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1 Inleiding

In opdracht van de Stichting Wonen Breburg is door Archeologisch 
Onderzoek Leiden (Archol BV) een archeologisch onderzoek uitgevoerd in 
het plangebied op de Galderseweg 26 (figuur 1). Het betreft een karterend 
en waarderend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven met hierop 
aansluitend een doorstart naar een opgraving 

Het plangebied betreft een grasveld op de hoek van de Wilgenakker en 
de Bosakker waarop nieuwe woningen gebouwd zullen worden. In eerste 
instantie is het terrein gewaardeerd door middel van zes proefsleuven. 
Hieruit bleek dat zich in het zuidwesten behoudenswaardige archeologische 
waarden (middeleeuwse boerderijplattegrond) bevonden. Door middel van 
een opgraving zijn deze archeologische waarden ex situ behouden.

Tijdens het veldwerk is een huiserf uit de late middeleeuwen aangetroffen. 
Het betreft een deel van een boerderij die gebouwd is aan het eind van de 
12e eeuw of aan het begin van de dertiende eeuw en weer is verlaten in de 
13e eeuw. Naast de boerderij zijn enkele greppeltjes en losse (paal)kuilen 
aangetroffen die geïnterpreteerd kunnen worden als erfsporen.



111000

111000

112000

112000

113000

113000

39
20
00

39
20
00

39
30
00

39
30
00

N

500m0

Bron: Kadaster

Figuur 1 
Ligging plangebied.
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Uitvoering
 Veldwerk   14 en 15 maart 2011
 Uitwerking   Maart 2011

Opdrachtgever   Stichting Wonen Breburg
Bevoegd gezag   Gemeente Alphen Chaam

Onderzoeksmelding  44926
Vondstmelding   417064
Kaartblad   50 B

Locatie:
 Gemeente   Alphen Chaam
 Plaats   Galder
 Toponiem   Galderseweg 26
Coördinaatgegevens  NW: 112.660/392.121; 
     ZW: 112.687/392.094; 
     ZO: 112.735/392.142; 
     NO: 112.707/392.173 

Perioden vindplaats  LMEA

Deponering   Provincie Noord Brabant

Tabel 1 
Administratieve gegevens
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2 Bureauonderzoek

2.1 Landschappelijk kader 
Het plangebied behoort tot het zogenaamde Noord-Brabants dekzandgebied 
en ligt 15 km ten westen van de Feldbissbreuk. Deze breuk is het gevolg van 
twee gebieden met een tegengestelde tektonische beweging. Ten westen 
van de Feldbissbreuk ligt het Kempisch Hoog, dat door een opwaartse 
beweging steeds hoger komt te liggen. Ten oosten van de Feldbissbreuk ligt 
de Roerdalslenk, dat door een neerwaartse beweging steeds lager komt te 
liggen. Het plangebied ligt in het Kempisch Hoog.

In het vroeg- en middenpleistoceen stromen rivieren als de Maas in de 
nabijheid van het plangebied en zetten op de oevers grove zanden en 
grinden af. De loop van deze rivieren verandert tijdens de laatste ijstijd. 
Nederland wordt een stuk kouder en het landijs van de Noordpool reikt tot 
Drenthe. De omgeving van het plangebied verandert in een toendra-achtig  
landschap, waar de wind vrij spel heeft. Er wordt een metersdik pakket 
fijn zand afgewisseld met leemlagen afgezet. Dit pakket wordt ook wel het 
dekzand genoemd. Dit dekzandpakket vormt de ondergrond waarin in het 
Holoceen bodemvorming plaatsvindt. 

Het plangebied wordt omringd door beekdalen in het oosten (De Mark), het 
zuiden (De Kerselsche Beek) en het noordwesten (De Galderse beek), 200 
m ten westen ligt een geïsoleerde dekzandrug. Het plangebied ligt tevens 
op de grens van een gebied met hoge zwarte enkeerdgronden en een gebied 
met een associatie van laarpodzolen en gooreerdgronden (figuur 2). 
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2.2 Archeologisch kader
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door een esdekken-
landschap. Dit esdek is soms wel een meter dik en heeft de onderliggende 
sporen en vondsten afgedekt en beschermd. Direct ten noordenoosten 
van het plangebied is voor onderhavig onderzoek de meest relevante 
archeologische vondst gedaan.1 Hier zijn bij een proefsleuvenonderzoek van 
Bilan paalsporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen en een waterput 
uit de nieuwe tijd. De paalsporen zullen ongetwijfeld tot een structuur 
behoord hebben maar die kon in de proefsleuf niet herkend worden. De 
verwachting is dat het nederzettingsterrein zich zou kunnen uitstrekken 
tot in het plangebied.2 200 m ten zuiden van het plangebied zijn nog twee 
vindplaatsen bekend die dateren uit de vroege en late middeleeuwen.3

