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Samenvatting

In de winter van 2012/2013 zijn binnen het plangebied Hoge Hoek te Berkel-Enschot 

een noodopgraving en een aanvullende opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn neder-

zettingssporen uit de prehistorie en middeleeuwen aangetroffen. Op basis van het 

vooronderzoek werd dit niet mogelijk geacht, omdat de bodemopbouw tot op een 

diep niveau zou zijn verstoord. Ter voorbereiding van de bouw waren enkele cunetten 

uitgegraven waarin amateurarcheoloog Rinus van der Loo sporen en vondsten uit de 

volle middeleeuwen aantrof. De veronderstelde verstoring bleek zich te beperken tot 

het plaggendek. Hoewel bij de aanleg ervan het oorspronkelijk maaiveld is omgezet en 

opgenomen heeft het dek in latere periodes als buffer gediend en de onderliggende 

archeologische resten beschermd. De conservering van de sporen en vondsten was dan 

ook relatief goed te noemen. Al met al heeft het onderzoek te Hoge Hoek een relatief 

grote hoeveelheid gegevens opgeleverd. Door een combinatie van deze gegevens 

is het mogelijk een bewonings- en gebruiksgeschiedenis te schetsen voor dit stukje 

Berkel-Enschot. 

De opgraving wees uit dat de Hoge Hoek zich op een dekzandplateau bevond, dat 

door een laagte is gescheiden van het dekzandplateau van de bebouwde kom van 

Berkel-Enschot. Binnen het onderzoeksgebied is sprake van reliëfverschillen. De 

noordwestelijke helft bevindt zich op het dekzandplateau en diens flanken (11,3-11,5 

+NAP), de zuidoostelijke helft in de laagte (ca. 10,7-10,9 +NAP). Op de hogere delen 

zijn sporen en vondsten uit de prehistorie aangetroffen, waaronder enkele palen en 

kuilen, vuursteen en aardewerk. 

 

Bij het onderzoek lag de nadruk op de middeleeuwse vindplaats die op de overgang 

tussen de hoge en de lage delen werd aangetroffen. Binnen het terrein bleken 

meerdere bewonings- en gebruiksfases te zijn vertegenwoordigd, daterend van 

de Karolingische periode tot in de late middeleeuwen. De verschillende fases zijn 

echter alle te karakteriseren als eenvoudige, rurale nederzettingen bestaande uit 

een individueel erf. Voor de volle middeleeuwen werden ook aanwijzingen voor 

ambachtelijke activiteiten gevonden. Op kleine schaal, vermoedelijk op huishoudelijk 

niveau, werd er metaal gesmeed. In tegenstelling tot de meeste middeleeuwse 

vindplaatsen eindigt de bewoning van de Hoge Hoek niet in de 12e eeuw. Er lijkt wel 

sprake van een breuk, maar in de late middeleeuwen wordt opnieuw een boerderij 

in het onderzoeksgebied gebouwd. Het betreft een zeldzaam overgangstype van de 

volmiddeleeuwse (boot)huizen naar het laatmiddeleeuwse hallehuis op poeren. In 

deze periode zien we ook dat de basis van de percelering wordt gelegd, bestaande uit 

sloten met daarlangs paden. In de 14e eeuw zien we dan dat het gehele terrein voor 

akkerbouw in gebruik wordt genomen. De lagergelegen delen in het zuiden worden 

hierbij opgehoogd en zullen daarmee geschikt zijn voor landbouw. In de voorafgaande 

periodes zal dit terrein hiervoor te nat zijn geweest, maar wel geschikt als weidegrond. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding 

