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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Veldhoven heeft Archeologisch Onderzoek
Leiden BV (Archol) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek verricht op de
locatie Sondervickcampus te Veldhoven. Het ongeveer 14 hectare grote
onderzoeksgebied, locatie van een in de toekomst te bouwen scholencom-
plex, ligt ten westen van de huidige kern van het dorp en wordt in het
zuiden begrensd door de Knegselseweg, in het westen en noorden door het
Grote Kerkpad en in het oosten door moderne bebouwing (fig. 1.1). Het
gebied is tegenwoordig deels in gebruik als grasland en akkerland, terwijl
enkele percelen ook voor aspergeteelt benut worden. Het veldwerk vond
plaats in drie fasen, namelijk van 5 tot 15 augustus 2002, van 25 november
2002 tot 31 januari 2003 en van 14 tot 16 juni 2004. De tweede fase werd
enkele malen onderbroken door vorstperioden. 

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek werd gevormd door een
vooronderzoek uitgevoerd door RAAP (De Decker 2000). Het onderzoeks-
gebied blijkt te bestaan uit een dekzandrug, gelegen ten noorden van de
samenkomst van twee beekdalen. In de loop van de middeleeuwen raakte de
rug bedekt met een esdek, met een dikte variërend van enkele decimeters
tot meer dan anderhalve meter. Op basis van het booronderzoek is het
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Lokatie van het onderzoek
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onderzoeksgebied door RAAP ingedeeld in drie zones, namelijk het hoogste
deel van de dekzandrug (in het noorden), de flank en een relatief laaggele-
gen deel (in het zuiden). De archeologische verwachting voor het noorde-
lijke deel van het terrein was vrij hoog, mede gezien het voorkomen van
handgemaakt prehistorisch aardewerk op verschillende plaatsen, met name
daterend uit de ijzertijd. De verwachting voor de flank was lager, ondanks de
vondst van een aantal middeleeuwse scherven. Aan het laaggelegen deel kon
tenslotte een vrij lage verwachting toegekend worden. Op de Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijkdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft het onderzoeksgebied een hoge
waarde, en tevens is het terrein samen met 20 andere archeologisch interes-
sante gebieden aangegeven op een archeologische waardenkaart van de
gemeente Veldhoven. 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd met behulp van vier sleuven
van twee meter breed met name de flank van de dekzandrug onderzocht. In
de tweede fase konden er ook sleuven op het hogere gedeelte van de rug
gegraven worden, dit maal acht exemplaren van vier meter breed. Tenslotte
is er op vijf locaties een groter vlak aangelegd om inzicht te krijgen in de
prehistorische bewoning van de dekzandrug.

Administratieve gegevens
Datum per procesonderdeel Veldwerk AAO: augustus 2002,

november 2002– januari

2003, juni 2004

Uitwerking/rapportage: februari 2003

juni 2004

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Oudheidkundig

Bodemonderzoek Provincie Noord-Brabant

Locatie Gemeente: Veldhoven

Plaats: Veldhoven

Toponiem: Sondervickcampus

Coördinaten vindplaats 154514 / 379250

154440 / 379487

154890 / 379600

154920 / 379370

Geomorfologie dekzandrug

Bodem De ondergrond bestaat uit sterk lemig fijn zand waarin een

hoge zwarte enkeerdgrond is ontwikkeld.

Tabel 1.1
(Administratieve) gegevens archeologisch

onderzoek Veldhoven-Sondervickcampus.
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2 Fysische geografie

dr T. Spek

2.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek werd onder meer duidelijk dat er een grote variatie
bestaat in de leesbaarheid van de sporen. Ook de interpretatie van de
bodemprofielen, waarin sterk gebioturbeerde lagen zichtbaar waren, leverde
discussies op. Om deze vragen op te lossen is er een beroep gedaan op de
expertise van de ROB. Op dinsdag 10 december 2002 bezochten dr. E.M.
Theunissen en dr. T. Spek namens de ROB de site en verrichtten gedurende
een halve dag een aantal bodemkundig-archeologische waarnemingen.
Hieronder wordt verslag gedaan van deze waarnemingen en de daaraan
verbonden interpretaties.

2.2 Landschap

Het studiegebied maakt deel uit van het dekzandlandschap van de
Brabantse Kempen, meer in het bijzonder het Oud-Dekzandlandschap van
de Centrale Slenk. In historisch-geografisch opzicht maakt het gebied deel
uit van de Acht Zaligheden. Het studiegebied zelf betreft de zuidwesthoek
van een open akkercomplex dat zich tussen het gehucht Schoot en het dorp
Veldhoven bevindt, ingeklemd tussen het Grote Kerkepad en de Knegselse
Weg. Toponymisch staat dit akkercomplex vanouds bekend als de
Zonderwijkse Akkers. Ten zuidwesten van dit akkercomplex ligt het smalle
dal van de Poelenloop of Rijt, een beekje dat zich direct ten zuiden van de
Zonderwijkse Akkers verenigt met een ander beekje (De Gender). De plaats-
naam Schoot, afgeleid van het middelnederlandse woord schoot ‘hoge hoek
land, uitspringend in het laagland’ verwijst vrijwel zeker naar de landtong
(het dekzandplateau) dat zich in de oksel van beide beken bevindt. De
samenvloeiing van Poelenloop en Gender komt bij Veldhoven samen met
het beekje de Run om ter hoogte van Eindhoven uit te monden in de
Dommel.
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2.3 Geologie en geomorfologie

Het studiegebied maakt zoals gezegd deel uit van de Centrale Slenk en ligt
ca. 2 km ten oosten van de bekende Feldbiss, een tectonische breuk die de
geologische geschiedenis van dit deel van Brabant in sterke mate bepaald
heeft. Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 50.000-11.000 jaar BP) is in het
dalingsgebied van de Centrale Slenk een 15-45 m dik pakket dekzand afge-
zet. Het gaat hier hoofdzakelijk om windafzettingen. Plaatselijk worden
deze afgewisseld door leemlagen, smeltwaterzanden, fluvioperiglaciale afzet-
tingen en veenlagen. Omdat de verschillende typen dekzand binnen de
Formaties van Twente en Eindhoven niet overal even goed van elkaar
kunnen worden onderscheiden en gedateerd, hebben geologen voor het tota-
le pakket de benaming ‘Nuenen-groep’ in het leven geroepen. 

Ten westen en noorden van Veldhoven liggen vrijwel overal sterk lemige
dekzanden aan de oppervlakte, zo ook op de Zonderwijkse akkers. Vrijwel
zeker betreft het hier Oud Dekzand, dat wil zeggen dekzand dat is afgezet in
de koudste fase van de Weichsel-ijstijd, het zogenaamde Pleniglaciaal. Bij
het graven van een ca. drie m diepe profielkuil in het midden van proefsleuf
11 konden we waarnemen dat het Oud-Dekzandpakket ter plekke oorspron-
kelijk niet veel meer dan een halve meter dik moet zijn geweest (fig. 2.2). In
de profielkuil zagen we dit pakket op een diepte van 80-120 cm beneden het
huidige maaiveld. Vanwege de sterke bioactiviteit is de oorspronkelijke
natuurlijke gelaagdheid in het Oud Dekzand vrijwel nergens meer bewaard
gebleven. Het leemgehalte van het zand schatten we op zo’n 25 %.
Plaatselijk waren in het horizontale vlak van de werkputten duidelijke poly-
goonstructuren zichtbaar, een gevolg van zware vorstwerking tijdens het
Pleniglaciaal. Uit onderzoek in noordelijke streken is gebleken dat dergelijke
structuren pas ontstaan in perioden waarin de gemiddelde jaartemperatuur
tot beneden de –6 graden Celsius daalt.

Figuur 2.1
Hoogtelijnenkaart op basis van vlakhoogtes
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Direct onder het Oud Dekzand troffen we op een diepte van 120-160 cm
beneden maaiveld een zeer compacte laag lössleem aan, de bekende
‘Brabantse leem’ (leemgehalte ca. 50 %). De leem was fijn gelamineerd,
bevatte talrijke mestkevergangen en wortelgangen en bevatte vanwege de
sterke stagnatie van inzijgend regenwater een hoog gehalte aan ijzer- en
mangaanoxiden (roodbruine tot zwartbruine kleur). Dergelijke ‘stagnatie-
roest’ staat in de bodemkunde bekend als ‘pseudogley’. Ook het bovenlig-
gende Oud Dekzand bevatte overigens zeer sterke pseudogley-
verschijnselen.

Onder de Brabantse leem troffen we op een diepte van 160-225 cm beneden
maaiveld een zeer sterk door vorstwerking (kryoturbatie) verstoorde zand-
en leemlaag aan. De oorspronkelijke gelaagdheid is in deze kryoturbate laag
volledig verstoord door afwisselend uitzetten en krimpen van de grond-

Figuur 2.2
Geologisch profiel in put 11

met detail van kryoturbatie-

verschijnselen
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massa in een situatie van permafrost. Dergelijke verstoringen worden in de
geologie involuties genoemd. Omdat in lemige afzettingen gemakkelijk
ijslenzen ontstonden, zijn in dit soort afzettingen op grote schaal van derge-
lijke involuties gevormd, zo ook in de door ons bekeken profielkuil. In het
profiel waren zowel talrijke vorstwiggen als plooivormige en ronde verzak-
kingen zichtbaar. De basis van de kryoturbate laag had overigens een zeer
donkerbruine kleur, mogelijk het gevolg van inspoeling van humus of van
de vroegere aanwezigheid van een initiële bodem ter plekke.

Onder de kryoturbate laag namen we op een diepte van 225-260 cm bene-
den maaiveld een vrijwel ongestoord fijn gelamineerd sterk lemig vuilgrijs
zandpakket waar. Door afwisseling van lemige en zandige laagjes vertoonde
dit pakket een fraaie ‘spekkoekgelaagdheid’.

Aan de basis van de profielkuil zagen we tenslotte vanaf een diepte van 260
cm beneden maaiveld een sterk gereduceerd, lichtgrijs pakket matig fijn,
grotendeels ongelamineerd zand aan met daarin tal van mestkevergangen
en vorstwiggen. De ondergrens van dit pakket is niet waargenomen.

In geomorfologisch opzicht liggen de Zonderwijkse Akkers op de zuidrand
van een zeer langgerekt en hooggelegen Oud Dekzandplateau, of zo men
wil Oud Dekzandrug. De top van het plateau bevindt zich op ca 25 m +NAP.
Naar het noordwesten toe strekt dit plateau zich over een lengte van meer
dan 5 km uit in de richting van Wintelre. Plaatselijk wordt het plateau door-
sneden door smalle beeklopen, vermoedelijk het resultaat van terugschrij-
dende erosie in het Laat-Glaciaal. De huidige nederzettingen Schoot, Zittard,
Zandoerle, Toterfout, Roestenberg en Veneind bevinden zich overigens alle
op de westflank van dit Oud Dekzandplateau, de nederzettingen Oerle en
Hoogeind op de oostflank.

2.4 Bodemgesteldheid

Profielopbouw
De bestudeerde bodemprofielen op de Zonderwijkse Akkers staan op de
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, blad 51 West afgebeeld als
sterk lemige hoge zwarte enkeerdgrond (code zEZ23) met grondwatertrap
VII*. Dit betekent dat het hier gaat om een hoog boven het grondwater gele-
gen plaggenbodem met een zwartgekleurd cultuurdek dat dikker is dan 50
cm. Bij het veldwerk bleek dat alle door ons waargenomen profielen aan
deze kwalificaties voldoen. Bekijken we de plaggenbodem ter plekke wat
meer in detail, dan bestaat deze van onder naar boven uit de volgende drie
onderdelen: (1) de restanten van het oorspronkelijke natuurlijke profiel; (2)
een overgangslaag tussen het oorspronkelijke natuurlijke profiel en het plag-
gendek; (3) het plaggendek zelf. Hieronder bespreken we deze drie onder-
delen meer in detail.
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De restanten van het oorspronkelijke natuurlijke profiel
De natuurlijke bodemgesteldheid van het studiegebied is in het verleden in
sterke mate bepaald door het sterk lemige Oud Dekzandpakket dat tot enke-
le eeuwen geleden aan de oppervlakte lag. Het hoge leemgehalte (ca. 25 %)
van dit dekzand, alsmede de aanwezigheid van een zeer compacte laag
Brabantse leem op ca. 50 cm beneden het oude oppervlak, verhinderde een
diepgaande bodemvorming. Slechts de bovenste 30-40 cm van het Oud
Dekzandpakket vertoont duidelijke sporen van verbruining, dat wil zeggen
van verwering van mineralen uit de leemfractie en de vorming van bruine
humushuidjes rond de aanwezige zandkorrels. Het hoge leemgehalte (hoge
natuurlijke vruchtbaarheid) verhinderde bovendien in sterke mate het
podzolisatieproces (uitspoeling van humus en sesquioxiden). We troffen dan
ook nergens op het terrein de karakteristieke grijze uitspoelingshorizonten
(E-horizonten) en donkerbruine inspoelingshorizonten (B-horizonten) van
humuspodzolgronden aan. 

Het overheersende bodemtype in de ondergrond was geen podzol, maar een
zeer ondiep ontwikkelde bruine verweringsbodem. In het Nederlandse clas-
sificatiesysteem wordt een dergelijk bodemtype tot de vorstvaaggronden
(code Zb23) gerekend. Vanwege de Brabantse leem in de ondiepe onder-
grond wordt aan deze code bovendien het achtervoegsel …t toegevoegd (code
Zb23t). Slechts in de uiterste zuidwesthoek van de opgraving werden wat
dieper ontwikkelde verweringsbodems aangetroffen. In het fluvioperiglaciale
zand van de beekdalflank ter plekke namen we in de zuidelijke helft van
werkput 6 een gebied met vrij diep ontwikkelde zwak tot sterk lemige
moderpodzolgronden waar (code Y23).

De bovenste 15-20 cm van het oorspronkelijke natuurlijke profiel zijn als
gevolg van ploeg- en spitactiviteiten in het verleden vrijwel zeker opgeno-
men in het bovenliggende cultuurdek. We zien daarom nergens meer de
oorspronkelijke bovengrond (Ah-horizont) van deze verweringsgronden. Wat
resteert is gewoonlijk een deel van de lichtbruine Bw-horizont die binnen 1
à 2 decimeter overgaat in een lichtgeelbruine BCw-horizont en een geelwitte
C-horizont. Vrijwel overal zijn deze lagen sterk verwerkt door activiteiten
van bodemdieren en als gevolg van beworteling. Vanwege deze sterke
bioturbatie noemen de opgravers deze horizonten ook wel de ‘mollenlaag’. 

De sterke bioturbatie maakt overigens het lezen van archeologische sporen
in deze laag niet gemakkelijk. Bovendien zagen we vaak dat antropogene
grondsporen, boomvallen, oude wortelkanalen en diergangen lichter
gekleurd (witter) waren dan ongestoorde grond. Ook dit bemoeilijkt het
lezen van het opgravingsvlak. Vooral de sporen in het zuidwestelijke deel

Figuur 2.3
Profielenreeks van put 11

a. donkerbruin zand

b. donkerbruin tot zwart zand met 

houtskoolspikkels

c. zeer donkerbruin zand

d. bruin zand met mangaanspikkels, 

esdek

e. bruin tot donkerbruin zand, esdek

f. lichtbruin zand met mangaanspik

kels, esdek

g. bruin tot beigebruin lemig zand 

met mangaanspikkels

h. beige-grijs lemig zand met 

mangaanspikkels, sterk gebiotur

beerd, bodemvormingslaag

i. beige-bruin lemig zand met ijze

roervlekjes, dekzand
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van het studiegebied waren licht van kleur, met als gevolg dat ze in het vlak
slecht herkenbaar waren (aanduiding 'vage vlek') en alleen in de coupe als
paalspoor interpreteerbaar. 