Andere archeologische vondsten zijn met name gedaan op geïsoleerde 
dekzandruggen. 800 m ten oosten van het plangebied ligt langs de Mark 
een dekzandrug waarop vondsten gedaan zijn lopend vanaf de midden 
steentijd tot en met de middeleeuwen,4 het aantal vondsten is zelfs zo groot 
dat het terrein is aangemerkt als archeologisch monument.5

1  Archis waarnemingsnummer 416874.
2  Mostert en Verbeek, 2007.
3  Archisnummers: 14362, 23191, 39870.
4  Archis waarnemingsnummers: 14037, 14038, 14039, 14360, 14483, 17251, 21646, 21647, 35634, 

44708, 44709 en 123235.
5  Monumentnummer: 2073.
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Circa 700 m ten  zuidoosten van het plangebied vloeien de Kesselse Beek en 
de Mark samen. Ook hier ligt een geïsoleerde dekzandrug waarop vondsten 
vanaf de midden steentijd tot en met de middeleeuwen zijn aangetroffen.6

Ook aan de westkant en aan de noordwestkant van het plangebied zijn 
vindplaatsen uit de steentijd tot en met de middeleeuwen bekend (figuur 3).7 

2.3 Historisch kader
Vanaf de 15e eeuw heeft de middeleeuwse nederzetting die zich rondom 
het plangebied bevindt zich naar het noorden verplaatst. De in de tweede 
helft van de 15e eeuw gestichte Sint Jacobuskapel zal het centrum van deze 
nederzetting zijn geweest. Deze manier van herindelen van het landschap is 
een bekend fenomeen in de vijftiende eeuw in heel noordwest Europa. Vaak 
stond er al een kerk die de boerderijen uit de wijde omgeving bedienden. 
Waarom in de 15e eeuw de boerderijen geherlokaliseerd worden rondom 
de kerken is onderwerp van discussie. Wellicht heeft het te maken met een 
steeds belangrijker wordende infrastructuur, waardoor kruispunten van 
wegen (waar de kerk al stond) belangrijker werden. Een andere verklaring 
is  dat goede landbouwgrond schaars werd en dat boerderijen die eerst 
op vruchtbare grond stonden verplaatst werden naar minder vruchtbare 
gronden om het landbouwareaal te vergroten.
Galder bleef tot ver in de 20e eeuw een boerengehucht. Aan het eind van 
de tweede wereldoorlog liep een verdedigingslinie van de Duitsers over het 

6  Archis waarnemingsnummers: 14036, 17249, 17250, 36953, 36956, 44538, 123251, 123252, 
132253, 123254, 123255.

7  Archiswaarnemingsnummers: 35630, 123246, 123247, 123247, 123249.
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grondgebied van Galder en ook het plangebied. Schuttersputjes en andere 
verdedigingsstellingen kunnen in het plangebied worden aangetroffen. 
Pas in het laatste kwart van de 20e eeuw breidt Galder zich zover uit, dat 
er bewoning verschijnt in de omgeving van het pangebied. De geplande 
nieuwbouw in het plangebied maakt onderdeel uit van deze uitbreiding. 
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3 Vraagstellingen

Het doel van het onderzoek is om het terrein te onderzoeken op de 
aanwezigheid van archeologische waarden en het bepalen van de behou-
denswaardigheid hiervan. Mocht na het proefsleuven-onderzoek blijken 
dat er behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn dan zal er 
direct een doorstart plaatsvinden om deze archeologische waarden ex situ  
te behouden. De vraagstellingen zijn gesplitst in vraagstellingen die gelden 
voor het proefsleuvenonderzoek (waardering) en vraagstellingen die gelden 
voor de opgraving.8

 
Waardering:
1. Zijn er in het plangebied inderdaad archeologische grondsporen en/

of archeologische lagen aanwezig of is er alleen sprake van “losse’ 
archeologische vondsten?

2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische lagen, vondsten, 
sporen en structuren, zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch en 
wat is de onderlinge samenhang?  

3. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen 
de vindplaats aparte sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke 
gronden?

4. Welke is de relatie tussen de aangetroffen archeologie en de directe 
landschappelijke omgeving? 

5. Op welke diepten worden archeologische resten of lagen aangetroffen 
en hoe kunnen deze in de tijd geplaatst worden? 

6. Wat is de gaafheid van de grondsporen en lagen?
7. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de conserveringstoe-

stand ervan en wat is de vondstdichtheid?
8. Zijn er in het terrein organische afzettingen aanwezig die mogelijk 

monsters voor 14C en paleoecologisch onderzoek opleveren en zo ja, wat 
is de op grond van hetgeen thans bekend is van de landschapsgenese de 
verwachte ouderdom?