Ten noordwesten van Berkel-Enschot wordt door Novaform Vastgoedontwikkelaars 

in samenwerking met de gemeente Tilburg de nieuwe woonwijk Hoge Hoek 

gerealiseerd. Tijdens het bouwrijp maken van een deel van het plangebied in 

november 2012 kwamen in een pas uitgegraven wegcunet onverwachts de resten van 

een middeleeuwse nederzetting te voorschijn. Aangezien de bouwwerkzaamheden 

reeds gestart waren, dreigde de vindplaats ongezien verloren te gaan. Vanwege de 

bijzondere aard en kwaliteit van de archeologische resten heeft de gemeente Tilburg in 

overleg met Novaform Vastgoedontwikkelaars besloten tot een snelle opgraving. Deze 

noodopgraving is in de winter van 2012-2013 door Archol uitgevoerd in samenwerking 

met amateurarcheologen van de heemkundekring De Kleine Meijerij. 

1.2 Plangebied Hoge Hoek

Het plangebied Hoge Hoek (omvang ca. 13,8 ha) ligt ten noordwesten van de 

dorpskern van Berkel, ingeklemd tussen de spoorweg Tilburg - ’s-Hertogenbosch in het 

westen en de Molenstraat in het oosten (zie Figuur 1.1). Tot voor kort had het gebied 

een agrarische functie en werd het onder meer gebruikt voor de aardbeienteelt. Vanaf 

2012 wordt in het gebied gebouwd aan een nieuwe woonwijk met ruim 275 huizen. 

Het archeologisch onderzoek werd gelijktijdig uitgevoerd met het verder bouwrijp 

maken van het plangebied. De meeste wegcunetten waren uitgegraven en men was 

voorbereidingen aan het treffen voor de aanleg van de ondergrondse voorzieningen. 

1.3 Achtergrond en opzet van het onderzoek

ArcheoPro heeft in het kader van de voorbereiding van de ontwikkeling van het gebied 

Hoge Hoek in 2007 en 2009 archeologische bureauonderzoek, oppervlaktekarteringen 

en karterende booronderzoek uitgevoerd.1 Archeologische indicatoren ontbraken en de 

onderzoekers veronderstelden op basis van het booronderzoek een sterke verstoring. 

Om deze redenen werd vervolgonderzoek niet geadviseerd. 

In het weekend van 24 en 25 november 2012 werden door amateurarcheoloog Rinus 

van der Loo in uitgegraven wegcunetten en in de buurt van een electriciteitshuisje toch 

sporen en vondsten uit de prehistorie en volle middeleeuwen aangetroffen (Figuur 1.1). 

Deze vondst is via de heemkundekring De Kleine Meijerij gemeld aan de gemeente 

Tilburg (gemeentearcheoloog G. van den Eynde) en de provincie Noord-Brabant 

(provinciaal archeoloog M. Meffert). Tijdens een volgende veldinspectie ter plaatse 

werden door G. van den Eynde op verschillende plaatsen archeologische sporen 

aangetroffen met vondstmateriaal uit de ijzertijd en de middeleeuwen. Verder bleken 

de bodemopbouw en de archeologische resten een hoge gaafheid te bezitten, meer 

dan op basis van karterend booronderzoek werd verwacht. Door de gemeente Tilburg 

is hierop besloten om voorafgaand aan de aanleg van de riolering ter plaatse van 

de aangetroffen middeleeuwse sporen een noodopgraving uit te laten voeren en de 

cunetten in de omgeving van de middeleeuwse vindplaats te laten inventariseren op 

sporen en landschappelijke kenmerken. Het noodonderzoek leverde minimaal één erf 

uit de volle middeleeuwen op en de inventarisatie verspreide en geïsoleerde sporen 

1  Exaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b; Exaltus et al. 2009.
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uit de ijzertijd. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was heeft de gemeente de 

middeleeuwse vindplaats geselecteerd voor aanvullend onderzoek in de vorm van een 

opgraving.2 De vindplaatsen uit de ijzertijd zijn als minder waardevol gedeselecteerd 

voor verder onderzoek. 