De verklaring hiervoor ligt in de hydrologie. De inzijging van regenwater
naar de ondergrond wordt sterk belemmerd door het sterk lemige, zeer
compacte pakket Oud Dekzand dat hier van nature ligt. Het water zoekt
daarom hoofdzakelijk zijn weg door delen van het profiel die wat minder
compact zijn, i.c. de bovengenoemde sporen en gangen. In de bodemkunde
staat dit verschijnsel bekend als ‘preferente stroming’, de bijbehorende
kanalen als ‘preferente stroombanen’. Omdat deze minder compacte delen
veel meer en veel langduriger water bevatten, heersen hier gedurende grote
delen van het jaar zeer zuurstofloze omstandigheden waarin ijzer- en
mangaanoxiden oplossen (reductie). Ook de bruine huidjes rond de zand-
korrels lossen op, waardoor de witte kwartskleuren van deze zandkorrels
steeds meer gaan overheersen. Op de overgang van de gereduceerde witte
preferente stroombanen naar de geoxideerde, bruine, meer compacte delen
van het Oud Dekzandpakket zien we daarentegen zeer sterke roestverschijn-
selen (stagnatieroest, pseudogley) optreden.

Overgang van de natuurlijke ondergrond naar het plaggendek
Gezien de aanwezigheid op het terrein van een boerderijplattegrond en
andere sporen uit de ijzertijd zijn de natuurlijke verweringsbodems in het
studiegebied reeds in de late prehistorie beïnvloed door de mens. Of hierbij
ter plekke ook akkerbouw plaatsvond, kon tijdens ons veldwerk niet worden
vastgesteld. We zagen namelijk nergens fossiele cultuurlagen op de over-
gang van natuurlijke ondergrond naar plaggendek. Vrijwel overal zagen we
een sterk door bioturbatie aangetaste laag op de overgang van natuurlijk
profiel naar plaggendek. Vrijwel zeker bevat deze ‘mollenlaag’ een mengsel
van natuurlijk en antropogeen beïnvloed bodemmateriaal. Voor nader
onderzoek (pollen, micromorfologie enz.) is deze overgangslaag dan ook
weinig geschikt. Overigens zal de top van het oorspronkelijke natuurlijke
profiel grotendeels zijn opgenomen in de onderste laag van het plaggendek.

Het plaggendek
Het plaggendek op dit deel van de Zonderwijkse Akkers is vrijwel steeds 
50-80 cm dik. Vergeleken met de meeste andere akkercomplexen in de
Kempen is deze dikte relatief gering. De verklaring zou kunnen liggen in de
geringere mestbehoefte van de lemige Oud Dekzandbodems ter plekke, die
vrijwel zeker geringer is dan die van de leemarme of zwaklemige Jong
Dekzandbodems die we in de Kempen vaak aantreffen. Een verklaring zou
kunnen zijn dat dit deel van het akkercomplex relatief laat in ontginning is
genomen. Hoewel in het plaggendek inderdaad nergens middeleeuws mate-
riaal is aangetroffen, is van andere plaatsen wel bekend dat ook op 16e tot
18e-eeuwse akkerontginningen zeer dikke plaggendekken kunnen ontstaan.
De eerstgenoemde verklaring is daarom in onze ogen wat meer waarschijn-
lijk dan de laatstgenoemde.

Op de meeste plaatsen bestond het plaggendek uit drie delen (Aap-, Aa2- en
Aa3-horizont). Plaatselijk zagen we ook een twee- of een vierdeling. De
toplaag van het plaggendek is de huidige bouwvoor (Aap-horizont). Deze is
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donkergrijsbruin van kleur en is ca. 25 cm dik. Vergeleken met andere
akkercomplexen is de ploegdiepte van de Zonderwijkse Akkers relatief
gering. Op de meeste plaatsen ploegen boeren tegenwoordig tot een diepte
van 30-35 cm. 

Onder de bouwvoor ligt gewoonlijk een grijsbruine Aa2-horizont die meest-
al tussen de 25 en 35 cm dik is. Opvallend was de grote hoeveelheid hout-
skoolbrokjes in deze laag. Vergeleken met de meeste andere plaggenbodems
in ons land was de hoeveelheid houtskool hier duidelijk aanmerkelijk hoger. 

De basis van het plaggendek wordt gewoonlijk gevormd door een lichtgrijs-
bruine, sterk gehomogeniseerde cultuurlaag (Aa3-horizont) van 15-25 cm die
enerzijds materiaal zal bevatten dat met de plaggenmest op de akkers is
gebracht, anderzijds ook de resten zal bevatten van de ingeploegde boven-
grond van het oorspronkelijk aanwezige natuurlijke verweringsprofiel. Ook
in deze laag zit veel houtskool.

Uit het veldwerk bleek dat het plaggendek – afgezien van een aantal
verspreide ijzertijdscherven – vrijwel geen aardewerk ouder dan de 16e
eeuw bevatte. Dit pleit voor een ontginningstijdstip en een ontstaanstijdstip
van het plaggendek in de 16e eeuw of later.

2.5 Bodem en archeologie

Het hoge leemgehalte van het Oud Dekzandpakket dat op de Zonderwijkse
Akkers aan de oppervlakte ligt, alsmede de aanwezigheid van een compacte
laag Brabantse leem op ca 50-60 cm beneden het oorspronkelijke maaiveld,
is vrijwel zeker van grote invloed geweest op de lokale landschaps-geschiede-
nis. De relatief hoge natuurlijke vruchtbaarheid van deze lemige afzettingen
en de goede vochtleverende capaciteit hebben in de loop van het Holoceen
vrijwel zeker tot relatief weelderige natuurlijke vegetaties ter plekke geleid.
In het Atlanticum en Subboreaal moeten hier rijke loofbossen hebben
gestaan. In hoeverre deze bossen in de loop van de prehistorie zijn gedegra-
deerd, valt zonder nadere kennis van de bewoningsgeschiedenis en paleoe-
cologie van het gebied niet te zeggen. Wel zal de sterke stagnatie van
inzijgend regenwater het oorspronkelijke terrein (wanneer we dus het huidi-
ge cultuurdek eraf denken) gedurende de winter en het voorjaar vrijwel
zeker tot een vrij natte bovengrond hebben geleid. Voor akkerbouw zijn
dergelijke gronden niet de meest geschikte, zeker niet wanneer hierbij
wintergranen worden geteeld. Omdat in de ijzertijd uitsluitend zomergewas-
sen werden geteeld, zal de akkerbouw in deze periode geen al te grote
problemen hebben opgeleverd. Tijdens de middeleeuwen, toen op de zand-
gronden op grote schaal winterrogge werd geteeld, moeten de leembodems
van het studiegebied minder aantrekkelijk zijn geweest. Wellicht verklaart
dit de nagenoege afwezigheid van middeleeuwse sporen in de ondergrond
van de Zonderwijkse Akkers.

Vanuit agrarisch-bodemkundig perspectief zijn de leemplateaus van het
Oud Dekzand minder aantrekkelijke vestigingslocaties dan de veel beter
ontwaterde en bewerkbare zandgronden van het Jong Dekzandlandschap.
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Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of deze leemplateaus inderdaad pas
in een later stadium van de prehistorie zijn geoccupeerd, bijvoorbeeld in de
ijzertijd, toen de bossen op de leemgronden door langdurig gebruik in het
verleden sterk waren gedegradeerd, de stand van de bodembewerkingstech-
niek aanzienlijk verbeterd was (ijzeren ploegscharen enz.) en de oude vesti-
gingslocaties in het Jong Dekzandlandschap ofwel waren bezet, ofwel door
langdurig gebruik waren gedegenereerd. 

Overigens liggen in de directe omgeving van de Zonderwijkse Akkers meer-
dere Jong Dekzandruggen en goed ontwaterde fluvioperiglaciale beekdal-
flanken, onder meer langs het beekdal van de Poelenloop. We zouden
kunnen veronderstellen dat het zwaartepunt van de bewoning zich vrijwel
steeds op dat type locaties heeft bevonden en niet op de leemplateaus, die
alleen in bepaalde tijden (bevolkingsdruk enz.) werden gebruikt voor bewo-
ning en akkerbouw. Opvallend is dat de laatmiddeleeuwse nederzettingen in
dit gebied (Schoot, Zittard, Zandoerle, Toterfout, Roestenberg, Veneind,
Oerle, Hoogeind, Wintelre) zich zonder enige uitzondering op de goed
ontwaterde flanken van het Oud Dekzandplateau bevinden en niet midden
op dit plateau. De vraag is of dit ook voor vroegere perioden geldt.
Toekomstige studies in de Kempen, zowel lokaal als regionaal, kunnen
wellicht meer licht werpen op deze voor de beleidsadvisering (IKAW) en
archeologische prospectie belangrijke materie. Zo kunnen de resultaten van
zowel recente opgravingen, zoals bij Meerhoven, als het onderzoek dat in
het kader van het Kempenproject in de jaren ‘70 en ‘80 is verricht, vanuit
het perspectief van de relatie bodem en vindplaats worden geëvalueerd en
als basis dienen voor voorspellingen. Een nauwe samenwerking tussen
archeologen, geologen en bodemkundigen is daarvoor een eerste vereiste.
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3 Archeologisch kader

3.1 Inleiding

De archeologische rijkdom van de Kempen is al vrij lang bekend, met name
door de aanwezigheid van een groot aantal grafheuvels. Deze hebben de
basis gevormd voor het eerste archeologische onderzoek in de regio in het
midden van de 19e eeuw (Arts/Van de Wijdeven 2001, 30-31). De naam die
onlosmakelijk aan dit onderzoek verbonden is, is die van de leraar en
amateur-archeoloog P.N. Panken (1819-1904). Tijdens zijn tochten door de
omgeving wist hij een groot aantal grafheuvelgroepen en urnenvelden te
karteren en provisorisch te onderzoeken. Opvallend voor deze tijd is dat hij
al zijn bevindingen schriftelijk bijhield (Panken 1845a, 1845b; Meurkens
1993-1998).

Tussen 1948 en 1951 kwam het gebied ook in de belangstelling te staan van
verschillende archeologische instituten. Dit resulteerde logischerwijs met
name in grafheuvelonderzoek. Het bekendste onderzoek uit deze periode is
de opgraving van de grote groepen grafmonumenten bij Toterfout en Halve
Mijl (Glasbergen 1954). In de hierop volgende jaren vonden er wel enkele
kleinschalige opgravingen plaats, maar systematisch onderzoek bleef,
ondanks de aanstelling van provinciaal archeoloog Willem Beex, uit. Dit
werd mede veroorzaakt door het feit dat de Kempen buiten het onderzoek-
sterrein van de archeologische instituten kwamen te liggen (Arts/Van de
Wijdeven 2001, 30-31). 

Dit veranderde in de loop van de jaren ’80, toen er vanuit het Instituut voor
Pre- en Protohistorie (IPP) te Amsterdam een nieuw onderzoeksprogramma
gestart werd (Roymans/Theuws 1999). Het hierbij behorende onderzoeks-
gebied was aanvankelijk alleen de regio ten zuidwesten van Eindhoven,
maar dit werd uitgebreid tot het hele Pleistocene dekzandgebied tussen de
rivieren Maas, Demer en Schelde. De lange-termijn-relatie tussen mens en
landschap vanaf de late bronstijd tot en met de late middeleeuwen was het
belangrijkste onderwerp van deze studie. In het kader van dit onderzoek
kon er een aantal grootschalige opgravingen uitgevoerd worden door de
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, bijvoorbeeld in
Someren en Weert. In combinatie met de werkzaamheden van de afdeling
Archeologie van de gemeente Eindhoven (vanaf 1989) begint er nu een
steeds vollediger beeld te ontstaan van de bewoningsgeschiedenis van zowel
de Kempen in het algemeen als de regio rond de gemeente Veldhoven.

In de volgende paragrafen zal er een beknopt overzicht gegeven worden van
de verschillende perioden van de prehistorie, de Romeinse tijd en de
middeleeuwen in de gemeente Veldhoven. Vanwege de grote hoeveelheid
gegevens is het hier niet mogelijk een uitputtende inventaris te publiceren,
maar zullen we volstaan met het bespreken van de hoofdlijnen en de
belangrijkste vindplaatsen.
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3.2 Paleolithicum
Er zijn maar enkele paleolithische vindplaatsen uit Veldhoven en omgeving
bekend, die met name uit het jong-paleolithicum dateren. Hier kunnen twee
vindplaatsen van de Ahrensburg-cultuur genoemd worden. De eerste is een
melding van een site ten noorden van Wintelre (Beex 1968, 111), terwijl de
tweede aangetroffen is bij Vlasroot, ten zuiden van de huidige kern van
Veldhoven. Hier werden een aantal vuurstenen afslagen en werktuigen
aangetroffen. Beide locaties betreffen oppervlakte-vindplaatsen. 

3.3 Mesolithicum

Het mesolithicum is iets beter vertegenwoordigd dan het paleolithicum.
Interessant voor het onderhavige onderzoek zijn enkele vindplaatsen iets
ten zuiden van het onderzoeksgebied, die zich lijken te concentreren nabij
het beekje De Gender. Op deze locatie trof Nico Roymans op een hoge akker
twee ruimtelijk gescheiden vondstconcentraties aan (ARCHIS-meldingen
29936 en 29937). Niet ver van deze plaats werden bij bouwwerkzaamheden
op de  Oeienbosdijk 20 afslagen gevonden, waaronder drie exemplaren van
Wommersom-kwartsiet (ARCHIS-melding 14069). Eenzelfde landschappe-
lijke ligging nabij een beekloop kan ook vermoed worden voor een oude
melding van een mesolithische vindplaats bij het complex het Witven, vlak-
bij de loop van De Run. Hier zouden op een voetbalveldje enkele afslagen
en kernen gevonden zijn (Beex 1968, 112). In de iets wijdere omgeving
liggen er verder sites bij het gehucht Bijsterveld (iets ten noordoosten van
Wintelre), Toterfout (een C14-datering plaatste dit assemblage rond 5900
BC) en iets buiten de gemeentegrenzen ten zuiden van Knegsel, Riethoven
en Steensel (Beex 1968, 112).

3.4 Neolithicum

Tegenover de relatieve vondstarmheid van het paleolithicum en mesolithi-
cum staat een behoorlijk aantal neolithische vondsten. Een deel hiervan
behoort tot de midden- en laat-neolithische Stein-Vlaardingen-horizont,
zoals een door het Instituut voor Pre- en Protohistorie (Amsterdam) onder
leiding van dr. Glasbergen in de jaren ‘60 opgegraven vondstcomplex te
Halve Mijl. Kenmerkende vondsten zijn aardewerkscherven, vuursteenmate-
riaal en fragmenten van geslepen stenen bijlen (Van Beek 1977). Op enkele
honderden meters afstand van deze vindplaats werd op een geploegd
bosperceel vergelijkbaar materiaal gevonden, waaronder een bladvormige
pijlpunt, enige krabbers en een klein fragment van een gepolijste vuurste-
nen bijl (Beex 1965, 128). Een derde site hier dichtbij is de ‘Groote Aard’ te
Halve Mijl, waarvan men oorspronkelijk dacht dat het de nederzetting was
die hoorde bij het hier gelegen grote complex bronstijd-grafheuvels
(Glasbergen 1954, 98-99). Ook dit bleek echter een vindplaats uit de
Vlaardingen-cultuur te zijn. Op het terrein van een toekomstige Vinex-loca-
tie te Meerhoven werden eveneens overblijfselen uit het midden-neolithi-
cum gevonden, waaronder aardewerk en vuursteenmateriaal. De meest
opvallende vondst is een complete Vlaardingen-pot (Arts/Van de Wijdeven
2002). Hoewel er in de nabijheid geen sporen liggen, betreft het volgens de
opgravers mogelijk de resten van een graf. 
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In de hierboven behandelde regio bij Halve Mijl, slechts enkele honderden
meters van de Vlaardingen-vindplaatsen, is ook een grafheuvel opgegraven
die vermoedelijk in het laat-neolithicum gedateerd moet worden
(Glasbergen 1954 I, 42-44). Deze staat bekend als het Lambertsbergje. De
heuvel is opgeworpen uit grijs zand en heeft een ringsloot als randstructuur.
De centrale begraving bestaat uit een kuil met crematieresten. Ook waren er
houtskoolplekken zichtbaar die vermoedelijk afkomstig zijn van de brand-
stapel.