9. Om welke complextypen gaat het hier? Wat voor een type sites en off 

site patronen kunnen worden onderscheiden en hoe laten deze zich 
ruimtelijk begrenzen? 

10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid 
per site?

Bij een eventuele opgraving:
1. Zijn de sporen onderdeel van een huiserf?
2. Wat is de datering en gebruiksduur van de site?
3. Is er een relatie tussen nederzetting en infrastructuur, bv. wegen?
4. Wat is de functie van de nederzetting: “einzelhof” of meerdere tegelijk 

bestaande huiserven?
5. Wat is de relatie tussen de nederzetting en het omliggende landschap?
6. Hoe is de nederzetting sociaal-economisch te duiden: elite? moated site?
7. Hoe is het (huis)erf ingedeeld?
8. Wanneer en waarom houdt de bewoning op?
9. Wat is de aard van de militaire resten in het plangebied en welk doel 

dienden zij?

8  Bente en Isarin, 2011.
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10. Welke militaire functies hadden de verschillende greppels, kuilen, 
putjes en andere ingravingen uit de tweede wereldoorlog in het 
plangebied?

11. Is uit de militaire materiële resten af te leiden door welke Duitse of 
geallieerde legereenheden deze zijn aangelegd?

12. Welk strategisch doel werd vanuit het plangebied afgedekt?
13. Is er een fasering in de aanleg van de militaire structuren en zo ja, hoe 

zijn deze te dateren?
14. Hebben er gevechtshandelingen plaatsgevonden in het plangebied en 

zo ja, wat is de aard ervan?
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4 Methodiek

Het archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden op 14 en 15 maart 2011. 
Als eerste zijn  er zes oost-west georiënteerde proefsleuven gegraven. Alle 
proefsleuven hadden een oppervlakte van 4 x 10 m (figuur 5).  De vlakken 
zijn machinaal aangelegd tot op het dekzand. Het veldwerk is uitgevoerd 
met hulp van een rupskraan. De machine was uitgerust met een gladde 2 
meter brede bak, waarmee het vlak laagsgewijs verdiept is. Vondsten zijn 
bij de aanleg eveneens laagsgewijs verzameld in vakken van 5 meter lang. 
Waar nodig is handmatig bijgeschaafd om een leesbaar archeologisch vlak 
te bewerkstelligen. Tijdens de aanleg is het vlak herhaaldelijk gecontroleerd 
met een metaaldetector ten behoeve van metaalvondsten. De aangetroffen 
sporen tekenden zich af in de top van het dekzand (spoor 5030), waarboven 
zich een opgebracht pakket bevond (spoor 5000). Het sporenvlak is in delen 
van 5 bij 4 m gefotografeerd. Vervolgens is het vlak digitaal ingemeten met 
de Robotic Total Station. Tot slot is in elke proefsleuf een profielopname 
gemaakt door middel van een profielkolom van ongeveer 1m breedte. Deze 
profielopnames zijn gemaakt om de bodemopbouw beter in zicht te krijgen 
De profielopnames zijn gedocumenteerd in zowel tekening (1:20) als foto.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat er een middeleeuwse 
huisplattegrond aanwezig was aan de westkant van het terrein. In overleg 
met de directievoerder is vastgesteld dat de vindplaats behoudenswaardig is 
(voor onderbouwing zie bijlage 1). Door het bevoegd gezag is besloten dat de 
huisplattegrond en de omringende sporen opgegraven dienden te worden. 
Dit resulteerde in een opgravingsput van 483 m2. De werkwijze bij het 
opgraven was identiek aan die bij het graven van de proefsleuven.
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Alle sporen, zowel in de proefsleuven als in de opgravingsput zijn 
gecoupeerd en gedocumenteerd (getekend schaal 1:10 en gefotografeerd). 
Het sporenvlak van proefsleuf 1 en 3 en de opgravingsput is met de hand 
getekend.
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5 Resultaten veldwerk

5.1 Lithostratigrafie 
In alle proefsleuven was sprake van een identieke bodemopbouw. De 
toplaag (S5000) bestond uit een verstoord pakket dat tussen de 40 cm 
en 70 m diep was. Dit pakket lag erosief op de C-horizont, bestaande uit 
fijn dekzand (Zs1). De gaafheid van de sporen is vergelijkbaar met wat 
onder oude akkergronden gebruikelijk is. Aangezien de wandstijlen van de 
huisplattegrond nog zichtbaar waren zal er niet al te veel verdwenen zijn.