1.4 Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek was het documenteren en veiligstellen van de 

archeologische resten uit de middeleeuwen binnen het onderzoeksgebied. Hierbij 

diende, naast samenstelling van een totaal overzicht, aandacht te worden besteed 

aan de nederzetting op erf-niveau en de landschappelijke ligging. Hoewel een meer 

synthetiserende uitwerking buiten het bestek van het project valt, is het belangrijk de 

waarde vast te stellen van deze locatie in relatie tot de NOaA, kennislacunes en het 

middeleeuwse ontstaan van Berkel en omgeving.3 

1.5 Organisatie

F. Kortlang van ArchAeO werd door de gemeente ingeschakeld als extern adviseur. 

Gemeentelijk archeoloog van Tilburg G.van den Eynde trad namens de gemeente op 

als bevoegd gezag. Hij heeft in die hoedanigheid tevens het Programma van Eisen 

(PvE) van het hier gepresenteerde onderzoek goedgekeurd.4 In beide fasen is het 

veldonderzoek uitgevoerd door een team van Archol BV, aangevuld met vrijwilligers 

van onder meer de Heemkundekring De Kleine Meijerij. Bij de rapportage zijn diverse 

specialisten ingezet (zie Tabel 1.1). Hun determinaties zijn opgenomen in Bijlage 

V. Het werk is uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). 

2  Hemminga 2012.
3  Weele & Kortlang 2012.
4  Weele & Kortlang 2012.

bron:kadaster
136000

136000

137000

137000

138000

138000

139000

139000

140000

140000
39
90
00

39
90
00

40
00
00

40
00
00

40
10
00

40
10
00

40
20
00

40
20
00

N

1000m0

Figuur 1.1 
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Naam Functie Organisatie

drs. L. van Beurden specialist - ecologie/macrobotanie BIAX-consult

drs. M. Bink röntgenscans metaalvondsten VUhbs

M.A. Goddijn MA veldarcheoloog
junior specialist - middeleeuws aardewerk

Archol BV

drs. M.E. Hemminga veldwerkleider Archol BV

dr. S. Knippenberg specialist - (vuur)steen Archol BV

J. van der Leije MA veldwerkleider/veldarcheoloog Archol BV

R. van der Loo vrijwilliger

dhr. A. Manders vrijwilliger - metaaldetectie

drs. L. Meurkens specialist - prehistorisch aardewerk Archol BV

 F. van Nuenen vrijwilliger

drs. M. Pruijsen veldwerkleider/veldarcheoloog Archol BV

A. Porreij-Lyklema MA veldarcheoloog
vondstverwerking

Archol BV

dr. P.T.A. de Rijk specialist - metallurgie ArcheoMedia BV

drs. R. Timmermans veldarcheoloog

drs. A.J. Tol projectleider Archol BV

M. van Zon MA veldarcheoloog
rapporteur

Archol BV

1.6 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Definitieve opgraving

Projectnaam: Berkel-Enschot - Hoge Hoek

Archol-projectcode: BHH1392

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: Fase 1: 30-11-2012, 1-12-2012 en 3-12-2012
Fase 2: 7-1-2013 t/m 14-1-2013; 4-2-2013 en 5-2-2013 

Periode van uitvoering uitwerking: 6-2-2013 t/m 29-10-2013

Provincie: Noord-Brabant

Gemeente: Tilburg

Plaats: Berkel-Enschot

Toponiem: Hoge Hoek

Coördinaten gebied: 137.808/400.405 (centrum)

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, F.P. van der Schoot

Bevoegd gezag: Gemeente Tilburg, G. van den Eynde (gemeentelijk 
archeoloog) 

Externe adviseur: ArchAeO, F.P. Kortlang

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 55082

ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 423467

ARCHIS-waarnemingsnummer: In aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Brabant

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam. 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Het onderzoek in een breder kader