Verder zijn er verschillende losse vondsten uit de gemeente Veldhoven
bekend, die gedateerd moeten worden in het neolithicum. De meeste
meldingen bestaan uit oppervlaktevondsten van bijlen en andere artefacten.
Beex (1965; 1968, 112-3) noemt bijvoorbeeld een aantal geretoucheerde
vuurstenen messen en pijlpunten uit Bijsterveld en een vuurstenen beitel
en een geretoucheerd vuurstenen mes ten noordwesten van het Hoogeind te
Oerle. Verder kennen we een stenen bijl uit Toterfout, een bruin gepolijst
vuurstenen exemplaar ten zuiden van Halve Mijl (Beex 1963, 139) en een
bijltje dat gevonden is vlakbij het Lambertsbergje. Verder zijn neolithische
bijlen gevonden tijdens de opgraving van het Merovingische grafveld bij
Meerveldhoven, bij het iets ten zuiden van Veldhoven gelegen Witven en
drie exemplaren tegenover steenfabriek de Heibloem (Panken 1845b).

3.5 Vroege– en midden-bronstijd

Zoals in de inleiding al aangegeven werd, zijn de Kempen in het algemeen
en specifiek het gebied rond Veldhoven van oudsher bekend om zijn talrijke
grafheuvels uit de bronstijd. In een overzicht van Arts en Van de Wijdeven
(2001) van alle bronstijd-vindplaatsen in de Kempen worden 29 geïsoleerde
grafheuvels en 17 grafheuvelgroepen vermeld. Bijna alle grafheuvelgroepen
liggen in het zuidoosten van de Kempen, zoals het al genoemde complex bij
Toterfout en Halve Mijl (fig. 3.1). Hier moeten rond de veertig monumenten
hebben gelegen, die voornamelijk dateren uit de vroege en midden-bronstijd
(Glasbergen 1954). Ook lagen er verschillende groepen heuvels bij Knegsel,
waaronder het bekende cluster van Huismeer (Theunissen 1999). Ook
liggen er twee groepen op het tegenwoordige vliegveld Welschap, één van
zes en één van elf heuvels (Panken 1845a, b).

In totaal zullen er in ieder geval negentig of meer grafheuvels in de Kempen
hebben gelegen (Arts/Van de Wijdeven 2001, 30-31), hoewel deze schatting
aan de lage kant moet liggen. Vele heuvels zullen in de loop der tijd verdwe-
nen zijn door erosie, ontginningen en egalisering.
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Het aantal bekende nederzettingsterreinen uit de vroege en midden-
bronstijd staat in sterk contrast tot het grote grafheuvelbestand. In het over-
zicht van Arts en Van de Wijdeven (2001) worden er slechts drie genoemd
uit de hele Kempen. Ten eerste de al in de jaren ’60 opgegraven vindplaats
te Nijnsel (Beex/Hulst 1968), alwaar onder andere een vierschepige huis-
plattegrond uit de tweede helft van de midden-bronstijd opgegraven werd
(zie ook Theunissen 1999). Verder lagen er enkele spiekers en een moge-
lijke ronde structuur. Ten tweede is er de nederzetting die opgegraven werd
in Geldrop-Genoenhuis. Hier werden twee tweeschepige gebouwen opgegra-
ven, ook daterend in de midden-bronstijd (Theunissen 1999, 121-122). De
huizen lagen dicht bij elkaar en representeren vermoedelijk twee verschil-
lende gebruiksfasen van het terrein. De derde vindplaats is door de afdeling
Archeologie van de gemeente Eindhoven opgegraven te Meerhoven
(Arts/Van de Wijdeven 2002). De vondsten bestaan daar uit kuilen, geïso-
leerde aardewerkvondsten en vuurstenen artefacten. Vermoedelijk moet ook
deze vindplaats, die tot nu toe geen huisplattegronden heeft opgeleverd, in
de midden-bronstijd gedateerd worden. 

De inventarisatie van Arts en Van de Wijdeven kan nu al aangevuld worden
met nog een vindplaats. 
Recent onderzoek door het Archeologisch Diensten Centrum heeft op
Habraken, dat vlakbij het vliegveld van Eindhoven ligt, aanwijzingen opgele-
verd voor de aanwezigheid van een nederzetting uit de midden-bronstijd
(Tichelman et al. 2002). Bij de bouwbegeleiding werden in ieder geval twee
spiekers opgegraven met geassocieerd aardewerk en vuursteenmateriaal.
Deze structuren geven aan dat hier een compleet midden-bronstijd-erf in de
nabijheid verwacht kan worden. Overige vondstmeldingen uit de gemeente
Veldhoven bestaan vooral uit schijnbaar losse aardewerkvondsten en ander
nederzettingsafval. Een groot deel van een Hilversum-pot aangetroffen in
een ten weerszijden van de Vlasroot gelegen urnenveld is hiervan een voor-
beeld (ARCHIS-melding 44764). 

Tenslotte zijn er ook geïsoleerde bronzen artefacten bekend uit het gebied,
die doorgaans afkomstig zijn uit beekdalen. Het artefact dat het dichtst bij
ons onderzoeksgebied is aangetroffen is een hielbijl uit Zandoerle
(Butler/Steegstra 2000, 254-5; Arts/Van de Wijdeven 2001, cat. nr. 47).

Figuur 3.1
De ligging van de prehistorische grafmonu-

menten tussen Toterfout en Halve Mijl, naar

Glasbergen 1954
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Verder zijn er ook vondsten uit de gemeente Eindhoven, zoals twee hiel-
bijlen van verschillende locaties in Stratum  en een speerpunt uit de
midden- of late bronstijd aangetroffen bij de bouw van een sporthal in
Eindhoven (Butler/Steegstra 2000, 206-7 en230-1; Arts/Van de Wijdeven
2001, cat. nrs 74,  76 en 77, Verwers 1990, 140-1). Een tweede bronzen
speerpunt, daterend uit de midden-bronstijd, werd gevonden in een beekdal
op Het Broek, gemeente Veldhoven (Arts/Van de Wijdeven 2001, cat.
nr. 63).

3.6 Late bronstijd en ijzertijd

De meest voorkomende vindplaatsen uit de overgang van de late bronstijd
naar de vroege ijzertijd zijn urnenvelden. Beex (1968, 116-8) noemt er alleen
in de gemeente Veldhoven al vijf, waarvan er slechts twee op wetenschappe-
lijke wijze onderzocht zijn. Het eerste ligt langs de weg Toterfout-Halve Mijl
en is geassocieerd met de oudere grafheuvelgroep aldaar. Het onderzochte
gedeelte van het grafveld telde tien kringgreppels, maar mogelijk strekt het
zich nog verder in oostelijke en zuidelijke richting uit (Glasbergen 1954, 95-
7). De randstructuren geven aan dat het vermoedelijk gedateerd moet
worden in de vroege ijzertijd of het begin van de midden-ijzertijd. 

Een tweede, slechts deels opgegraven urnenveld strekt zich over enkele
honderden meters uit ten zuiden van de provinciale weg tussen Veldhoven
en Steensel. De locatiekeuze voor het grafveld, dat bekend staat onder de
naam De Heibloem, zal vermoedelijk mede bepaald zijn door de aanwezig-
heid van tien oudere heuvels uit de midden-bronstijd. Door middel van
verschillende opgravingen en vondstmeldingen kon worden vastgesteld dat
het urnenveld, waarvan de ligging al sinds 1844 bekend is, gedateerd moet
worden in de late bronstijd en vroege ijzertijd (ca. 1000-500 BC;
Modderman/Louwe Kooijmans 1966). Niet ver van De Heibloem, op een
locatie die bekend staat als Koningshof, is er een vergelijkbare associatie van
grafheuvels uit de midden-bronstijd en een urnenveld zichtbaar (ARCHIS-
nrs 33891 en 33929). Ook ten zuiden van Veldhoven, op de Vlasroot, heeft
een urnenveld gelegen. Dit is echter alleen bekend uit een ARCHIS-
melding (nr. 33896), zodat de datering en grootte van de vindplaats onbe-
kend zijn. Tenslotte werden bij een zandafgraving tussen Oerle en
Zonderwijk enkele urnen aangetroffen waarvan er een aantal gedecoreerd
waren met een kerbschnitt-motief, dat typisch is voor de late bronstijd (Beex
1968, 116-8). 

Uit de late bronstijd en ijzertijd hebben we niet veel gegevens over de neder-
zettingen. Het contrast met de kennis van het grafgebruik zal grotendeels
veroorzaakt zijn door de grote verschillen in zichtbaarheid tussen deze types
vindplaatsen. Nederzettingen kunnen het best worden gekarteerd door
intensief booronderzoek, veldverkenningen en grootschalige opgravingen.
Dat een dergelijke aanpak vruchten afwerpt, is bijvoorbeeld goed zichtbaar
bij recente onderzoeken door de Vrije Universiteit van Amsterdam te Weert
en Someren (Roymans/Theuws 1999).
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Vergelijkbaar is een grootschalig onderzoek op de Vinex-locatie Meerveld-
hoven, ondernomen door de afdeling Archeologie van de Gemeente
Eindhoven in samenwerking met de Stichting ArcheoService (Arts/Van de
Wijdeven 2002). Op verschillende kleinere dekzandruggen werden sporen
blootgelegd, waarvan een groot deel in de ijzertijd gedateerd moet worden.
Tot nu toe zijn 12 verspreid liggende huisplattegronden uit de hele ijzertijd
opgegraven, met daarbij horende spiekers. Vermoedelijk hebben we te
maken met een systeem van zwervende erven die rond een urnenveld
hebben gezworven. Dit grafveld moet in de vroege en midden-ijzertijd
geplaatst worden en bestaat uit twee langbedden, vier kringgreppels, elf vier-
kante omgreppelingen, drie langwerpige rechthoekige greppelstructuren en
een negental crematiegraven zonder randstructuur (Bosman 2004). Het is
waarschijnlijk dat er meer van dergelijke complexen aanwezig zijn op nabij-
gelegen dekzandruggen. Een andere vindplaats die waarschijnlijk als neder-
zettingsterrein geïnterpreteerd moet worden ligt ten oosten van Zandoerle,
waar op een afgegraven perceel een waterput en een groot aantal scherven
uit de ijzertijd gevonden werden (Beex 1968, 117).

Verder moeten nog twee losse vondsten genoemd worden, namelijk een
bronzen speerpunt uit het Eindhovens Kanaal en een ander exemplaar uit
Duizel, gemeente Eersel (Arts/Van de Wijdeven 2001, cat. nrs 18 en 73;
ARCHIS nrs. 36328 en 33365).

3.7 Romeinse tijd

Het grootste aantal van de vindplaatsen uit de Romeinse tijd ligt aan de
noordzijde van de beekloop De Run, die langs het zuiden van het dorp
loopt. Zo kwam er Romeins aardewerk tevoorschijn bij het bouwen van een
huis aan de Oude Kerkstraat, waaronder een terra sigillata-schaal uit de 2e
eeuw (Beex 1968, 118). Mogelijk behoren de vondsten tot een nederzetting.
Bij een aantal opgravingen door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
op de Koningshof werden eveneens Romeinse sporen opgetekend, die geïn-
terpreteerd werden als de resten van een wachttoren (Holwerda/Evelijn
1910; Braat 1931, fig 3.2). De grote hoeveelheid nederzettingsafval die ter
plaatse werd gevonden, geeft echter aan dat we eerder met een nederzetting
te maken zullen hebben (Beex 1968, 118). De vondst van een aantal
Romeinse munten hoeft deze interpretatie niet tegen te spreken. Verder zijn
er verschillende complete Romeinse kruikjes gevonden (ARCHIS-nr.
45400), die een indicator kunnen zijn voor de aanwezigheid van een graf-
veld. De rechthoekige plattegrond van de ‘wachttoren’ zal dan ook mogelijk
als een grafstructuur gezien moeten worden. 
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Tenslotte zijn er verschillende Romeinse munten gevonden in de gemeente
Veldhoven, waaronder 25 exemplaren uit het dorpje Heers, dat dichtbij de
Koningshof ligt, en vijf op een perceel tegenover de steenfabriek De
Heibloem (Boersma 1963).

3.8 De middeleeuwen

Delen van de huidige gemeente Veldhoven zijn ook al in de vroege middel-
eeuwen bewoond geweest. Meerveldhoven, waarvan de eigenkerk al in 775
vermeld wordt, is een van deze locaties. Ook de kern van Oerle bestond al in
de vroege middeleeuwen. Uit de Merovingische periode zijn twee grafvelden
bekend. Ten zuiden van Veldhoven is op de Oeienbosdijk in 1970 en 1971
een grafveld opgegraven waarin 26 inhumatiegraven en minstens één
crematiegraf gelegen zijn (Verwers 1973, fig. 3.3). De vindplaats ligt op een
zandrug ten zuidoosten van de beekloop De Gender. De inhumaties zijn
geplaatst in houten grafkamers. De meeste begravenen hebben bijgiften
meegekregen, zoals aardewerk, glas en ijzeren objecten (een sax, een speer-
punt, een bijl, verschillende ijzeren pijlpunten en messen). Op basis van de
bijgiften kon worden vastgesteld dat er in ieder geval vier mannen, drie
vrouwen en drie kinderen in het grafveld begraven zijn. Van zes inhumaties

Figuur 3.2
Romeinse ‘wachttoren’ uit Veldhoven, naar

Braat 1931
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is het waarschijnlijk dat het vrouwen betreft, terwijl van de overige begrave-
nen het geslacht niet bepaald kon worden. Overigens is een combinatie van
inhumatie- en crematiegraven (het is waarschijnlijk dat er hiervan oorspron-
kelijk meer moeten zijn geweest) vrij bijzonder voor deze periode.
Opvallend is, dat een aantal van de graven al kort na de teraardebestelling
geplunderd lijkt te zijn (Verwers 1973, 319).

Een tweede grafveld uit dezelfde periode is aangetroffen te Meerveldhoven
(Ypey 1959; Beex 1968, 119-121). Het is deels opgegraven door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, in samenwerking met provinci-
aal archeoloog Gerrit Beex. Bij dit onderzoek kwamen 25 inhumatiegraven
en enkele crematies aan het licht, hoewel het grafveld oorspronkelijk groter
geweest moet zijn. Ook hier waren, net als op de Oeienbosdijk, de doden
begraven in kisten die in houten kamergraven waren geplaatst.  Bijgiften
worden ook hier gevormd door aardewerk, glas, schilden, zwaarden, saxen,
speerpunten, messen en kralen (Ypey 1959, 108). 

Verder zijn er enkele losse vondsten uit de Merovingische periode bekend.
Beex vermeldt een ijzeren speerpunt, die door een werknemer van de
Gemeentewerken ergens in Veldhoven gevonden is (Beex 1968, 120;
ARCHIS nr. 33441). Het is een exemplaar van het type ‘Trier B’. Tenslotte
vond een landbouwer uit Oerle in 1843 op zijn land een complete tuitpot
met radstempelversiering (Beex 1968, 120). De precieze locatie van deze
vondst kon helaas ook niet achterhaald worden. Het is goed mogelijk dat
ook deze beide losse vondsten aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van
een vroeg-middeleeuws grafveld, maar dit is niet meer te verifiëren.

In de loop van de middeleeuwen werden er op verschillende plaatsen in de
regio kerkjes gesticht.1 Zoals vermeld waren Meerveldhoven en met name
Oerle op dit moment al kleine dorpjes. Oerle was in de twaalfde eeuw een

Figuur 3.3
Het Merovingische grafveld op de

Oeienbosdijk, naar Verwers 1972
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zogenaamde Vrijheid, hetgeen betekent dat het een eigen bestuursorganisa-
tie bezat. Wat betreft het burgerlijk bestuur kreeg het een centrumfunctie,
waarbij de schepenbank recht sprak over de dorpen Blaarthem, Knegsel,
Meerveldhoven, Oerle, Veldhoven, Vessem, Wintelre en Zeelst. Ook had het
het privilege om zeven vrije jaarmarkten te houden, die werden gehouden
op het centrale plein van Zandoerle. Aan het eind van de middeleeuwen
hadden de vier kerkdorpen Veldhoven (500), Zeelst (330), Oerle (360) en
Meerveldhoven (72) samen 1262 inwoners, meer dan het in ontwikkeling
zijnde stadje Eindhoven. 
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4 Methodisch kader

4.1 Vraagstellingen

Voorafgaande aan het Aanvullend Archeologisch Onderzoek op de
Sondervickcampus te Veldhoven 
werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

– waar liggen eventueel aangetroffen vindplaatsen in het onderzoeks-
gebied?