5.2 Sporen en structuren

Inleiding
Tijdens de opgraving zijn er archeologische sporen aangetroffen die 
gedateerd kunnen worden in de late middeleeuwen. Het betrof een 
huisplattegrond, vier greppels,  drie kuilen en vier losse paalkuilen. 

Huisplattegrond 1

Onderzoek:
In proefsleuf 1 en 5 zijn paalkuilen aangetroffen die bleken te behoren 
tot huisplattegrond 1. De bedoeling van opgravingsput 1 was om de hele 
huisplattegrond bloot te leggen. Zowel het westelijke als het zuidoostelijke 
deel van de huisplattegrond bleken echter onder een bosage en een sloot te 
liggen die rondom het plangebied liepen. De huisplattegrond kon dus niet 
volledig worden opgegraven. Een ander probleem was dat de grondwater-
spiegel dicht onder het vlakniveau stond. Hierdoor liepen coupes snel onder 
water. Om toch zoveel mogelijk vondstmateriaal te verzamelen is besloten 
om de paalkuilen direct na het documenteren af te werken.

Figuur 6 
Profiel put 1.
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Oriëntatie en skelet:
De huisplattegrond is noordoost – zuidwest georiënteerd en bestaat uit 
vier rijen palen, waarbij de binnenste rijen dakdragende binnenstijlparen 
vormen en de buitenste twee rijen de wandstijlen. De huisplattegrond 
heeft een omvang van minimaal 20 m bij 11,50 m. De afstand tussen de 
binnenstijlen bedraagt 5,75 m. 

De noordelijke rij binnenstijlen bestaat uit zes paalkuilen, waarbij de diepte 
varieert van 11 tot 60 cm. Van de zuidelijke rij binnenstijlen is van vijf 
van deze zes paalkuilen een tegenhanger aangetroffen, de zesde paalkuil 
is verstoord door een twintigste eeuwse ingraving. De dieptes van de 
zuidelijke rij binnenstijlen varieert tussen de 10 en 45 cm. Het verschil in 
dieptes wordt nog eens een keer extra onderstreept doordat de diepte van 
binnenstijlparen flink kan variëren. Bij het meest westelijk aangetroffen 
paar binnenstijlen zijn de dieptes bijvoorbeeld 11 en 55 cm. De verklaring 
hiervoor kan waarschijnlijk gezocht worden in de constructiewijze van het 
huis. Palen moeten tot een bepaalde diepte worden ingegraven zodat ze niet 
omvallen. De minimale diepte onder de grond is afhankelijk van de lengte 
van de paal boven de grond.  De hoogte van de palen boven de grond moet 
wel voor alle palen met eenzelfde functie gelijk zijn, anders kan het dak 
niet gelegd worden. Wellicht hadden de bouwers een aantal niet even lange 
palen en was het eenvoudiger om wat diepere kuilen in het losse dekzand te 
graven, dan alle palen op eenzelfde lengte af te zagen. 
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Net als de diepte van de paalkuilen varieert de vorm van de paalkuilen flink, 
er konden meerder rechtopstaande paalkernen waargenomen worden en bij 
twee paalkernen was het hout nog aanwezig. Na analyse bleek dat bij beide 
het om eikenhout ging. Een datering met dendrochronologie bleek niet 
meer mogelijk.9

Wanden:
De afstand tussen de wandstijlen en binnenstijlen bedraagt een kleine 3 
m. Van de noordelijke wand zijn zes wandstijlen teruggevonden. De stijlen 
hebben een diepte variërend van 11 tot 27 cm. De wandstijlen liggen min 
of meer in het verlengde van de binnenstijlparen. Van de zuidelijke rij 
wandstijlen valt het merendeel buiten de opgravingsput. Er kunnen toch 
nog vier wandstijlen herkend worden met een diepte variërend van 9 tot 30 
cm. Ook aan de oostelijke wand komen wandstijlen voor. Het betreft vier 
wandstijlen met een diepte variërend van 7 tot 20 cm. 

9  Kooistra, 2011.

Figuur 8 
Binnenstijl S1

Figuur 9 
Wandstijl S32
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Ingangen:
Er kan nog geen plaats voor een ingang gelokaliseerd worden. Wellicht ligt 
deze in het westelijk deel.

Bijzondere elementen:
Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen. 

Reparaties en verbouwingen:
Zowel bij de binnenstijlen als de wandstijlen zijn reparaties aangetroffen. 
Aan de noordelijke rij binnenstijlen betreft het een extra paalkuil bij de 
tweede, derde en zesde binnenstijl, gerekend vanuit het westen. Aan de 
zuidelijke rij binnenstijlen betreft het twee reparaties aan de derde en zesde 
binnenstijl. Of er bij de tweede binnenstijl ook een reparatie is geweest kan 
niet gezegd worden omdat deze verstoord is door een moderne ingraving. 
Aan de zuidelijke wand zijn twee extra wandstijlen aangetroffen die 
vermoedelijk gediend hebben als reparatie. 