2.1 Landschappelijk kader5

Het onderzoeksgebied Hoge Hoek bevindt zich in een gevarieerd deel van het 

Tilburgse dekzandlandschap waarbinnen grote en kleine opduikingen en plateaus 

afgewisseld worden door lagere terreindelen zoals welvingen en vlakten. De paleo-

geografische kaart van de regio Tilburg geeft een goed beeld van de landschappe-

lijke ligging van het onderzoeksgebied (zie Figuur 2.1). Op deze kaart is getracht het 

oorspronkelijke reliëf te reconstrueren aan de hand van hoogtegegevens (met name 

AHN), bodemgegevens en historische kaartbeelden. De kaart geeft een beeld van de 

relatieve hoogteverschillen (hoog-midden-laag). Op de paleogeografische kaart is 

duidelijk te zien dat het onderzoeksgebied Hoge Hoek zich op de hogere delen van 

het landschap bevindt. Vrijwel het gehele gebied bevindt zich op een dekzandplateau. 

In het uiterste noorden en westen is sprake van een overgang richting de lagere delen 

nabij de Kraan (zie Figuur 2.1 en Figuur 2.2).

Het Tilburgse landschap is in hoofdlijnen in het Pleistoceen tot stand gekomen 

en kan worden getypeerd als een versneden fluvioperiglaciaal dekzandlandschap 

(Formatie van Boxtel), waarvan de hogere delen zijn opgestoven met een dun 

eolisch dek (laagpakket van Wierden).6 In het Vroeg-Weichselien en het eerste deel 

van het Midden-Weichselien was er nog vrij veel vegetatie, waardoor zandverstui-

vingen slechts een lokaal karakter hadden. In de loop van het Midden-Weichselien 

verdween de vegetatie vrijwel geheel en konden op grote schaal verstuiving en 

verspoeling optreden. Een aanzienlijk deel van de Formatie van Boxtel is in deze 

periode gevormd. Deze fluvioperiglaciale afzettingen zijn veelal horizontaal gelaagd 

en bevatten lemige banden. De koudste fasen van het Weichselien, met maximale 

verstuiving en dekzandvorming, werden afgewisseld door relatief warme perioden, 

waarin het dekzandoppervlak ontdooide en afspoelde. De reeds vanaf het Midden-

Weichselien gevormde dalen werden daarbij verder vormgegeven. De oppervlakkige 

afvoer van smelt- en regenwater vond in het Weichselien voornamelijk plaats door 

riviertjes met een vlechtend karakter. Hierbij ontstonden brede, ondiepe dalen. Het 

stromende oppervlaktewater nam dekzandmateriaal op en zette dit in lagere delen 

van het landschap weer af. De fijnste fracties (klei en silt) sedimenteerden in zones met 

(vrijwel) stilstaand water, waarbij klei- en leemlagen werden gevormd. Ook kunnen 

lemige pakketten zijn ontstaan als eolische afzetting (al dan niet neergeslagen onder 

invloed van regen/sneeuw). In het Laat-Weichselien trad er gedurende koude perioden 

(Oude/Jonge Dryas) op grote schaal verstuiving op, waarbij grote dekzandrugcom-

plexen ontstonden in de vorm van lengteduinen en paraboolduinen met een zuid-

west-noordoost oriëntatie: de nieuwe overheersende windrichting. De puur eolische 

dekzanden strekten zich uit over de onderliggende fluvioperiglaciale afzettingen.

Vanaf het Holoceen trad een klimaatsverbetering op. Onder het mildere klimaat 

ontstond een gesloten vegetatiedek, waardoor dekzand en fluvioperiglaciale 

afzettingen werden vastgelegd en bodemvorming kon optreden. Op de hogere delen 

van het dekzandschap ontwikkelden zich podzolbodems. Onder invloed van een lage 

grondwaterstand en een zuur milieu waren de omstandigheden ideaal voor een sterke 

uitspoeling van humus, ijzer en aluminium. Ook in de lagere delen van het landschap 

5  Gebaseerd op Heunks 2012; Heunks in voorbereiding-a; Heunks in voorbereiding-b.
6  Heunks 2012.
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kon podzolering optreden. Juist op de flanken van dekzandruggen/-opduikingen neemt 

de dikte van de B-inspoelingshorizont doorgaans toe als gevolg van grondwaterfluctu-

aties in deze zones. In de laagste delen, vooral in zones met lemige fluvioperiglaciale 

afzettingen, kon geen uitspoeling optreden en beperkte de bodemvorming zich tot een 

opeenhoping van organisch materiaal en humus (beek-/gooreerd gronden). Gezien de 

hoge ligging zal binnen het onderzoeksgebied ook sprake zijn geweest van podzolering 

(zie Figuur 2.1). 