– wat is de aard en dichtheid van de grondsporen en/of structuren?
– wat is de aard van de sites?
– wat is de ouderdom van de bewoningsresten op de vindplaatsen?

in welke mate zijn de vindplaatsen door agrarische en/of anderssoortige
bodembewerking aangetast? 

– heeft er natuurlijke erosie van de vindplaatsen plaatsgevonden?
– wat is de kwaliteit van de erosiegevoelige vondstcategorieën?
– wat is de relatie tussen de natuurlijke omgeving en de vindplaatsen?

4.2 Aanvullend Archeologisch Onderzoek I

In eerste instantie werden in het Plan van Aanpak, dat opgesteld is in over-
leg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB),
vier putten gepland (fig. 4.1). De eerste put is geplaatst op de overgang van
de door RAAP aangegeven zones 2 en 3, dus op de overgang van het laagge-
legen gedeelte naar de flank van de dekzandrug. De lengte van de put is 72
meter en de breedte 2 meter. De locatie werd met name bepaald door de
vondst van een vuurstenen artefact in een boring. Aangezien er in de put
geen vuurstenen artefacten werden aangetroffen, is besloten af te zien van
een aanvankelijk geplande put op 10 meter afstand van de eerste, die zou
dienen om de omvang van een eventueel aanwezige vuursteenconcentratie
te bepalen.
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De tweede put ligt 90 meter ten westen van de eerste, en heeft een lengte
van 145 meter en een breedte van 2 meter. Hij is geplaatst op de overgang
van het laaggelegen gedeelte naar de flank van de dekzandrug en loopt deels
op de rug zelf. De locatie van de put is ook gekozen om inzicht te verkrijgen
in een door RAAP gekarteerd klein vennetje. Om meer informatie te verkrij-
gen over het karakter van dit natuurlijke fenomeen is tevens besloten om op
de betreffende locatie een korte dwarssleuf te graven van 15 meter lang en 2
meter breed (put 5). 

De derde put ligt op 75 meter van put 2 en heeft een lengte van 90 meter en
een breedte van twee meter, en ligt met name op het lager gelegen gebied
en de flank van de dekzandrug. De vierde put ligt geheel in het westen van
het onderzoeksgebied, op een afstand van circa 75 meter van put 3, en heeft
een lengte van 205 meter en een breedte van 2 meter. Deze put ligt over alle
drie door RAAP gekarteerde landschappelijke zones.

Aangezien er op een van de gemeente verkregen luchtfoto van het onder-
zoeksgebied een cirkelvormige verkleuring in het uiterste zuidoosten van
het terrein herkenbaar was, hielden we van te voren rekening met de even-
tuele aanwezigheid van een grafheuvel of grafheuvelzool. Het is namelijk
algemeen bekend dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van greppels, die de
bodemopbouw ter plaatse hebben veranderd, de groei van gewassen kan
beïnvloeden. Op deze manier kunnen archeologische overblijfselen zoals
randstructuren van prehistorische grafmonumenten zichtbaar worden op
luchtfoto’s, wanneer verschillende factoren zoals de aard van het gewas, het
vochtgehalte van de bodem en de lichtval dit toelaten. Aangezien er nog
maïs stond op de betreffende akker is er voor gekozen  met een zandguts

Figuur 4.1
Overzicht van de ligging van de putten
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met een diameter van 3 centimeter een raai boringen over de locatie te plaat-
sen, met een onderlinge afstand van circa 2 meter. In totaal werden er
13 boringen gezet met een diepte van gemiddeld 70 centimeter.

4.3 Aanvullend Archeologisch Onderzoek II

Aangezien in de eerste fase van het onderzoek bijna alleen putten waren
gegraven in de zones twee en drie van RAAP (dus het laaggelegen gebied en
de flank van de dekzandrug) en er nog niet voldoende inzicht was vergaard
in de hoogste delen van het terrein, is in samenspraak met de gemeente
Veldhoven en de ROB besloten ook een aantal putten te graven op dit
gedeelte van het terrein. Dit was voorheen overigens ook niet mogelijk,
omdat de betreffende percelen nog benut werden voor het telen van maïs en
asperges. Aangezien de verwachting hier vrij hoog was is er gebruik
gemaakt van acht putten van 4 meter breed met een onderlinge afstand van
40-50 meter. 

Bij dit onderzoek werden verschillende interessante zones met grondsporen
aangetroffen, die nader onderzocht dienden te worden. Met de gemeente
Veldhoven werd overeen gekomen op vijf plaatsen uitbreidingen te graven
om de aard van de vindplaatsen vast te kunnen stellen. Op vier van de vijf
locaties kon dit direct aansluitend op het proefsleuvenonderzoek plaatsvin-
den. Op de vijfde locatie kon pas in een later stadium gegraven worden,
aangezien dit deel van het terrein deels tot het erf van een nog bewoond
huis hoorde. De uitbreidingen zijn gegraven bij de putten 9 (47 meter lang
en 20 meter breed), 11 (één in het noordelijk deel van 16 meter lang en 17
meter breed en één in het zuidelijk deel van 33 meter lang en 35 meter
breed), 12 (45 meter lang en 14 meter breed) en 2 (een L-vormig gebied
waarvan het rechthoekige deel 24 meter lang en 18 meter breed is).

4.4 Methodiek

De putten zijn aangelegd door met de ongeveer twee meter brede schaafbak
van de graafmachine steeds lagen van ongeveer 10 centimeter bovengrond
af te graven (fig. 4.2). Bij dit proces worden de vondsten steeds verzameld,
doorgaans in vakken van 5 meter lengte. Deze vondsten kunnen later
immers eventueel gekoppeld worden aan aanwezige sporen, die pas zicht-
baar worden onderin de lagen met bodemvorming. Verder wordt met de
metaaldetector het vlak onderzocht op metaalvondsten.

Figuur 4.2
Het aanleggen van een werkput
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Wanneer de juiste diepte is bereikt, wordt er een vlaktekening gemaakt met
een schaal van 1 : 50. In het Aanvullend Archeologisch Onderzoek I is beslo-
ten slechts enkele sporen te couperen.  Dit omdat er in deze eerste fase van
het onderzoek nog geen duidelijkheid over eventueel aanwezige structuren
bestond en er dus beter kon worden gewacht met couperen om zo weinig
mogelijk te verstoren en omdat het couperen van alle sporen niet per se
nodig was om een beeld te krijgen van de aanwezige archeologische
waarden op het terrein. Tijdens het Aanvullend Archeologisch Onderzoek II
zijn de meeste sporen wel gecoupeerd, met name in de uitbreidingen die de
meest interessante gebieden representeren. Dit was ook mogelijk aangezien
het de laatste fase van onderzoek op het terrein was voordat de bouwwerk-
zaamheden zouden beginnen. De coupes werden vervolgens getekend op
een schaal van 1 : 10, of wanneer het grote sporen betrof 1: 20. Ook zijn de
sporen en structuren gefotografeerd met een digitale camera. Met een
Infrarood Theodoliet (IRT) werden alle sporen, putwanden, meetbuizen,
vlakhoogtes en profielen ingemeten in het landelijk coördinatenstelsel.   

Om de geologische karakteristie-
ken van het onderzoeksgebied vast
te kunnen leggen, zijn er om de
twintig meter afstand profielteke-
ningen gemaakt. Deze zijn door-
gaans een meter breed en werden
getekend op een schaal van 1 : 20.
Verder werden ze gefotografeerd.
Aanvullende informatie is verkre-
gen door het graven van een breed
en diep profiel in put 11, om meer
gedetailleerde informatie te verga-
ren over de geomorfologie en
profielopbouw in het onderzoeks-
gebied. Dit profiel is geanalyseerd
in samenwerking met dr. T. Spek
en dr. E.M. Theunissen, beiden
van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek
(zie hoofdstuk 3). 

Er zijn botanische monsters genomen uit de meeste kuilvullingen en alle
sporen die duidelijk tot structuren behoorden. Meestal bestaat zo’n monster
uit ongeveer 5 liter grond, maar wanneer dit niet mogelijk is, wordt er met
minder volstaan. De structuren betreffen één huisplattegrond, een mogelijk
tweefasig bijgebouw en twee spiekers. Ook zijn er enkele C14-monsters
genomen uit houtskoolrijke vullingen van sporen en sporen die verkoolde
macroresten, met name in de vorm van eikels, bevatten. De botanische
monsters konden op de Universiteit Leiden geanalyseerd worden door drs.
W. Kuiper en prof. Dr. C.C. Bakels. De C14-monsters zijn opgestuurd naar
het C14-laboratorium te Groningen.

Figuur 4.3
Documenteren in de sneeuw
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5 Resultaten

5.1 Inleiding

In het RAAP-rapport werd aangegeven dat er gezien de vondst van een
aantal vuurstenen artefacten misschien een vindplaats uit de steentijd
aanwezig zou zijn in het oosten van het plangebied, op de overgang van de
zandrug naar het iets verder gelegen beekdal. Verder werden er op basis van
de vondst van verschillende handgemaakte scherven enkele erven uit de late
bronstijd of vroege ijzertijd verwacht, verspreid over de hoogste delen van de
dekzandrug (De Decker 2000). Het onderzoek uitgevoerd door Archol BV
heeft geen vuursteenvindplaats kunnen aantonen, maar op de dekzandrug
blijken wel enkele sporen uit de midden-bronstijd en verschillende erven uit
de ijzertijd aanwezig te zijn. Verder werd er een kleine concentratie sporen
blootgelegd in het zuiden van put 2, waarvan de datering niet geheel duide-
lijk is. Waarschijnlijk moet deze concentratie echter evenals enkele hout-
skoolrijke sporen in de middeleeuwen geplaatst worden.

5.2 Bronstijd

Binnen het onderzoeksgebied zijn op twee plaatsen sporen aangetroffen die
in de bronstijd gedateerd kunnen worden. De afstand tussen beide spoor-
clusters bedraagt ca. 75 m. Het gaat om twee locaties waar uitbreidingen
hebben plaatsgevonden, te weten in het zuiden van put 11 en in put 12.

Uit vier sporen in put 11 is aardewerk uit de bronstijd afkomstig (fig. 5.1). Al
deze sporen liggen in de zuidelijke uitbreiding van put 11, die gegraven is
om een erf uit de ijzertijd bloot te leggen (zie par. 5.3). Eén paalkuil (sp.
11.58) met een vulling van zeer vlekkerig lemig zand ligt binnen een ijzer-
tijd-huisplattegrond, terwijl een tweede met een vergelijkbare vulling (sp.
11.11) er juist buiten ligt. Een derde paalkuil met een vrij lichte en vlekkerige
vulling (sp. 11.101) ligt in de randzone van het erf. Het vierde spoor is een
houtskoolrijke kuil (sp. 11.107) die gezien de vondst van een baksteenfrag-
ment vermoedelijk van recente datum is. Waarschijnlijk moeten de twee
grofgemagerde bronstijd-scherven, evenals een vuursteenfragment, uit dit
spoor als opspit gezien worden.
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De vier scherven uit de paalkuil net buiten de ijzertijdhuisplattegrond zijn
het best te dateren, vanwege de aanwezigheid van een dikke randscherf. De
scherf is gemagerd met kiezels en is versierd met een  horizontale rij
vingernagelindrukken. Onder deze rij zijn een aantal verticale strepen zicht-
baar, die vermoedelijk ontstaan zijn bij het afwerken van de pot door met de
vingers over de pot te strijken. De scherf is afkomstig van een tonvormige
pot, die in de midden-bronstijd gedateerd moet worden. De andere drie
scherven uit dit spoor zijn van een vergelijkbaar baksel en hebben dezelfde
magering. De beide andere paalkuilen hebben ieder één kleine scherf opge-
leverd, die qua magering en baksel lijken op het aardewerk uit spoor 107.
Het is dan ook waarschijnlijk dat dit materiaal allemaal in de midden-
bronstijd gedateerd moet worden.2

Het is niet mogelijk met dit kleine aantal sporen een structuur te reconstru-
eren, hoewel het goed kan dat een aantal andere sporen die geen vondsten
hebben opgeleverd ook ouder zijn dan het ter plaatse liggende ijzertijd-erf.
Het is waarschijnlijk dat de bronstijd-sporen de randzone van een erf repre-
senteren dat buiten het opgegraven areaal ligt. Interessant is wel dat vrijwel
dezelfde locatie is gekozen als voor een erf uit de ijzertijd, namelijk op de
flank van een dekzandrug aan de rand van een vennetje. Dit was duidelijk
een gunstige vestigingslocatie op een gradiënt, de overgang van een hoog
naar een laag gelegen gebied. 

De sporenconcentratie die in proefsleuf 12 is aangetroffen, was er de aanlei-
ding voor om een put van 45 meter lang en 14 meter breed open te leggen
(fig. 5.2). In eerste instantie werd rekening gehouden met de mogelijke
aanwezigheid van een erf uit de ijzertijd. 

Figuur 5.1
Midden-bronstijd-aardewerk van

put 11-zuid (schaal 1:2)
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Bij het uitbreiden
bleek dat de spoor-
dichtheid afnam aan
weerszijden van de
sporenconcentratie in
de proefsleuf. Het
betreft vooral komvor-
mige, vrij ondiepe
kuiltjes die in een
cluster liggen. Ook de
vondstdichtheid is vrij
laag. Interessant is een
kleine groep sporen
die een noordelijke
uitloper van dit kuilen-
cluster vormt.
In één van de kuilen
(spoor 12.33), met een
doorsnede van 120 en
een diepte van 16
centimeter (fig. 5.3)
werd net als op twee
later te bespreken
vindplaatsen o.a. een

hoeveelheid verkoolde eikels gevonden (zie hoofdstuk 6). Deze zullen
gezien het ontbreken van houtskool en roodverkleurd zand rondom het
spoor, niet in het spoor zelf verbrand zijn, maar met ander (neder-
zettings)afval afgedankt zijn in een speciaal daarvoor gegraven of toevallig
openliggende kuil. Een C14-datering op eikels uit deze kuil leverde een date-
ring in de 15e eeuw v.Chr. op.3 In een drietal in de nabijheid van deze kuil
gelegen sporen (de sporen 12.34, 12.35 en 12.44) is steeds één kwartsgema-
gerde scherf gevonden. Deze scherven zijn op zichzelf moeilijk te dateren
vanwege de geringe grootte (ook de vroege ijzertijd en het laat-neolithicum
zouden in aanmerking kunnen komen). Baksel en wanddikte spreken
echter zeker geen datering in de midden-bronstijd tegen.

Met uitzondering van een vlakvondst van een kiezelgemagerde scherf uit
put 4 waarvan de context niet geheel duidelijk is, zijn er geen andere sporen

Figuur 5.2 
Overzicht van grondsporen put 12 

Figuur 5.3
Kuil (spoor 12.33) in put 12

a. beige-grijs lemig zand

b. lichtgrijs lemig zand

c. beige lemig zand
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het oostdeel van het terrein. De vraag is hoe de aangetroffen sporen geïnter-
preteerd dienen te worden. De onderlinge afstand van zo’n 75 m doet eerder
vermoeden dat we met twee aparte locaties te maken hebben, hoewel de
mogelijkheid dat ze bij één erf horen niet geheel uit te sluiten valt.
Daarnaast is het de vraag of we überhaupt wel met erven te maken hebben.
Uit onderzoek in bijvoorbeeld de gemeente Oss is bekend dat losse clusters
kuilen door een groot deel van het landschap verspreid voorkwamen, zelfs
op grote afstanden van de huisplaatsen.4

5.3 IJzertijd

5.3.1 Inleiding

Op verschillende locaties op de dekzandrug zijn in de proefsleuven sporen
en vondsten uit de ijzertijd aangetroffen. Deze bestaan zowel uit paalkuilen
en kuilen als losse vondsten van aardewerk. Zodoende ontstond het idee dat
we te maken hadden met verschillende vindplaatsen die waarschijnlijk de
neerslag zijn van één of meerdere zwervende erven uit de ijzertijd. Om
antwoord te krijgen op de vraag of dit daadwerkelijk het geval was, zijn er op
vier verschillende plaatsen uitbreidingen gegraven. Het betreft locaties in
het zuiden en noorden van put 11, in put 9 en put 12. Daarbij is de grootste
aandacht geschonken aan de locatie 11-zuid. Deze keuze is gebaseerd op het
feit dat op deze locatie in de proefsleuf een deel van een huisplattegrond
was aangesneden. Derhalve werd verwacht dat op deze locatie met een put
van ca. 35 x 35 m een relatief groot deel van een zeker erf kon worden bloot-
gelegd en zodoende binnen de mogelijkheden van het project hier een zo
groot mogelijk inzicht kon worden verkregen in de inrichting van een erf
binnen het plangebied. De andere vindplaatsen zouden deze gegevens
kunnen aanvullen en meer inzicht kunnen bieden in het nederzettings-
systeem op de onderzochte dekzandrug. Drie van de vier vindplaatsen
zullen in het volgende worden besproken (de vierde is al in paragraaf 5.2
behandeld).