Verdwijnen van het gebouw:
Bij de meeste paalkuilen is de paalkern nog aanwezig. Dit duidt erop dat 
men bij het verlaten van het gebouw niet de hele paal heeft verwijderd, maar 
in ieder geval de onderkant heeft laten staan. Bij één paalkuil (spoor 1.24) 
is een uitgraafkuil (spoor 1.25) aangetroffen. Hier is de paal zeker na het 
verlaten van het gebouw in zijn geheel verwijderd.

Datering:
Het type plattegrond heeft een sterke gelijkenis met huistype H4 uit het 
MDS-gebied.10 Dit type bestaat uit paren binnenstijlen (gebinten) met 
wandstijlen die min of meer op een lijn liggen met de binnenstijlen. Aan 
de kopse kanten is een rij wandstijlen aanwezig. Bij dit type komt vaak een 
sluitpost voor aan beide kopse kanten, maar die is bij deze plattegrond niet 
aangetroffen. Dit type huisplattegrond wordt gedateerd tussen 1175 en 1250 
AD.11

Er zijn in totaal elf scherven aangetroffen in de vulling van zes paalkuilen, 
allen binnenstijlen. Het betrof twee scherven blauwgrijs aardewerk, vier 
scherven zuid-nederlands aardewerk, één scherf Paffrath, één scherf 
kogelpot, één scherf zuid-limburgs aardewerk en één scherf Maaslands 
rood. Eén scherf kon niet worden gedetermineerd. De scherf van 
Zuid-Limburgs aardewerk betreft een randscherf van vermoedelijk een 
beker. Het kan gedateerd worden in de dertiende eeuw. Hiermee kan het 
afbreken van het gebouw gedateerd worden in de 13e eeuw. Naast aardewerk 
is er nog een baksteenfragment uit de vulling van een binnenstijl gehaald. 
Vermoedelijk betrof het een van de reparaties.

Erfafscheiding
De vermoedelijke erfafscheiding ligt 28,5 m oostelijker in put 6. Deze 
greppel is min of meer gelijk georiënteerd als de kopse kant van de 
huisplattegrond en is 50 cm breed en 8 cm diep, het is echter niet zeker of 
deze greppel gelijktijdig is met de huisplattegrond.

10  Het MDS-gebied ligt tussen de Maas, Demer en Schelde.
11  Huijbers, 2007, 137.
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Overige sporen
Ten noorden van de huisplattegrond zijn enkele losse sporen aangetroffen. 
De meest opvallende betreft spoor 1.54. Deze greppel was 5,5 m lang, 1,5 
m breed en 35 cm diep. Direct ten noorden van de plattegrond zijn nog 
twee greppeltjes aangetroffen. Deze lopen vermoedelijk door ten westen 
van de opgravingsput. Ze zijn ongeveer vier meter lang, 0,5 m breed en 
8 cm diep. Net als bij de vorige greppel is de functie onduidelijk. Andere 
sporen zijn drie kuilen en vier losse paalkuilen. In geen van deze sporen is 
vondstmateriaal aangetroffen.

5.3 Conclusies
In het plangebied is een huiserf aanwezig dat gedateerd kan worden in de 
tweede helft van de 13e eeuw (late middeleeuwen). Het huiserf bestaat uit 
een huisplattegrond van minimaal 20 m lang en 11,5 m breed en meerdere 
erfsporen (drie greppeltjes en drie kuilen). Wellicht dat een greppel 28,5 m 
ten oosten van de huisplattegrond een erfscheidingsgreppel is, maar dat is 
niet zeker. 

In het plangebied is slechts één huiserf aangetroffen. Hieruit kan echter 
niet geconcludeerd worden dat het om een “einzelhof” gaat. Gelijktijdige 
huiserven kunnen net buiten het plangebied liggen. Direct ten noorden 
zijn bij een inventariserend proefsleuvenonderzoek sporen uit de volle 
middeleeuwen aangetroffen. Het gaat hierbij om paalkuilen waarbij in één 
paalkuil een scherf Paffrath aardewerk is aangetroffen. Even ten oosten 
hiervan is een waterput aangetroffen die gedateerd is in de nieuwe tijd. 
Deze datering is gedaan op basis van één scherf Paffrath aardewerk en een 
fragment baksteen, dat tot een ijsselsteen (1600 – 1800) zou behoren.12 
Dateren op een fragment baksteen is echter dubieus. Het zou dus goed 
kunnen dat de waterput gelijktijdig is met de paalsporen. Het is echter 
wel duidelijk dat er direct ten noorden van het plangebied sprake is van 
tenminste één huiserf, met of zonder waterput, uit de volle middeleeuwen. 

