 5 KL ja 26

57 1 6 PK ja 21

57 1 7 XXX ja vervallen

57 1 8 KL ja 26

57 1 9 XXX ja vervallen

57 1 10 SL nee

58 1 5030 LG nee

59 1 1 KL ja 50 rec?

59 1 2 KL ja 19 vlek? Recent?

59 2 1 GR nee 2 fasen greppel

59 2 2 PK nee

59 2 3 PK nee

59 2 4 PK nee

59 2 5 PK nee

59 2 6 PK nee

60 1 1 GR ja 74 deels plaggen opvulling

60 1 2 REC ja 23 voorbeeld van recente verstoring

60 2 1 GR nee 2 fasen greppel

60 2 2 PK nee

60 2 3 PK nee

60 2 4 PK nee

61 1 1 GR ja 11

61 1 2 GR ja 32

62 1 1 GR ja 54 5 greppel met palen ernaast

62 1 2 VL nee onderdeel van spoor 1 greppel

62 1 3 PK nee 5

62 1 4 PK nee 5

62 1 5 PK nee 5

62 1 6 PK nee 5

62 1 7 PK nee 5

62 1 8 PK nee 5

62 1 9 PK nee 5

62 1 10 PK nee 5

62 1 11 PK nee 5

62 1 12 PK nee 5

62 1 13 PGK ja 20 5

62 1 14 PGK ja 31 5

62 1 15 PGK ja 26 5

62 1 16 PK ja 20 5

62 1 17 PK nee 5

type

GR greppel

KL kuil

LG laag

NV natuurlijke verstoring

PG paalgat

PGK paalgatkuil

PK paalkuil

REC recent

SL sloot

VL vlek

WA waterput

XXX vervallen
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

62 1 18 PK nee 5

62 1 19 PK nee 5

62 1 20 PK nee 5

62 1 21 PK nee 5

62 1 22 VL ja onderdeel van spoor 1 greppel

62 1 23 VL nee onderdeel van spoor 1 greppel

62 1 24 PK nee 5

62 1 25 PK nee 5

62 1 26 PK nee 5

62 1 27 PK nee 5

62 1 28 PK nee 5

62 1 29 PK nee 5

62 1 30 PK nee 5

62 1 31 PK nee 5

62 1 32 PK nee 5

62 1 33 PK nee 5

62 1 34 VL ja onderdeel van spoor 1 greppel

62 1 35 PK ja 25 5

62 1 36 PK nee 5

62 1 37 PK nee 5

62 1 38 PK nee 5

62 1 39 PK nee 5

62 1 40 PK nee 5

62 1 41 PK nee 5

62 1 42 VL ja onderdeel van spoor 1 greppel

62 1 43 PGK ja 45 mogelijk PGK die een kuil oversnijdt waarschijnlijk recent

62 1 44 PK ja 22 rec?

62 1 45 XXX ja

62 1 46 GR nee rec?

62 1 47 GR nee rec?

62 1 48 PK nee 5

62 1 49 PK nee 5

62 1 50 PK nee 5

62 1 51 PK nee 5

62 1 52 PK ja 47 5

62 1 53 PK ja 5 5

62 1 54 PK nee 5

62 1 55 PK nee 5

62 1 56 PK nee 5

62 1 57 PK nee 5

62 1 58 KL ja 33

62 1 59 WA ja 140 minimaal 380 cm breed

62 1 60 KL ja 14 rec?

62 1 61 KL ja 50 rec?

62 1 62 KL ja 23 rec?

62 1 63 PK ja 11 natuurlijk?

62 1 64 KL ja 11 rec?

62 1 65 PK nee

62 1 66 PK nee

62 1 67 GR ja 20 mogelijk recent
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put vlak spoor type gecoupeerd diepte structuur opmerking

62 1 68 KL ja 50 mogelijk kuil die pk oversnijdt

62 1 69 PK ja 30 geen tekening

62 1 70 PK ja 34 geen tekening

63 1 1 GR nee

63 1 2 PK nee

63 1 3 PK nee

63 1 4 PK nee

63 1 5 PK ja 18

63 1 6 PK ja 21

63 1 7 PK nee

63 1 8 PK nee

64 1 1 GR ja 30

64 1 2 GR ja 56

64 1 3 GR ja 58 + pk van 52 cm diep

64 1 4 PK nee

64 1 5 PK nee

64 1 6 PK nee

65 1 1 GR nee 5

65 1 2 VL nee

65 1 3 PK nee 5

65 1 4 PK nee 5

65 1 5 PK nee 5

65 1 6 PK nee 5

65 1 7 PK nee 5

65 1 8 PK nee 5

65 1 9 PK nee 5

65 1 10 PK nee 5

65 1 11 PK nee 5

65 1 12 PK nee 5

65 1 13 PK nee 5

65 1 14 PK nee 5

type

GR greppel

KL kuil

LG laag

NV natuurlijke verstoring

PG paalgat

PGK paalgatkuil

PK paalkuil

REC recent

SL sloot

VL vlek

WA waterput

XXX vervallen
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Bijlage 3 Gegevens greppels Bergem-’t Reut (zie figuur 17).

greppel systeem 1

put vlak spoor diepte breedte opmerking

53 1 89 64 150 erfgreppel/plaggen is gelijk aan put 64 S1

64 1 1 30 90 is gelijk aan put 53 S89

greppel systeem 2

put vlak spoor diepte breedte opmerking

62 1 67 20 85 mogelijk recent

54 1 2   190 is gelijk aan put 57 S10 en put 55 S40

greppel systeem 3

put vlak spoor diepte breedte opmerking

53 1 1 25 60 pallisade is gelijk aan put 50 S1

64 1 2 56 205 is gelijk aan put 59 vlak 2 S1 en put 60 vlak 2 S1 

62 1 46   70 rec?

62 1 47   60 rec?

greppel systeem 4

put vlak spoor diepte breedte opmerking

54 1 1 10 60 is gelijk aan put 51 S10

54 1 3   90 is gelijk aan put 50 S16

55 1 38 35    

60 1 1 74 156 deels met plaggen opvulling

61 1 1 11 32 sluitmogelijk aan op put 63 S1

61 1 2 32 67  

62 1 1 54 140 greppel met palen ernaast is gelijk aan put 65 S1

63 1 1   55 sluit mogelijk aan op put 61 S1

64 1 3 58   + pk van 52 cm diep

65 1 1   150 is gelijk aan put 62 S1

Losse greppels 5

put vlak spoor diepte breedte opmerking

53 1 92 38 60 spieker gr

53 1 116 31 60 stukje gr in putwand

 

. 
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