5.3.2 Put 11-zuid

De reden voor de uitbreiding die gegraven is in het zuiden van put 11 is de
aanwezigheid van een aantal paalgaten in de proefsleuf op deze plek, alsme-
de een aantal vlakvondsten. De sporen bleken deels te behoren tot een erf
uit de ijzertijd, waarop een huisplattegrond gelegen is (fig. 5.4).
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5.3.2.1 De huisplattegrond

De plattegrond heeft een noordwest-zuidoost-oriëntatie (fig. 5.5). Hij is 13.30
meter lang, terwijl de breedte (gemeten van het hart van de buitenste wand-
paal naar de tegenhanger aan de overzijde) gemiddeld ongeveer 6.40 meter
is. De plattegrond is tweeschepig, en de wand is gevormd door paarsgewijs
gestelde palen. Opvallend is dat de zuidelijke wand beter bewaard is geble-
ven dan de noordelijke: daar zijn nog zes paren wandpalen bewaard geble-
ven, tegenover vier in de noordelijke wand. De afstand tussen de
staanderparen in dezelfde wand is niet geheel regelmatig. Het valt vooral op
dat het meest zuidwestelijke paar in de zuidelijke wand op bijna 4 meter
afstand ligt van het dichtstbijzijnde paar, terwijl de tussenafstanden verder
tussen 2.5 en 1.5 meter liggen. Zowel het meest noordwestelijke paar als het
meest zuidwestelijke paar van de noordelijke wand waren niet meer terug te
vinden in het vlak. Waarschijnlijk zullen deze minder stevig gefundeerd zijn
geweest, zoals ook te zien is bij de buitenste staanderparen in de zuidelijke
wand. Daar varieert de diepte van de wandpalen tussen 6 en 46 centimeter,
terwijl dat in de noordelijke wand tussen 18 en 30 centimeter is. Deze
ondiepe fundering van de hoekpalen zal mogelijk als een regionale afwij-
king gezien moeten worden.

Figuur 5.4
Overzicht van grondsporen put 11-zuid
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De plattegrond
heeft vijf midden-
staanders, waarvan
de diepte varieert
tussen 19 en 36
centimeter. De
drie middenstaan-
ders in de weste-
lijke helft van het
huis staan uitge-
lijnd op de wand-
palen. De afstand
tussen de eerste
en tweede staan-
der vanaf het
westen is dan ook
3.80 meter, tegen-
over 2.35 meter
tussen de tweede
en derde. De vier-
de en vijfde, in het
oostelijke deel van
het huis, staan
niet meer uitge-
lijnd op de wand-
palen, zodat de
laatste staander
iets verder ooste-
lijk ligt dan het
laatste paar wand-

palen. Het is waarschijnlijk dat de ingangen zich in beide lange zijden
bevonden, en wel tussen het derde en vierde staanderpaar vanaf het westen.
In de zuidelijke wand zijn op deze locatie twee extra palen geplaatst, die
mogelijk deel uitgemaakt hebben van een ingangsconstructie. Ook in de
noordelijke wand lijken extra palen geplaatst, waarvan de functie echter
minder makkelijk te achterhalen is. Het is ook de vraag of deze extra palen
tot de constructie gerekend moeten worden, aangezien juist in deze hoek
ook sporen met bronstijdaardewerk voorkomen (vergelijk paragraaf 5.2).

Het huis moet ondergebracht worden in het type Oss 5A. Volgens Schinkel
(1994b, 14-5), die een catalogus heeft vervaardigd van alle huisplattegronden
die opgegraven zijn in Oss-Ussen, heeft dit huistype als kenmerk dat het
tweeschepig is en de wandpalen gepaard staan. Verder kan soms waargeno-
men worden dat de ingang gemarkeerd is met extra paalzettingen, zoals ook
bij het huis van Veldhoven het geval is. Verder geeft hij aan, dat er een grote
variatie in lengte bestaat. Het kleinste exemplaar uit Oss is 5.9 meter lang,
het grootste 31.5 meter. De breedte varieert tussen 4.1 en 6.2 meter. Dit
maakt ons huis vrij breed, maar de breedte sluit aan op de uit Oss-Ussen
bekende variatiebreedte.

Figuur 5.5
Huisplattegrond aangetroffen 

in put 11-zuid
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De constructie van de korte zijden varieert. Soms bestaat deze uit een rij van
enkelgestelde palen, soms van dubbelgestelde palen die een rechte wand
vormen. Ook komen huizen voor met één paar palen in het midden van de
korte wand, zodat er een afgeronde wand ontstaat. Bij een aantal van de klei-
nere huizen konden geen sporen van de korte wand herkend worden. Dit
lijkt ook bij ons huis het geval te zijn. De vroegste exemplaren van het type
Oss 5A worden gedateerd in de tweede helft van de midden-ijzertijd, terwijl
het grootste aantal in de late ijzertijd geplaatst wordt. Twee exemplaren uit
Oss worden in de Romeinse tijd gedateerd. Dit lijkt voor het huis uit
Veldhoven onwaarschijnlijk gezien de complete afwezigheid van Romeins
vondstmateriaal, zodat we uit kunnen gaan van een datering in de tweede
helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd.

De sporen van de huisplattegrond hebben slechts drie kleine wandscherven
opgeleverd. Deze zijn afkomstig uit twee sporen in de noordelijke wand.
Het materiaal hoort in ieder geval thuis in de ijzertijd, maar kan niet scher-
per gedateerd worden dan dat. 

5.3.2.2 Het erf

Het uitbreiden van de werkput rondom de huisplattegrond tot een grootte
van ongeveer 33 bij 35 meter heeft niet de bijgebouwen opgeleverd waarop
gehoopt was. Het erf blijkt vrij leeg te zijn, met uitzondering van enkele
kleine paalsporen die niet tot een structuur te reconstrueren zijn. Wel zijn
er enkele houtskoolrijke kuilen gevonden binnen een afstand van tien meter
van de huisplattegrond, maar die blijken veel later te dateren te zijn (zie
paragraaf 5.5). Zoals al aangegeven is, waren de sporen van de huisplatte-
grond vondstarm. Dat geldt ook voor de rest van het erf, waar alleen enkele
scherven als vlakvondsten geregistreerd konden worden. Het scherfmateri-
aal is over het algemeen gefragmenteerd en kan in de ijzertijd geplaatst
worden. Een scherpere datering is niet goed mogelijk, maar het ligt voor de
hand dat het hoort bij de gebruiksfase van het erf en dus ook in de tweede
helft van de midden-ijzertijd of late ijzertijd geplaatst moet worden. Het
kleine aantal aangetroffen sporen in combinatie met de lage vondstdichtheid
geeft aan, dat we te maken hebben met een éénfasig erf. Dit erf moet
worden gezien als de neerslag van een systeem van zwervende erven zoals
kenmerkend is voor de ijzertijd. Dit keer werd dus gebruik gemaakt van een
nederzettingslocatie die ook al in de bronstijd als aantrekkelijk was ervaren,
namelijk op de flank van een dekzandrug aan de rand van een vennetje.
Hoe groot het erf precies was, is niet exact vast te stellen. Het kan niet uitge-
sloten worden dat er nog één of verschillende bijgebouwen in de nabijheid
hebben gelegen. Of er ook waterputten aanwezig zijn geweest, is moeilijk te
bepalen. Er kan ook gebruik zijn gemaakt van het nabijgelegen vennetje,
mits daar permanent water in stond, of van de beken die de dekzandrug aan
de zuid- en oostzijde begrensden. Ook in het relatief nabij gelegen
Meerhoven zijn geen waterputten bij de, iets vroeger te dateren, ijzertijdbe-
woning aangetroffen. Daar wordt eveneens verwacht dat de waterputten in
de langs de dekzandrug lopende beekdalen hebben gelegen (Arts / Van de
Wijdeven 2002, 69). In ieder geval kan gesteld worden dat het erf een zeer
losse opzet gehad zal hebben aangezien binnen een blok van ca. 35 x 35 m
alleen een huisplattegrond is aangetroffen. Dit komt overeen met het beeld
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dat bv. uit Oss-Ussen bekend is, waar in de tweede helft van de midden-
ijzertijd en met name in de late ijzertijd nauwelijks waterputten binnen een
straal van 50 m om de huizen zijn aangetroffen (Schinkel 1994).

5.3.3 Put 11-noord

Vanwege de vondst van een aantal kuilen is er ook in het noorden van put 11
een uitbreiding gegraven om beter inzicht te kunnen verkrijgen in de aard
van de vindplaats. De uitbreiding is 17 meter lang en 16 meter breed
(fig. 5.6).

Bij het graven van de put
bleken er nog enkele kuilen
aanwezig te zijn, maar er kon
geen structuur gereconstru-
eerd worden. Eén van de
kuilen die al in de proefsleuf
aangetroffen werd (spoor 11.32)
heeft een diameter van 1.75
meter en is 55 centimeter diep
(fig 5.7). Het spoor is komvor-
mig. De vulling bestaat uit
grijs-beige lemig zand met
houtskoolspikkels, en heeft
een klein aantal verkoolde
eikels (zie tabel 6.1) en wat
scherfmateriaal opgeleverd.5

De meest opvallende scherf
heeft een verdikking op de wand, waarvan de functie niet geheel duidelijk is.
Wel is duidelijk dat het materiaal in de ijzertijd gedateerd moet worden. Een
secundaire functie als afvalkuil, waarin aardewerkscherven en eikels die bij
het roosteren verbrand zijn afgedankt zijn, lijkt voor de hand te liggen.

Figuur 5.6
Overzicht van put-11-noord

Figuur 5.7
Kuil (spoor 11.32) put 11- noord

a. grijs-beige lemis zand met hout

skoolspikkels

b. donkergrijs-beige lemig zand met 

houtskoolspikkels

c, beige lemig zand

d. bruinrode oerbank

e. geel zeer lemig oerbank

f. bruin lemig zand
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Een tweede kuiltje dat in de uitbreiding aangetroffen is (spoor 11.87), bevatte
een grote hoeveelheid aardewerk (fig. 5.8). Het materiaal zat als een pakket
in de hele vulling van het komvormige kuiltje, dat in het vlak 60 centimeter
breed was en slechts 11 centimeter diep bleek te zijn6. Het kuiltje moet
speciaal gegraven zijn om het aardewerk in te deponeren. In totaal waren er
205 scherven aanwezig, met een gewicht van 1392 gram. Te oordelen naar
het baksel en het vormenspectrum lijkt het materiaal afkomstig te zijn van
een klein aantal waarschijnlijk drieledige potten. Een relatief groot aantal
scherven is besmeten, terwijl er geen decoraties waargenomen zijn. Dit
samen leidt in combinatie met de typologie van de randen tot een datering
in het tweede deel van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd. De magering
van de meeste scherven is niet waarneembaar, maar mogelijk is er in
sommige gevallen gebruik gemaakt van een plantaardig mageringsmateri-
aal. Interessant is verder dat er veel secundair verbrande scherven in het
assemblage voorkomen.

De overige kuiltjes die overigens niet erg diep waren (variërend van 6 tot 19
centimeter) hebben slechts enkele scherven opgeleverd, die alle in de ijzer-
tijd moeten worden gedateerd. Verder hebben we de beschikking over
zeventien handgemaakte scherven die verspreid over het vlak gevonden zijn.
Het karakter van dit aardewerk komt overeen met het materiaal uit de boven
beschreven kuil, en moet dus ook in de tweede helft van de midden-ijzertijd
of de late ijzertijd gedateerd worden. 

Het is waarschijnlijk dat de vindplaats moet worden geïnterpreteerd als de
randzone van een erf uit de ijzertijd, dat op basis van het aardewerk een

Figuur 5.8
Selectie van ijzertijd-aardewerk uit het onder-

zoeksgebied (schaal 1:2)
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vergelijkbare datering heeft als het erf op de vindplaats in het zuiden van
put 11: de tweede helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd.
Vermoedelijk betreft het dan ook een éénfasig erf, dat behoorde tot hetzelfde
systeem van zwervende erven als de eerder besproken vindplaats. Dit erf
heeft dan iets verder noordelijk op de zandrug gelegen. Mogelijk kan ook
een kuil in het noordelijke uiteinde van put 12 die een ijzertijdscherf heeft
opgeleverd tot hetzelfde erf gerekend worden.

5.3.4 Put 9

Een volgende uitbreiding is gegraven aan de oostzijde van put 9 (fig. 5.9),
opnieuw vanwege de concentratie van een aantal sporen (paalgaten, kuilen
en een greppel) en verschillende vlakvondsten van ijzertijdaardewerk. Ook is
er een spinklosje gevonden bij de aanleg van de proefsleuf. Overigens is de
conservering van de sporen in put 9 vrij slecht. Dit is veroorzaakt door de
uitloog door preferente stroming en door de bodemvormingslaag die hier
onder het esdek aanwezig is. Deze laag is in dit deel van het onderzoeksge-
bied vanwege de grote zandigheid van de pleistocene ondergrond sterk
ontwikkeld, terwijl dit in het oosten vanwege de compactere, meer leemhou-
dende grond meevalt (vergelijk paragraaf 2.4). Om zeker te zijn dat hier
geen sporen gemist zouden worden, is bij het aanleggen van de proefsleuf
plaatselijk gebruik gemaakt van twee vlakken. Dit bleek bij de uitbreiding
van put 9 echter niet nodig te zijn. 

Figuur 5.9
Overzicht grondsporen put 9

Archeologische Opgraving Veldhoven-Sondervickcampus 37



In de uitbreiding werden twee spiekers blootgelegd, die beide relatief
schoon in het vlak liggen (fig. 5.10). De eerste is rechthoekig en bestaat uit
negen palen. Dit bijgebouw meet 5.0 bij 3.55 meter. Eén wand bestaat uit
een enkele rij palen, de tweede uit een rij paarsgewijs geplaatste palen. Deze
dubbele rij palen representeert zou de neerslag van een reparatie kunnen
zijn: het stutten of deels vervangen van een zwakke wand. De spieker is
noordoost-zuidwest georiënteerd, hetgeen vergelijkbaar is met de oriëntatie
van de huisplattegrond op vindplaats 11-zuid. De diepte van de sporen vari-
eert tussen 6 en 19 centimeter en de vulling bestaat steeds uit bruingrijs
lemig zand. In de rij van de dubbele palen zijn de buitenste paaltjes iets
minder diep gefundeerd dan de binnenste. Er zijn twee kleine scherven
gevonden in de sporen van de spieker. Beide moeten in de ijzertijd geda-
teerd worden. De tweede spieker bestaat uit vier palen en meet 2.57 bij 2.66
meter. De diepte van de sporen varieert tussen 2 en 10 centimeter en de
vulling bestaat uit grijsbruin lemig zand. De sporen van dit bijgebouwtje
hebben geen vondsten opgeleverd. 

Spiekers worden over het algemeen geïnter-
preteerd als opslagplaatsen voor landbouw-
producten, zoals graan. Meestal horen er
één of enkele spiekers bij een erf. Ze liggen
dan op korte afstand van het huis, hetgeen
doet vermoeden dat er zeer dichtbij de
uitbreiding van put 9 een huisplattegrond
moet hebben gelegen. Deze zou derhalve
helaas in zowel de proefsleuf als de uitbrei-
ding net gemist zijn. Het negen-palige
grondplan van de eerste spieker, en met
name de gepaard gestelde rij stijlen, is wel
opvallend. In Oss-Ussen bijvoorbeeld is dit
type niet aangetroffen, hoewel hier 486
bijgebouwen opgegraven zijn (Schinkel
1994, deel II). Wel zien we daar soms
zespalige rechthoekige gebouwtjes van een
vergelijkbare grootte, spiekers die bestaan
uit twéé rijen van dubbelgestelde stijlen of
spiekers met  dubbele paalzettingen op de
hoeken. Spiekers die bestaan uit vier palen
daarentegen komen wel frequent voor.