12  Mostert en Verbeek, 2007, 18.

Figuur 10 
Randscherf Zuid-Nederlands aardewerk

Figuur 11 
Randscherf van een kan van Zuid-
Limburgs aardewerk
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Het is echter niet duidelijk of deze sporen gelijktijdig zijn met het huiserf 
dat aangetroffen is tijdens dit onderzoek, of dat het gaat om een opvolger 
en/of een voorganger.
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6 Beantwoording vragen uit het PvE

De vragen uit het PvE kunnen nu beantwoord worden:

Waardering:
1 Zijn er in het plangebied inderdaad archeologische grondsporen en/

of archeologische lagen aanwezig of is er alleen sprake van “losse’ 
archeologische vondsten?

2 Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische lagen, vondsten, 
sporen en structuren, zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch en wat 
is de onderlinge samenhang?  

3 Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen 
de vindplaats aparte sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke 
gronden?

In het plangebied zijn archeologische sporen aanwezig die gedateerd 
kunnen worden in de late middeleeuwen. Het betreft een deel van een 
huisplattegrond uit de 13e eeuw aan de westkant van het plangebied,waar 
omheen enkele erfsporen aanwezig zijn. 28,5 m ten oosten ligt de 
vermoedelijke erfschedingsgreppel. Dit dertiende eeuwse huiserf is de enige 
vondst in het onderzoeksgebied. 

4 Welke is de relatie tussen de aangetroffen archeologie en de directe land-
schappelijke omgeving? 

Het plangebied ligt tegen een geïsoleerde dekzandrug aan. Direct 
ten noorden van het plangebied zijn in 2007 bij een inventariserend 
onderzoek door Bilan sporen uit de volle middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd aangetroffen. Het betrof minimaal één huisplattegrond uit de volle 
middeleeuwen en een waterput. Het lijkt bijna zeker dat deze sporen in 
verband staan met de sporen in het plangebied.

5 Op welke diepten worden archeologische resten of lagen aangetroffen en 
hoe kunnen deze in de tijd geplaatst worden? 

6 Wat is de gaafheid van de grondsporen en lagen?
7 Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de conserveringstoe-

stand ervan en wat is de vondstdichtheid?

De bodemopbouw van het plangebied bestond uit een omgezet esdek 
dat erosief ligt op de oorspronkelijke C-horizont van het dekzand. De 
archeologische sporen worden pas zichtbaar in de C-Horizont. Aangezien 
er een groot aantal wandstijlen van de middeleeuwse huisplattegrond nog 
aanwezig zijn, zal er niet al te veel van de oorspronkelijke bodem verdwenen 
zijn. 
Opvallend is de hoge grondwaterstand die ervoor gezorgd heeft dat in twee 
binnenstijlen het hout nog bewaard is gebleven. Aangetroffen vondstcate-
gorieën zijn aardewerk, onbewerkt steen, baksteen en hout. Alle vondsten 
komen uit sporen. Een eventuele vondstlaag zal bij het omzetten van het 
esdek verdwenen zijn. 
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8 Zijn er in het terrein organische afzettingen aanwezig die mogelijk 
monsters voor 14C en paleoecologisch onderzoek opleveren en zo ja, wat 
is de op grond van hetgeen thans bekend is van de landschapsgenese de 
verwachte ouderdom?

Er zijn geen organische afzettingen in het plangebied aanwezig.

9 Om welke complextypen gaat het hier? Wat voor een type sites en off 

site patronen kunnen worden onderscheiden en hoe laten deze zich 
ruimtelijk begrenzen? 

De aangetroffen vindplaats bestaat uit een huisplattegrond met omliggend 
erf. Het opgegraven areaal is klein, waardoor het moeilijk is om uitspraken 
te doen over ruimtelijke verbanden. Er ligt een greppel 28,5 m ten oosten 
van de huisplattegrond. Het is echter niet duidelijk of deze greppel 
gelijktijdig is met de huisplattegrond en of hij dienst heeft gedaan als erf-
scheidingsgreppel. De ruimtelijke begrenzing van het huiserf kan dus niet 
worden bepaald. 

10 Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid per 
site?

Aangetroffen vondstcategorieën zijn aardewerk, onbewerkt steen, baksteen 
en hout. Alle vondsten komen uit sporen. Een eventuele vondstlaag zal bij 
het verstoren van het esdek verdwenen zijn.

Bij een eventuele opgraving:

1 Zijn de sporen onderdeel van een huiserf?
2 Wat is de datering en gebruiksduur van de site?

Vermoedelijk alle aangetroffen sporen kunnen worden gerekend tot één 
huiserf, dat gedateerd kan worden in de 13e eeuw. 

3 Is er een relatie tussen nederzetting en infrastructuur, bv. wegen?

Volgens historische bronnen zou de nederzetting die nabij Galder gelegen 
heeft in de Karolingische tijd langs het riviertje de Mark hebben gelegen. 
Al in de late middeleeuwen schoof de nederzetting op circa 500 m naar 
het westen toe. Een voorganger van de Galderseweg zou hierbij dan als 
verbindingsweg gediend hebben. Het aangetroffen huiserf kan aan deze 
weg gelegen hebben.13

4 Wat is de functie van de nederzetting: “einzelhof” of meerdere tegelijk 
bestaande huiserven?

In het plangebied is slechts één huiserf aangetroffen. Hieruit kan echter 
niet geconcludeerd worden dat het om een “einzelhof” gaat. Gelijktijdige 
huiserven kunnen net buiten het plangebied liggen. Direct ten noorden 
zijn bij een inventariserend proefsleuvenonderzoek sporen uit de volle 

13  Mostert en Verbeek, 2007, 22.
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middeleeuwen aangetroffen. Het gaat hierbij om paalkuilen waarbij in één 
paalkuil een scherf Paffrath aardewerk is aangetroffen. Even ten oosten 
hiervan is een waterput aangetroffen die gedateerd is in de nieuwe tijd. 
Deze datering is gedaan op een scherf Paffrath aardewerk en een fragment 
baksteen, dat tot een ijsselsteen (1600 – 1800) zou behoren.14 Dateren op 
een fragment baksteen is echter dubieus. Het zou dus goed kunnen dat de 
waterput gelijktijdig is met de paalsporen. Het is echter wel duidelijk dat er 
direct ten noorden van het plangebied sprake is van tenminste één huiserf, 
met of zonder waterput, uit de volle middeleeuwen. Het is echter niet 
duidelijk of deze sporen gelijktijdig zijn met het huiserf dat aangetroffen is 
tijdens dit onderzoek, of dat het gaat om een opvolger en/of een voorganger.

5 Wat is de relatie tussen de nederzetting en het omliggende landschap?

De huisplattegrond ligt op de oosthelling van een geïsoleerde dekzandrug, 
naast een weg, waarvan de voorganger wellicht teruggaat tot in de late 
middeleeuwen. Vermoedelijk is het huis op deze locatie gebouwd vanwege 
de gunstige liggen op de helling naast de weg.

6 Hoe is de nederzetting sociaal-economisch te duiden: elite? moated site?

Er is slechts een klein areaal opgegraven van circa 500 m2. Hierin zijn 
een deel van één huisplattegrond en enkele erfsporen aangetroffen. Het 
aangetroffen areaal is te klein om uitspraken te doen over sociale-economi-
sche aspecten.

7 Hoe is het (huis)erf ingedeeld?

De huisplattegrond lijkt op type H4 van het MDS-gebied. Een greppel die 
28,5 m ten oosten van de huisplattegrond is aangetroffen zou als erfschei-
dingsgreppel gediend kunnen hebben. Ten noorden van de huisplattegrond 
zijn enkele erfsporen aangetroffen. Het betreft (paal)kuilen en greppels.

8 Wanneer en waarom houdt de bewoning op?

Het aangetroffen gebouw zal zijn gebouwd aan het eind van de twaalfde 
of aan het begin van de 13e eeuw. Minimaal één keer is er een ingrijpende 
reparatie geweest aan het huis. In totaal zijn vijf binnenstijlen vervangen 
of extra gestut. Het huis wordt uiteindelijk verlaten en afgebroken in de 13e 
eeuw. Een aantal palen is uitgegraven en zal herbruikt zijn bij het bouwen 
van de opvolger van het huis. Het is niet duidelijk of dit de laatste fase van 
de nederzetting betreft of dat de opvolger buiten het plangebied is gebouwd.

9 Wat is de aard van de militaire resten in het plangebied en welk doel 
dienden zij?

10 Welke militaire functies hadden de verschillende greppels, kuilen, putjes 
en andere ingravingen uit de tweede wereldoorlog in het plangebied?

11 Is uit de militaire materiële resten af te leiden door welke Duitse of 
geallieerde legereenheden deze zijn aangelegd?

12 Welk strategisch doel werd vanuit het plangebied afgedekt?

14  Mostert en Verbeek, 2007, 18.
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13 Is er een fasering in de aanleg van de militaire structuren en zo ja, hoe 
zijn deze te dateren?