Naast de spiekers liggen er nog enkele
andere sporen in de uitbreiding, waaruit
geen andere structuren gereconstrueerd
kunnen worden. Het betreft schijnbaar geïsoleerde paalgaten, vier ondiepe,
komvormige kuilen en een greppeltje. De vondstdichtheid is laag. Slechts
enkele sporen hebben kleine fragmenten ijzertijdaardewerk opgeleverd. 

Net als bij de voorgaande twee vindplaatsen hebben we hier te maken met
een erf uit de ijzertijd. Ook deze vindplaats kon helaas niet volledig opgegra-
ven worden. Het is goed mogelijk, dat ook dit erf deel uitmaakt van één
systeem van zwervende erven waarvan de neerslag over de hele zandrug

Figuur 5.10
Spiekers in put 9
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zichtbaar is. Of we voor deze vindplaats te maken hebben met een éénfasig
gebruikte bedrijfseenheid is niet vast te stellen, maar wel mogelijk. Bij één
huisplattegrond kunnen immers verschillende spiekers horen.

5.3.5 Overige ijzertijdvondsten

Op verschillende plekken op het terrein zijn, buiten de uitbreidingen, nog
andere vondsten uit de ijzertijd gedaan. De meeste hiervan concentreren
zich in de proefsleuven 6, 9, 10, 11 en 12. Deze  putten bevinden zich met
name op de hogere delen van de dekzandrug. Vaak gaat het om los scherf-
materiaal dat niet scherper te dateren is dan ‘ijzertijd’, of een enkele scherf
die afkomstig is uit een schijnbaar geïsoleerd spoor. Het is dan ook waar-
schijnlijk, dat er nog meer erven of activiteitszones uit de ijzertijd aanwezig
zijn op het terrein. Een uitputtend onderzoek naar het gebruik van de
dekzandrug in de ijzertijd was echter niet mogelijk. Allereerst natuurlijk
doordat de dekzandrug binnen dit onderzoek niet integraal kon worden
opgegraven. Ten tweede doordat de sterke bioturbatie op een groot deel van
het terrein de archeologische zichtbaarheid van sporen tot slecht of niet
bestaand gereduceerd heeft, waardoor het aantonen van erven of activiteits-
zones niet alleen in de proefsleuven, maar waarschijnlijk ook in uitbreidin-
gen in deze delen niet mogelijk is (vergelijk paragraaf 2.4 en 5.8).

5.4 Romeinse tijd 

Er zijn enkele vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen op het terrein.
Het betreft een groot fragment van een doliumrand die afkomstig is uit het
esdek in het zuiden van put 3 en een verweerde terra sigillata-scherf uit een
profiel in put 10. Tenslotte is er een fragment van een wrijfschaal van terra

sigillata gevonden in put 9. Het is niet afkomstig uit een spoor, maar kan als
losse vondst bestempeld worden. Hoewel deze vondsten als een aanwijzing
kunnen worden gezien voor een bewoningscontinuïteit tot direct na de late
ijzertijd, hoeven deze vondsten niet noodzakelijk een aanwijzing te zijn voor
een gebruik van het terrein in de Romeinse tijd. Ook gezien de positie van
de vondsten in het esdek is het zeker zo waarschijnlijk dat ze in de loop van
de middeleeuwen aangevoerd zijn in de grond die opgebracht werd om het
terrein vruchtbaarder te maken.

5.5 (Post-)middeleeuwen

Op twee locaties zijn sporen uit de middeleeuwen of later gevonden. Een
eerste concentratie sporen wordt gevormd door een aantal brandkuilen, die
gevonden zijn rond het compleet opgegraven ijzertijdhuis (zie fig. 5.4). De
ten noordoosten van het huis gelegen houtskoolrijke kuil (spoor 11.107) kon
eenvoudig in de late middeleeuwen of later geplaatst worden vanwege de
vondst van een baksteenfragment, naast wat opspit uit de bronstijdfase van
gebruik van deze locatie. Ten noordwesten van het huis lagen echter twee
sporen waarvan oorspronkelijk verwacht werd dat ze bij het erf van dit huis
hoorden (sporen 11.120 en 11.121). Eén van de kuilen had in het vlak een
diameter van 67 centimeter. Deze zeer ondiepe kuil bevatte veel houtskool
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en een aantal verbrande eikels (fig 5.13, vgl. hoofdstuk 6). De grond rondom
het spoor was rood verkleurd, hetgeen aangeeft dat er ter plekke een vuur
gestookt is. De eikels moeten gezien worden als afval van het roosteren van
deze noten om ze eetbaar en langer bewaarbaar te maken. Vermoedelijk zijn
er enkele in te direct contact met het vuur gekomen waardoor ze verbrand-
den en onbruikbaar werden. Daarna zijn ze ter plekke afgedankt. De tweede
kuil, met een diameter van ruim 1.30 meter en een komvormig profiel, was
dieper en bevatte een dikke houtskoollaag op de bodem (fig. 5.11 en 5.12).
Ook hier geeft de rode verkleuring van de bodem aan dat er ter plaatse een
vuurtje had gebrand, waarvoor eerst een kuil gegraven was. Na afloop van
het branden van het vuur moet de kuil afgedekt zijn met zand. Een C14-
datering van het houtskool uit deze laatste kuil leverde echter een resultaat
rond het jaar 1000 AD op7! Dit was in eerste instantie wat onverwacht
vanwege de ligging vlak naast het huis en het betekent dus dat op deze
dekzandrug niet alleen in de bronstijd en de ijzertijd maar ook in de
middeleeuwen eikels geroosterd zijn. In de literatuur blijkt echter dat dit
soort houtskoolrijke kuilen regelmatig uit de middeleeuwen en later blijken
te dateren. Enkele voorbeelden zijn bekend uit de regio Cuijk waarvan er
één uit Linden – De Geest C14-gedateerd is op 1027-1161 AD8. Meer gege-
vens zijn inmiddels beschikbaar voor Midden- en Zuid-Limburg. Het gaat
hier om vier kuilen uit Born – Swentibold waarvan er één op basis van
scherven in de 12e-13e eeuw en één op basis van een C14 op 640-810 AD
gedateerd is (Lohof 2003, 32), een tweetal kuilen uit Roermond-Elmpterweg
met C14-dateringen in de 1e-2e eeuw AD en van 722-977 AD (Duurland in
press) en een kuil te Roermond-Roerdalen dat op basis van resten van een
drinkkan, e.d. gedateerd is eind 19e – begin 20e eeuw (Verhart &
Wansleeben 1999, 24-25+32-33). In de gemeente Sittard-Geleen zijn door
Archol BV ook enkele vergelijkbare kuilen aangetroffen. Wij hopen wanneer
de analyses van die sporen afgerond zijn uitgebreider op dit fenomeen terug
te komen9. Opvallend is de clustering in de karolingische periode en volle
middeleeuwen, terwijl enkele andere dateringen in de Romeinse tijd en de
19e eeuw vallen. Dit zijn periodes waarin sprake is van grootschalige ontgin-
ningswerkzaamheden. Of we echter die link met ontginningen zo snel
mogen leggen in Veldhoven is maar de vraag gezien de associatie met het
roosteren van eikels.
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7 Datering GrA-27838 van vondstnummer M008. Deze datering luid 1035±20 BP, gecalibreerd
met Calib 4.3 levert dit bij 2s een datering van 982-1024 cal AD op.

8 Verhart 2000, 187-190. Door Archol BV zijn verschillende van dergelijke kuilen in het
plangebied Cuijk – Heeswijkse Kampen opgegraven (Ball, Arnoldussen & Van Hoof 2001, 61-
62+65 en Ball et al. in prep.). Het veldonderzoek in dit gebied is echter nog niet afgerond,
zodat nog geen resultaten van verdere analyses beschikbaar zijn.

9 Van Hoof & Van Wijk in prep.



In het zuidelijke deel van
put 2, op zo’n 30 meter
afstand van de locatie van
het ven, werd een concen-
tratie paalgaten blootgelegd
(fig. 5.14). Ook hier is
vervolgens een groter
aaneengesloten L-vormig
stuk opengelegd bestaand
uit een groot blok van 24-
28 x 16 m waaraan een

blok van 10 x 10 m zit. Binnen dit areaal ligt een wat lastig te interpreteren
en dateren plattegrond (fig. 5.15). De meeste van deze sporen hebben een
vergelijkbare vorm en vulling (met veel houtskool en verbrande leem) en
liggen duidelijk op lijnen die twee wanden van een 5,7 tot 9,3 m lang en 4,8 m
brede structuur lijken te vormen. De grote variatie in de lengte heeft te
maken met de verschillende reconstructiemogelijkheden van deze structuur.
De wanden bestaan uit dubbele palen die echter schuin op de lengteas van
de structuur liggen. Wanneer we uitgaan van een constructie met gebinten
die recht over de 4 palen van beide wanden samen gaan, krijgen we een
structuur die begint met één paal per wand aan de noordoostzijde en waar-

Figuur 5.11
Houtskoolrijke kuil (spoor 11.121) in put

11-zuid

a. buingrijs lemig zand met hout

skoolspikkels

b. zwart houtskoolpakket

c. beige-bruin lemig zand

Figuur 5.12
Overzichtsfoto spoor 11.121 in put 11

Fig 5.13
Vlakfoto ondiepe houtskoolrijke kuil in

put 11(spoor 11.120) in het vlak
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van de dwarsliggers schuin zouden lopen ten opzichte van constructie-
elementen die in de lengterichting van het huis liggen. Een andere optie is
dat we moeten uitgaan van de haaks op de lengte-as van het huis lopende
verbanden. Dit zou betekenen dat steeds de buitenpalen van de ene wand
verbonden zijn met de binnenpalen van de andere. Op de zuidoosthoek blij-
ven dan twee palen over. Beide structuren lijken constructie-technisch
gesproken  zeer atypisch en ogen ook niet bijzonder stabiel en stevig. Er is
echter nog een derde optie. Hoewel in het vlak de sporen wel extreem op
elkaar lijken en het cluster schoon in het vlak lag, was het toen al lastig alles
in één verband thuis te brengen. Mogelijk gaat het derhalve om de resten
van twee elkaar direct opvolgende gebouwtjes. Het zou dan om twee 8-pali-
ge structuren van respectievelijk 5,6 x 3,9 m en 6,5 x 4,0 m gaan. Opnieuw
zouden daarbij twee palen in het zuidoosten overblijven. Overigens is het
meest westelijke staanderpaar van de zuidelijke structuur dan niet geheel
zeker geassocieerd (de gebintafstand is groter dan tussen de andere gebin-
ten, etc.) en zou de lengte van deze structuur derhalve i.p.v. 6,5 m ook
3,8-4,0 m kunnen zijn.
Geen van de sporen heeft daterend materiaal opgeleverd. Wat wel opviel was
dat de sporen een ‘recent’ (d.w.z. nauwelijks door de activiteit van mollen en
andere bodemvormingsprocessen aangetast) karakter hadden, maar niet in
het esdek zichtbaar waren. Aangezien de donkere sporen ook verploegd in
het esdek zichtbaar zouden moeten zijn geweest wanneer het echt om
recente sporen zou gaan, zullen ze ouder dan het esdek moeten zijn. Het
recente, of wellicht beter: verse, karakter van de sporen, wijst er dan op dat
de sporen niet veel ouder zijn dan de esdekvorming.
Bodemvormingsprocessen hadden nog nauwelijks de kans gehad om op de
sporen in te werken toen de opbouw van het esdek begon (mogelijk met in
het begin een wat serieuzere ophoging van het relatief lage areaal rond het
vennetje) en daarmee het oppervlak hoger kwam te liggen en dus de bodem-
vormingsprocessen minder invloed op de sporen konden uitoefenen.
Wanneer we ervan uitgaan dat de esdekvorming in Noord-Brabant over het
algemeen rond de 12e-13e eeuw AD begint (Spek 1992; Van Hoof/Jansen
2002, 126-129), zou een datering in de volle of het begin van de late middel-
eeuwen het meest voor de hand liggen. Of we een verband mogen leggen
met de rond 1000 AD gedateerde kuilen die op ca.65 m afstand aan de
andere zijde van het vennetje – waarin overigens een fragment Badorf-
aardewerk is gevonden – liggen, is natuurlijk zeer speculatief. We kunnen
dit gebouw, ook gezien het ontbreken van nederzettingsafval, wellicht het
beste zien als een schuur – mogelijk dus met twee bouwfasen – die aan een
vennetje tussen de akkers lag. Dergelijke geïsoleerde structuren kennen we
bijvoorbeeld uit de fase direct voor de esdekvorming in Uden–Schouwstraat
en uit een droogdal te Geleen – Middengebied (Van Hoof/Jansen 2002,
123-126; Van Hoof/Van Wijk in prep.). Of dit gebouw diende voor de opslag
van landbouwwerktuigen of bijvoorbeeld van landbouwproducten waaronder
ook geroosterde eikels, blijft helaas een moeilijk te beantwoorden vraag.
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Figuur. 5.14
Overzicht middeleeuwse locaties rond

vennetje

Figuur 5.15
Middeleeuwse palencluster met hierin aange-

geven de mogelijke twee bouwfasen
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5.6 Het booronderzoek

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven is er een boorprogramma opge-
zet om inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van een rand-
structuur van een prehistorisch grafmonument in het uiterste oosten van
het onderzoeksgebied (vgl. fig. 4.1). Aangezien er nog maïs stond op de
betreffende akker is er voor gekozen met een zandguts met een diameter
van drie centimeter een raai boringen over de locatie te plaatsen, met een
onderlinge afstand van circa twee meter. In totaal werden er 13 boringen
gezet.

De diepte van de boringen varieert van 58 tot 90 centimeter. Er was weinig
variatie zichtbaar in de opbouw van het bodemprofiel. Onder de donkerbrui-
ne bouwvoor ligt een compactere donkergrijs-bruine laag lemig zand met
houtskoolspikkels. De dikte is steeds ongeveer 10 centimeter. Daaronder
zien we een donkerbruine laag lemig zand met houtskoolspikkels en
verbrande klei, die varieert tussen 10 en 20 centimeter dikte. Beide lagen
moeten als esdek geïnterpreteerd worden. Deze laag wordt gevolgd door een
bruin tot lichtbruin gevlekte laag lemig zand, die als bodemvormingslaag
geïnterpreteerd is. Daaronder volgt het gele lemige pleistocene dekzand.      

Het booronderzoek heeft geen goede aanwijzingen opgeleverd voor de
aanwezigheid van bijvoorbeeld een greppel of een ophogingslaag van een
grafstructuur. De kans dat een dergelijk archeologisch verschijnsel met
behulp van gutsboringen kan worden gekarteerd wordt over het algemeen
echter klein ingeschat. Bovendien is de afstand tussen de boringen mogelijk
te groot om eenduidige uitspraken te kunnen doen. Uitsluitsel zou alleen
verkregen kunnen worden door ter plekke een kleine sleuf te graven.

5.7 Het ven

Eén van de aandachtspunten van het Aanvullend Archeologisch Onderzoek
I was een door RAAP gekarteerd klein vennetje in het onderzoeksgebied.
Om een beter inzicht te verkrijgen in het karakter van dit ven is het in de
lengte aangesneden door put 2, waarna een tweede proefsleuf (put 5) van
twee meter breed en 15 meter lang in de breedte door het ven gegraven is.
Op de door RAAP vervaardigde hoogtelijnenkaart lijkt het in eerste instantie
te gaan om een veel dieper liggend gedeelte van het dekzand. De gegraven
putten (met name put 2) hebben echter aangetoond dat het dekzand, zowel
vanaf zuidelijke als noordelijke richting zeer geleidelijk afloopt naar het
diepste punt (21.45 m. + NAP). Het zuidprofiel van put 5 is volledig gete-
kend en in detail bekeken zodat een goed beeld van het ven verkregen werd.

Opvallend is dat het bodemprofiel ter plaatse niet veel afwijkt van dat in de
rest van put 2. De venvulling, die duidelijk begint onder de sterk gebiotur-
beerde laag die onder het esdek aanwezig is, is vrij dun en bestaat uit
donkerbruin-zwart humeus zand met verspreide houtskoolspikkels (fig.
5.14). Verder is waar te nemen dat het esdek ter plaatse dikker is dan in de
rest van het terrein, hetgeen aantoont dat men bewust heeft geprobeerd om
de depressie weg te werken (De Decker 2000, 18). Hiertoe werd de laagte
volgestort met plaggenmateriaal, maar mogelijk ook met materiaal dat
afkomstig was van de hogere dekzandrug die grenst aan het ven.
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Op basis van de gegevens van RAAP werd aangenomen dat het mogelijk
zou zijn paleo-ecologisch onderzoek uit te laten voeren op de vulling van het
ven, maar een analyse van het profiel heeft uitgewezen dat de natte en zuur-
stofloze omstandigheden, essentieel voor de conservering van onverkoolde
botanische resten, ontbreken. Helaas zijn er ook weinig vondsten uit het
profiel afkomstig, op basis waarvan een datering van de verschillende lagen
mogelijk zou worden. Wel is er tijdens het booronderzoek vroeg-middel-
eeuws Badorf-aardewerk in de vulling van het ven gevonden, hetgeen doet
vermoeden dat het ven nog zichtbaar is geweest in deze periode (De Decker
2000, 18).

In hoeverre er in de late prehistorie water in het ven moet hebben gestaan is
moeilijk te achterhalen, maar het lijkt waarschijnlijk dat dit in ieder geval in
natte perioden het geval geweest moet zijn.

Figuur 5.16
Profiel van het vennetje in put 5
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5.8 Conservering 

In navolging van het RAAP-rapport (De Decker 2000) kunnen er verschil-
lende soorten verstoringen van het bodemprofiel in het onderzoeksgebied
vastgesteld worden:

– verschillende percelen zijn bewerkt met een diepwoeler. Dit heeft ten
doel de verdichting van de ondergrond die veroorzaakt is door het heen
en weer rijden van zware landbouwmachines te verminderen, zodat de
plantengroei niet negatief beïnvloed wordt. Bij woelen ontstaan woelsleu-
ven met een breedte van ongeveer 10 centimeter en een onderlinge
afstand van ca. 50 tot 75 centimeter. Met name op plekken waar het
esdek niet erg dik is kan deze bewerking verstorend hebben gewerkt.

– het onderzoeksgebied is voor een deel gebruikt als asperge-akker, met
name in het noordoostelijke deel. Voor de aanleg van de aspergebedden
en om voldoende ruimte te creëren voor de diepe beworteling van deze
planten moet de bodem vrij diep verstoord worden. Deze verstoring lijkt
vanwege de dikte van het esdek op deze locaties echter erg mee te vallen.

– in de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied heeft waarschijnlijk
een woning gestaan, die een verstoring van de bodem van ca. 100 bij 50
meter veroorzaakt heeft (deze verstoring is aangesneden in het zuiden
van put 6).

Naast deze factoren die voor aanvang van het Aanvullend Archeologisch
Onderzoek al bekend waren kunnen er nog twee genoemd worden. Ten
eerste de al eerder aangestipte bodemvormingslaag die op grote delen van
het terrein onder het esdek aanwezig is. Deze kan worden geïnterpreteerd
als een zeer sterk gebioturbeerde laag zandige leem van variabele dikte. Met
name op die plaatsen waar de ondergrond bestaat uit zandige sedimenten is
de bioturbatie sterk geweest. Dit geldt voor vrijwel de hele westelijke helft
van het onderzoeksgebied. Deze verstoring heeft er vrijwel zeker voor
gezorgd dat een aantal sporen, in het westen mogelijk hele erven, onherken-
baar is geworden. Zo kon in put 6 slechts één zeer houtskoolrijk paalspoor
in deze laag herkend worden en zijn in verschillende putten (met name de
putten 8 en 9) coupes op uit het “sporenvlak” stekende vondsten gezet om
te zien of er nog sporen rondom de scherven herkenbaar waren. Dit bleek
slechts zeer zelden het geval te zijn. Een goed voorbeeld van de invloed van
de bioturbatie is ook het eerder vermelde aardewerkrijke spoor op de locatie
put 11-noord dat vrijwel alleen aan het vondstmateriaal herkenbaar was. Dat
terwijl de ondergrond op die locatie al veel lemiger was. Meestal is de door
bioturbatie verstoorde laag daar waar de ondergrond betaat uit meer lemige
afzettingen minder dik en dus van minder invloed op de kwaliteit van de
sporen. Ook het ‘verbleken’ van de sporen door de zogenaamde ‘preferente
stroming’ (zie par. 2.4) kan ertoe geleid hebben dat sporen gemist zijn. Dit
probleem lijkt echter voor een groot deel ondervangen te zijn door het vlak
op een sterk ijzerhoudende bodemlaag aan te leggen (in put 9 zelfs door
middel van een tweede vlak). In die laag waren de lichte sporen immers
beter te herkennen. Ten tweede is vast te stellen, dat er geen intacte bodem
meer aanwezig is onder het esdek (zie hoofdstuk 2). Dit houdt in dat waar-
schijnlijk door ploeg- en spitactiviteiten de bovenste 15-20 cm van het oude
loopoppervlak is opgenomen in het esdek.
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Wat betreft de conservering van het vondstmateriaal is op te merken dat
alleen de anorganische materialen bewaard zijn gebleven, zoals aardewerk.
Dit is normaal bij opgravingen op zandgronden. Een uitzondering wordt
gevormd door verkoolde organische materialen uit met name de kuilvullin-
gen, zoals granen en eikels. Deze vormen dan ook een buitenkansje om
meer inzicht te verkrijgen in de voedseleconomie van de bewoners van het
gebied. Deze resten staan centraal in het volgende hoofdstuk.
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6 Botanisch onderzoek

Prof. dr. C.C. Bakels

6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek op de locatie Veldhoven-Sondervickcampus werden
in verschillende sporen verkoolde botanische resten gevonden. Daarvan
werden vijf vondstnummers aangeleverd die niet meer gezeefd hoefden te
worden (vier uit de kuil 12.33, één vlakvondst in put 11-zuid). Vier grond-
monsters werden in het laboratorium van de Faculteit der Archeologie te
Leiden gezeefd. Dit gebeurde onder stromend water. De maaswijdte van de
fijnste zeef uit de zeefset bedroeg 0,25 millimeter.

6.2 Resultaten

De aangeleverde vondstnummers die niet meer gezeefd hoefden te worden
betroffen in alle gevallen verkoolde eikels (tabel 6.1). De losse vondst is
afkomstig uit een zeer ondiepe houtskoolrijke kuil in put 11-zuid, die vlak
naast de opgegraven huisplattegrond lag. De andere vier vondstnummers
zijn afkomstig uit de vulling van één en dezelfde kuil, die gelegen is op
vindplaats 12 (spoor 33). Waarschijnlijk gaat het dan ook om één en dezelfde
partij. Tot in de historische tijd werden eikels in het wild verzameld. Ze
dienden niet alleen als veevoer, maar waren ook bestemd voor menselijke
consumptie. In het laatste geval moest eerst de bittere stof tannine verwij-
derd worden. Dit geschiedde door weken in water of door te roosteren.
Daarna konden de eikels tot meel vermalen worden en tot pap of brood
verwerkt worden (De Hingh 2000, 200-202). Als het roosteren te ver door-
schoot, verkoolden de eikels. Dit is vermoedelijk de reden dat verkoolde
eikels met regelmaat in opgravingen worden aangetroffen. Naast eikels
bevatte vondstnummer 49 uit spoor 12.33 ook een verkoolde appelpit. Ook
appels werden in de ijzertijd nog in het wild verzameld.
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Cultuurgewassen werden gevonden in kuil 11.32 op vindplaats 11-noord en
de meest westelijke middenstaander van de huisplattegrond op vindplaats
11-zuid (spoor 11.80). Het gaat bij de kuil op de noordelijke vindplaats om
gierst en bij de middenstaander van het huis op de zuidelijke vindplaats om
spelttarwe, meerrijige gerst en gierst (tabel 6.2). Deze drie granen zijn
normale verschijningen in de Brabantse ijzertijd. Alleen de middenstaander
van het huis, spoor 80, bevatte nog een noemenswaardig aantal andere
planten. Naast kaf van spelt en gerst, en drie gierstkorrels, werden hier vijf
soorten akkeronkruiden aangetroffen. Het zijn algemene soorten. Wel moet
opgemerkt worden dat de waterpeper wijst op verslemping van de akker. De
verzameling resten in spoor 80 kan het beste gekenschetst worden als een
restje dorsafval.

Veldhoven - Sondervickcampus (gezeefd)

put 11 12 11 11

vlak 1 1 1 1

spoor 32 33 80 121

laag B 1 B

kuil kuil midden-

staander kuil

monstergrootte in liters 2 1 3 2

Cultuurgewassen

Hordeum vulgare, internodium 1 meerrijige gerst

Panicum miliaceum 1 3 gierst

Triticum spelta, bases aartje 2 spelttarwe

In het wild verzameld

Quercus sp. 1 eikel

Akkeronkruiden

Carex sp. 2 zegge

Chenopodium album 1 melganzenvoet

Persicaria hydropiper 3 waterpeper

Raphanus raphanistrum, deel hauw 1 knopherik

Rumex acetosella 1 schapenzuring

Vicia hirsuta/tetrasperma 1 ringelwikke of 

vierzadige wikke

Veldhoven - Sondervickcampus (niet gezeefd)

put 11 12 12 12 12

vlak 1 1 1 1 1

spoor vlak (120) 33 33 33 33

vondstnr 29 49 53 78 105

Quercus sp. 1 24 2 3 7

Malus sylvestris 1

Tabel 6.1
Vondsten uit de gezeefde monsters

Tabel 6.2 
Vondsten uit de los aangeleverde monsters 
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7 Synthese

7.1 Inleiding

Tussen 5 en 15 augustus 2002, 25 november 2002 en 31 januari 2003 en 14
en 16 juni 2004 is door Archol BV een Aanvullend Archeologisch
Onderzoek verricht op de locatie Sondervickcampus te Veldhoven. Op het
ongeveer 14 hectare grote terrein zal in de toekomst een scholencomplex
met bijbehorend sportterrein gebouwd worden. Met behulp van in eerste
instantie twaalf proefsleuven en vervolgens vijf uitbreidingen op interessan-
te locaties is het terrein archeologisch in kaart gebracht.

7.2 Landschap en bodemopbouw

Het landschap kan verdeeld worden in drie verschillende eenheden: een
laaggelegen gebied, de flank van een dekzandrug en de dekzandrug zelf.
Het hoogste deel van de rug ligt in het noorden van het onderzoeksgebied
(23.10 + NAP) en naar het zuiden toe neemt de hoogte geleidelijk af
(naar 21.45 + NAP). De rug wordt in het zuiden en oosten begrensd door
beeklopen. Ten zuiden van het onderzoeksgebied verenigt de Poelenloop of
Rijt zich met de Gender. Deze samenvloeiing komt bij Veldhoven samen
met het beekje de Run om ter hoogte van Veldhoven uit te monden in de
Dommel. Interessant is de aanwezigheid van een klein vennetje in het
zuiden van het onderzoeksgebied, waarin waarschijnlijk periodiek water
heeft gestaan.

Het bodemtype in het onderzoeksgebied kan worden gekarakteriseerd als
een sterk lemige hoge zwarte enkeerdgrond met grondwatertrap VII.
Dit houdt in dat het hier gaat om een hoog boven het grondwater gelegen
plaggenbodem met een zwartgekleurd cultuurdek dat dikker is dan
50 centimeter. 
Over het algemeen varieert de dikte van dit cultuurdek tussen 50 en 80 cm.
Tussen het plaggendek en het oorspronkelijke natuurlijke profiel is op grote
delen van het terrein een bodemvormingslaag zichtbaar. De dikte van dit
pakket varieert al naar gelang de zandigheid van de ondergrond: hoe zandi-
ger, hoe dikker de laag is. Deze bodemvormingslaag heeft op sommige
plaatsen, met name in het westen van het onderzoeksgebied, een verstoren-
de werking gehad op de aanwezige sporen. Ook uitloging door ‘preferente
stroming’ heeft de zichtbaarheid van de sporen sterk beïnvloed. 

7.3 Bronstijd en ijzertijd

De aanwezigheid van een vuursteenconcentratie uit de steentijd, zoals in het
RAAP-rapport geopperd werd aan de hand van de vondst van enkele vuur-
stenen artefacten, kon niet aangetoond worden. Ook zijn er ondanks de
uitvoering van een booronderzoek geen bewijzen verkregen voor de aan-
wezigheid van een randstructuur van een grafmonument in het oostelijke
deel van het onderzoeksgebied. 
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De oudste sporen op het terrein dateren uit de midden-bronstijd. Het betreft
allereerst enkele paalgaten in de zuidelijke uitbreiding van put 11, op de
overgang van een hoog- naar een laaggelegen gebied en in de nabijheid van
een vennetje. De sporen kunnen niet tot een structuur worden gereconstru-
eerd en representeren vermoedelijk een erf of activiteitszone die buiten het
opgegraven gebied moet liggen. In de uitbreiding van put 12 werd een kuil
aangetroffen waarin verbrande resten van eikels en een appel werden aange-
troffen die uit de 15e eeuw v.Chr. bleken te stammen. Of beide locaties activi-
teitengebieden van twee erven, van één erf of losse activiteitszones aangeven
valt uiteraard binnen een beperkt onderzoek als dit niet op te lossen.

Het grootste deel van de sporen en vondsten dateert uit de ijzertijd. Op in
ieder geval drie plaatsen, verspreid over de rug, kon de aanwezigheid van
een erf aangetoond worden. In put 11-zuid is een huisplattegrond van het
type Oss-5a opgegraven. Helaas is het erf niet geheel opgegraven, aangezien
er geen bijgebouwen gevonden zijn. Deze zullen vermoedelijk iets buiten
het opgegraven terrein hebben gelegen. Wel ligt er een klein aantal versprei-
de paalgaten op het erf, die niet tot een structuur lijken te behoren. Dit
ontbreken van de verwachte bijgebouwen binnen een blok van ca. 35 x 33 m
toont aan dat de erven in deze periode een vrij losse opzet kenden waardoor
woonstalhuis, bijgebouwen, kuilen en activiteitengebieden die tot één erf
gerekend moeten worden op tientallen meters van elkaar konden zijn gele-
gen. Dit erf moet, met name op basis van de typologische kenmerken van
de huisplattegrond, gedateerd worden in de tweede helft van de midden-
ijzertijd of de late ijzertijd. De kleine hoeveelheid vondstmateriaal, met
name aardewerk, staat deze datering niet in de weg. De geringe vondst- en
spoordichtheid doet vermoeden dat het een éénfasig erf is geweest.

De tweede vindplaats ligt in het noorden van de putten 11 en 12. Het opge-
graven gebied kan gekarakteriseerd worden als een zone met enkele kuilen
en wat verspreide paalgaten. Vermoedelijk moet deze vindplaats geïnterpre-
teerd worden als de randzone van een erf. Eén kuiltje viel op vanwege de
grote hoeveelheid aardewerk, dat in de tweede helft van de midden- of de
late ijzertijd geplaatst moet worden. Een tweede, grotere kuil bevatte een
aantal verkoolde eikels en enkele scherven. De eikels op deze vindplaats
zullen niet in het spoor zelf verbrand zijn, maar als afval in de kuil zijn
gedeponeerd. Het is waarschijnlijk dat het erf een ongeveer vergelijkbare
datering moet krijgen als dat in het zuiden van put 11, en dat beide de neer-
slag zijn van één of enkele erven die over de zandrug hebben gezworven.