14 Hebben er gevechtshandelingen plaatsgevonden in het plangebied en zo 
ja, wat is de aard ervan?

Er zijn geen sporen uit de tweede wereldoorlog aangetroffen.
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Bijlage 1 Veldwaardering 

De waardering van een vindplaats gebeurt aan de hand van een aantal 
criteria. Ze omvatten de archeologische (wetenschappelijke) waarde, maar 
ook de landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Voor dit onderzoek 
zijn de meeste van de genoemde criteria van belang.

Waarden Criteria Score

    hoog midden laag

Beleving Schoonheid nvt

  Herinnering nvt

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

  Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

  Informatiewaarde 3

  Ensemblewaarde 2

  Representativiteit n.v.t.

Beleving
Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gebruikt worden. Aangezien er geen zichtbare 
monumenten zijn aangetroffen, zijn deze criteria hier niet van toepassing. 

Fysieke kwaliteit
De gaafheid van de onderzoekslocatie kan als gemiddeld worden 
aangemerkt. Op het hele terrein is de oorspronkelijke bodemopbouw 
verdwenen. Het verstoorde pakket ligt erosief op de C-horizont. Er zijn 
echter wel archeologische sporen aangetroffen. Aangezien zelfs de 
wandstijlen van  de huisplattegrond aanwezig zijn zal er niet vaan van de 
oorspronkelijke C-Horizont verdwenen zijn. Opvallend was verder de hoge 
grondwaterstand die min of meer overeen kwam met de top van het esdek. 
Deze hoge grondwaterstand heeft ervoor gezorgd dat enkele houten palen 
nog aanwezig waren in de ondergrond. De vindplaats krijgt voor de waarde 
fysieke kwaliteit vier punten. Bij vijf of zes punten moet de vindplaats direct 
als behoudenswaardig bestempeld worden. Bij vier of minder volg een 
waardering op inhoudelijke kwaliteit.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan drie criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde en ensemblewaarde. Op zeldzaamheid en informa-
tiewaarde scoort de vindplaats hoog. Er is nog niet veel informatie over 
nederzettingen uit de volle en late middeleeuwen in West Brabant. Deze 
nederzetting kan een goede bijdrage leveren aan dit hiaat.
Op het criteria ensemblewaarde scoort de  vindplaats matig. Er kon slechts 
een klein deel van de nederzetting opgegraven worden. Een groot deel zal al 
overbouwd zijn, hoewel het niet verstoord hoeft te zijn. De vindplaats krijgt 
voor de waarde inhoudelijke kwaliteit in totaal acht punten. Bij een score 
van zeven of meer moet de vindplaats als behoudenswaardig bestempeld 
worden. De vindplaats is dus behoudenswaardig.

Tabel 1 
Waardering vindplaats Galder-Galderseweg 
26 n.a.v. het proefsleuvenonderzoek.
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Bijlage 2 Determinatielijst vondsten

vondstnr spoornr soort type rand wand bodem add totaal MAE gewicht kleur versiering additieven opmerking
1 1.1 pa 0 1 0 0 1 1 5 zwrg-brgr

2 5.4 pa 0 1 0 0 1 1 6 br-gr

3 1.37 zn 0 1 0 0 1 1 11 rbr-gr-rbr

4 1.35 bks 0 6 0 0 6 6 239 lr 6cm dik

5 1.54 sxx 0 1 0 0 1 1 973 lgr geen artefact

6 1.37 zn 0 1 0 0 1 1 18 rbr-gr-rbr

6 1.37 kp 0 1 0 0 1 1 1 zwgr

7 1.20 ht eikenhout

8 1.37 vkl 0 2 0 0 2 2 4 brr

9 1.35 rm 0 1 0 0 1 1 4 r loodglazuur

10 1.12 zl kan 1 0 0 0 1 1 12 lgr 13e eeuw

11 1.1 ht eikenhout

12 1.2 bg 0 0 1 0 1 1 45 lgr standring

13 1.13 g 0 1 0 0 1 1 14 gr

13 1.13 bg 0 1 0 0 1 1 23 lgr

14 1.2 zn 0 2 0 0 2 2 1 br-gr

15 1.29 indet 0 1 0 0 1 1 12 brcr

16 1.9 MA monster

17 1.9 bg 0 1 0 0 1 1 2 wgr

18 1.14 zn 1 0 0 0 1 1 10 dgr

18 1.14 pa 0 1 0 0 1 1 2 lgr-dgr

19 1.55 svu 0 1 0 0 1 1 12 zw geen artefact

20 1.49 MA monster
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