De derde uitbreiding heeft opnieuw een, zij het incompleet, erf uit de ijzer-
tijd opgeleverd. Ditmaal werden er twee spiekers opgegraven, één vierpalige
en één negenpalige. De tweede spieker is van een opvallend type, omdat het
een rechthoekige plattegrond heeft met één zijde die bestaat uit dubbelge-
stelde paren en één zijde die bestaat uit enkele palen. Verder liggen er rond-
om deze spiekers vier kuilen, een greppel en wat schijnbaar geïsoleerde
paalsporen. In enkele sporen werd aardewerk uit de ijzertijd gevonden,
terwijl er ook verschillende vlakvondsten uit deze periode zijn waaronder
een spinklosje. Waarschijnlijk heeft ook hier op een vrij korte afstand een 
huisplattegrond uit de ijzertijd gelegen. Of er op deze locatie sprake is van
éénfasige bewoning is niet goed vast te stellen, maar wel mogelijk.
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Verder zijn er op verschillende andere plaatsen bewoningssporen uit de
ijzertijd gevonden, alsmede een aantal ‘losse’ vondsten. Deze lijken zich
vooral te concentreren op de hogere gedeelten van de dekzandrug, in het
noorden en oosten van het onderzoeksgebied. Deze vestigingslocatie is
logisch: men woonde hetzij op de hogere delen, hetzij op de flank van de
dekzandrug. Dergelijke nederzettingslocaties zijn typisch voor de latere peri-
oden van de prehistorie. De hogere delen van de rug zullen gebruikt zijn als
akkergronden. De lemige ondergrond moet hiervoor vruchtbaar genoeg zijn
geweest. Het botanisch onderzoek heeft uitgewezen dat in ieder geval spelt-
tarwe, meerrijige gerst en gierst verbouwd werden. Het vee kon in de gras-
rijkere lagere gebieden bij de beeklopen geweid worden. 

Het eerste archeologisch herkenbare gebruik van het terrein vond plaats in
de midden-bronstijd. In deze periode zijn op twee locaties op de dekzandrug
activiteitsgebieden aangetoond. Deze kunnen natuurlijk gezien worden als
de neerslag van twee erven of van twee fasen van een zwervend erf. Gezien
de zeer losse vorm van landschapsgebruik in de midden-bronstijd kunnen
ze echter ook los van een huisplaats en dus van een echt erf, staande activi-
teitszones weergeven.

Vervolgens werd het gebied in de tweede helft van de midden-ijzertijd of de
late ijzertijd weer in gebruik genomen. In ieder geval kon de aanwezigheid
van minstens drie erven uit de ijzertijd aangetoond worden, waarbij het
ontbreken van sporen en vondsten uit de vroege ijzertijd doet vermoeden
dat in deze periode nog geen bewoning plaatsvond. Hoeveel van deze erven
tegelijkertijd in gebruik waren is op basis van onze gegevens niet vast te
stellen, maar mogelijk betreft het slechts één zwervend ijzertijd-erf dat
verantwoordelijk is voor de gehele archeologische nalatenschap in het
onderzoeksgebied. Wanneer een erf zoals verwacht om de 25-30 jaar
verplaatst werd, vormen vier erven immers slechts de weerslag van een
eeuw bewoning door één huishouden.
Op de drie uitgebreider onderzochte locaties samen zijn vrijwel alle elemen-
ten die op een ijzertijderf verwacht worden aangetroffen, te weten: een
hoofdgebouw, bijgebouwen, locaties waar voedsel bereid werd, kuilen die
dichtgegooid zijn met nederzettingsafval, e.d. Alleen waterputten ontbreken,
maar wellicht werd het water in de lagere delen van het terrein gewonnen.
Dat op geen van deze locaties een compleet erf kon worden opgegraven,
toont aan hoe los de opzet van de erven in de ijzertijd was.
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7.4 Nederzettingen uit de ijzertijd: een breder kader

Er zijn redelijk veel gegevens over nederzettingen uit de ijzertijd in Zuid-
Nederland beschikbaar. Zo zijn er onder andere vindplaatsen opgegraven in
Oss (Schinkel 1994; Jansen/Fokkens 1999), Meerhoven (Arts/Van de
Wijdeven 2002: Bosman 2004), Haps (Verwers 1972), Someren (Kortlang
1999) en Mierlo-Hout (Tol 1999). In aangrenzend Vlaanderen zijn veel
minder gegevens beschikbaar (Bourgeois / Cherretté / Bourgeois 2003). Op
basis van deze grootschalige onderzoeken is er niet alleen kennis verkregen
over de typologie van de huisplattegronden uit deze periode, maar ook over
het karakter van erven, nederzettingen en nederzettingspatronen. De vind-
plaatsen geven alle een in grote lijnen vergelijkbaar beeld.

Een gemiddeld ijzertijd-erf bestaat uit een huis en één tot enkele spiekers.
Verder zijn er soms één tot enkele waterputten en eventueel een aantal
afvalkuilen en sporen die aan andere activiteiten gekoppeld kunnen worden,
zoals de kuilen in Veldhoven waar eikels en andere noten gebrand werden.
Vermoedelijk bestaan de huizen uit een woon- en een staldeel, hoewel
aanwijzingen voor een dergelijke onderverdeling meestal niet zichtbaar zijn.
Een nederzetting bestaat soms uit één erf, maar er kunnen ook meerdere
gelijktijdige erven hebben bestaan. Het nederzettingspatroon wordt gekarak-
teriseerd met de term ‘zwervende erven’ (Schinkel 1994). Dit betekent dat
de erven zich steeds verplaatsten door het landschap, bijvoorbeeld per gene-
ratie. De reden voor deze verplaatsing zou bijvoorbeeld gezocht kunnen
worden in de beperkte levensduur van de huizen, uitputting van landbouw-
gronden of in sociale factoren (Gerritsen 1999). De afstand waarover zo’n
erf zich verplaatste kan per vindplaats en per tijdsperiode variëren van enke-
le tientallen tot enkele honderden meters. Wel lijkt de trend te bestaan dat
de plaatsvastheid van de nederzettingen en de hoeveelheid gelijktijdige
huizen groter wordt in de loop van de ijzertijd (Jansen/Fokkens 1999,
98-99; Kortlang 1999, 185-6). Soms liggen er ook verschillende erven op

Figuur 7.1
Impressie van een ijzertijderf opgegraven in

het onderzoeksgebied

Tekening: K. Schinkel uit: Analecta

Praehistorica Leidensia 30 (1998)
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dezelfde plaats, waarbij niet duidelijk is of deze een continue bewoning
representeren of dat er een tijdshiaat bestaat waarbij men later weer koos
voor dezelfde vestigingslocatie. Een centrale plaats waaromheen de erven
zwierven wordt vaak ingenomen door het urnenveld, waarin de bewoners
van de nederzetting begraven werden (Roymans/Fokkens 1991). Hoewel het
gebruik van echte urnenvelden in het begin van de midden-ijzertijd vervan-
gen werd door het gebruik van kleinere grafvelden, lijken ook die een speci-
ale - al dan niet ‘centrale’ - plaats in het cultuurlandschap van de midden- en
late ijzertijd te hebben gehad.18

Een voorbeeld van een ijzertijd-nederzetting met een diffuus karakter is
opgegraven te Meerhoven, niet ver van de locatie Veldhoven-
Sondervickcampus (Arts/Van de Wijdeven 2002). Hier lagen minstens
twaalf verspreide huisplattegronden met geassocieerde spiekers. De neder-
zetting kan worden gedateerd in de vroege, midden- en late ijzertijd. Ook
ligt er een urnenveld met een datering in de vroege en midden-ijzertijd, dat
zeer waarschijnlijk gebruikt is door de bewoners van de nederzetting. 
Ook in Mierlo-Hout werd een urnenveld opgegraven dat gedateerd is tussen
750 en 450 BC en vervolgens tussen 150 BC en 225 AD weer in gebruik
werd genomen (Tol 1999). Rondom dit urnenveld ligt een groot aantal
verspreide enkelfasige erven, waarvan er elf opgegraven zijn. Verder zijn er
waarschijnlijk nog zo’n vijftig andere erven uit de ijzertijd te verwachten, die
verspreid liggen over grotere delen van de dekzandrug waarop ook het graf-
veld ligt.

Figuur 7.2
Overzicht van ijzerentijderf opgegraven in het

onderzoeksgebied
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vroege ijzertijd gebruikt (locatie IJsselstraat) (Jansen / Fokkens 1999, 36-38 en 44-45).



Te Haps werd een nederzetting opgegraven die dateert tussen ongeveer 450
voor en 150 na Christus (Verwers 1972). In het westelijke deel van het
onderzoeksgebied zien we een groot aantal gebouwplattegronden die elkaar
regelmatig oversnijden (fig. 7.3). In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Meerhoven werd hier meermalen gebruik gemaakt van dezelfde locatie. Of
er sprake is van een continue bewoning is moeilijk te bepalen. De opgraver
gaat uit van minstens zeven of acht bewoningsfasen op het terrein, die ieder
bestaan uit minstens drie gelijktijdige huizen. Ook op deze vindplaats is een
urnenveld gelegen, dat vermoedelijk gedateerd moet worden in het eind van
de vroege ijzertijd en de midden-ijzertijd. Het urnenveld is dus zeker deels
gelijktijdig met de nederzetting. Ook uit Oss-Ussen zijn, door een groot-
schalig onderzoek tussen 1976 en 1986, veel gegevens over nederzettingen
uit de ijzertijd bekend geworden. Ook hier is de karakteristieke verplaatsing
van erven zichtbaar (fig. 7.2). Terwijl er vooralsnog in het noorden van Oss
geen centraal urnenveld bekend is, zijn er voor de vroege ijzertijd wel enkele
losse graven tussen de erven aangetroffen. Alleen op de locate IJsselstraat is
een grafveldje onderzocht dat zowel in de vroege als in de midden-ijzertijd
is gebruikt. Uit de midden- en late ijzertijd stammen wel centrale grafveld-
jes in Ussen19. In de vroege ijzertijd lijkt er steeds sprake te zijn van
verplaatsing van één erf, maar in de midden- en late ijzertijd neemt het
aantal tegelijkertijd bestaande erven toe (Schinkel 1994). Door het onder-
zoek dat na 1986 in Oss heeft plaatsgevonden zijn inmiddels uit de laatste
fase van de ijzertijd ook plaatsvaste en omgreppelde nederzettingen bekend
(o.a. Oss-Almstein: Jansen/Fokkens 1999, 75-79 en 98-99). Daarmee is het
zwerven van de erven langzaam tot een einde gekomen, hetgeen Wesselingh
(2000) verleidde tot de term ‘settled settlement’ voor de Romeinse
bewoning van Oss. 

De vondsten die opgegraven zijn op de locatie Veldhoven-Sondervickcampus
passen goed in het boven geschetste beeld van het nederzettingspatroon in
de ijzertijd. Er liggen verschillende erven verspreid over de dekzandrug, die
vermoedelijk gedateerd moeten worden in de midden- en late ijzertijd. Over
hoeveel erven er tegelijkertijd in gebruik zijn geweest en hoe lang het
terrein in gebruik is gebleven zijn geen uitspraken te doen. Wel lijkt het
waarschijnlijk dat de bewoningssporen zich uitstrekken over de rest van de
dekzandrug, die zich in oostelijke richting buiten het onderzoeksgebied
uitstrekt. Wanneer de sporen die nu aangetroffen zijn alle het resultaat zijn
van één zwervend erf, betekent dit dat zij zo’n eeuw bewoning represente-
ren. Dit betekent dat wanneer we een gelijke spoordichtheid aannemen voor
het slecht geconserveerde westelijke deel en het buiten het plangebied gele-
gen oostelijke deel van de dekzandrug er voor de hele tweede helft van de
midden- en de late ijzertijd hier maar één erf hoeft te hebben gezworven.

Figuur 7.3 
Overzicht van de opgraving te Haps, naar

Verwers 1972
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Ondanks enkele Romeinse vondsten lijkt een ontwikkeling naar een plaats-
vaste nederzetting uit deze periode niet binnen het plangebied te hebben
plaatsgevonden. Het is derhalve onduidelijk waar de bewoners die hier in de
midden- en late ijzertijd hun erven inrichtten vandaan kwamen en heen
trokken.

7.5 Middeleeuwen

Na de ijzertijd duurt het tot rond het jaar 1000 AD voordat er weer archeolo-
gisch herkenbare activiteiten in het onderzoeksgebied plaatsvinden. De
sporen concentreren zich rond een in het zuiden van het plangebied gele-
gen venige laagte. De vondst van Badorf-aardewerk hierin, duidt erop dat
deze laagte in ieder geval in de middeleeuwen aanwezig was. Ten oosten van
het vennetje zijn drie kuilen gevonden waarin vuur heeft gebrand. In twee
van deze kuilen werd een pakket houtskool aangetroffen, waaruit een 14C-
datering van ca. 1000 AD is verkregen. Volgens de voorlopige analyse-gege-
vens is het houtskool van eikenhout20. Uit de derde kuil zijn enkele eikels
geborgen. Gezien de roodkleuring rond het spoor moeten die ter plekke
geroosterd zijn. Aan de westzijde van het vennetje is een concentratie paal-
sporen blootgelegd, die waarschijnlijk de neerslag is van een één keer
compleet herbouwde 8-palige structuur. Gezien het verse uiterlijk van de
paalsporen, lijkt deze structuur niet lang voor het begin van de esdekvor-
ming gebouwd te zijn. Daarmee behoort een gelijktijdigheid met de kuilen
tot de mogelijkheden. We moeten hier wellicht eerder met een schuurtje en
voedselbereidingsactiviteiten op het land rekening houden, dan met de
aanwezigheid van een echt erf.
Tenslotte is op het terrein een esdek ontstaan. Daarbij lijkt het oppervlak wat
geëgaliseerd te zijn door extra opvulling van de venige laagte. Dat kon hier
echter minder eenduidig waargenomen worden dan in Uden (vgl. Van
Hoof/Jansen 2002).

7.6 Voedselverzamelen in de latere pre-en protohistorie

Uit alle op het terrein aanwezige periodes zijn resten van verkoolde eikels
aangetroffen. Dit geldt dus voor de 15e eeuw v.Chr., de tweede helft van de
midden- en de late ijzertijd en de periode rond het jaar 1000 AD. In al die
fases hebben we te maken met een volwaardige akkerbouwende samenle-
ving. Dat die mensen naast hun akkerbouw ook dieren joegen en vruchten
en noten verzamelden, is iets wat we ons niet altijd even goed realiseren.
Juist de vondsten van de eikels en de verkoolde appel belichten dus een
aspect van deze samenlevingen, dat nogal onderbelicht is. Toch worden
verkoolde eikels vaker in archeologische context aangetroffen. Het gaat daar-
bij steeds om afval uit het proces van voedselbereiding. Voor menselijke
consumptie van deze noten moet namelijk door middel van roosteren of
weken in water de bittere stof tannine verwijderd worden. Daarna konden
de eikels tot meel vermalen worden en tot pap of brood verwerkt worden
(De Hingh 2000, 200-202). Dat de resten in Veldhoven in ieder geval één
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keer (in de middeleeuwen) uit een spoor met een roodverbrande bodem
afkomstig zijn, wijst er op dat ze lokaal bewerkt zijn. In de naast dit spoor
gelegen kuil werd een met schoon zand afgedekte houtskoollaag aangetrof-
fen. Ook dit spoor kende een roodverbrande bodem. Interessant, maar
mogelijk geheel toevallig, is dat roosterkuilen voor eikels en hazelnoten bij
experimenten ook afgedekt worden met een laag schoon zand (vgl. Auler
2003, m.n. 416-418). 
Het bereiden van eikels voor consumptie vond blijkbaar gedurende een
groot deel van de geschiedenis plaats (resten van geroosterde eikels uit
dezelfde periodes als in Veldhoven zijn aangetroffen, worden opgesomd bij
Auler 2003, 414; De Hingh 2000, 200-202 en Karg & Haas 1996). In het
grootste assemblage van deze opgraving (dat uit de bronstijd dateert) komen
ook resten van wilde appel voor. Die combinatie van verschillende verzamel-
de vruchten of noten (met name eikels, hazelnoten en wilde appel) blijkt
ook in het overzicht van Karg en Haas (1996, 431-432) regelmatig voor te
komen. Appels kunnen, in tegenstelling tot veel andere vruchten, lange tijd
bewaard worden wanneer ze gedroogd zijn. Ze kunnen daarom net als
eikels en hazelnoten een rol spelen als voedselbron. Volgens De Hingh
(2000, 200-202) zijn voorraden van eikels, aangevuld met hazelnoten en
appels, belangrijk geweest als reserve-voorraad. Vooral in geval van misoog-
sten zou men sterk terugvallen op deze voedselbronnen. Hieruit blijkt
opnieuw dat niet alleen het jagen en vissen, maar ook het verzamelen van
voedsel een rol bleef spelen na de neolithisatie van onze streken.
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