Op de bodemkaart van karteringsgebied De Leijen-West wordt het onderzoeksgebied 

getypeerd door lemige,zwarte enkeergronden (Figuur 2.3; zEZ35).7 Dergelijke gronden 

worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een akkerdek van ten minste 50 cm 

dik. De oorspronkelijke podzol is hierbij geheel omgezet en volledig opgenomen in het 

akkerpakket. Vervolgens is het land jaarlijks bemest door het uitrijden van een mengsel 

van mest, heideplaggen en/of bosstrooisel. Op deze wijze is in de loop van eeuwen 

een plaggendek gevormd. Enkeerdgronden zijn veelal te vinden op de van oorsprong 

hoogste, in landbouwkundig opzicht meest gunstige gronden. Het zijn de zones waar 

men al in de prehistorie, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen bij voorkeur woonde 

en akkerde.

7  Leenders 1992.
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Figuur 2.2 
Het actueel hoogtereliëf met de ligging van 
het onderzoeksgebied (blauwe lijn; bron: 
AHN).
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2.2 Archeologisch kader

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het onderzoeksge-

bied in een zone met een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. 

Deze hoge trefkans is gerelateerd aan de aanwezigheid van enkeerdgronden (zie 

hierboven). Binnen het onderzoeksgebied is slechts één waarneming bekend.8 Het 

betreft aardewerk uit de ijzertijd en aardewerk, zandsteen/kwartsiet en een ijzeren 

beslag uit de middeleeuwen. Op basis van de omschrijving van de vondstlocatie moet 

echter aangenomen worden dat de vondsten niet binnen het onderzoeksgebied zijn 

gevonden, maar ca. 800 m richting het oosten. De vondsten zijn namelijk aangetroffen 

in een wegcunet aan de noordzijde van de Durendaalweg. Deze weg bevindt zich aan 

de oostzijde van de bebouwde kom van Berkel-Enschot. In de buurt van deze locatie 

is in de jaren ’90 een grafveld uit de ijzertijd onderzocht waarbij ook vondsten uit de 

steentijd en de Karolingische periode zijn gedaan.9

Losse (vuur)stenen vondsten daterend uit de steentijd zijn aangetroffen ten westen 

en zuiden van het onderzoeksgebied.10 Zo is op ongeveer 800 m ten zuiden van de 

Hoge Hoek aardewerk en vuursteen uit het neolithicum gevonden.11 De late prehistorie 

wordt, naast het hierboven genoemde grafveld, ook vertegenwoordigd door twee 

locaties met nederzettingssporen. De eerste locatie bevindt zich op 800 m ten zuiden 

van het onderzoeksgebied en omvat sporen daterend uit de late bronstijd-(vroege) 

ijzertijd. Deze vindplaats is aangetroffen bij een inventariserend onderzoek en bestaat 

uit een klein aantal sporen, zonder duidelijk structureel verband.12 De tweede locatie 

met nederzettingssporen bevindt zich op 300 m ten noordwesten van het onderzoeks-

gebied. Hier zijn bij een archeologische begeleiding van een waterleidingstracé enkele 

kuilen en een bijgebouw uit de late prehistorie aangetroffen.13

Voor de periode vanaf de vroege middeleeuwen is sprake van een groeiend aantal 

waarnemingen rondom het onderzoeksgebied. Zo zijn binnen een straal van 1 km 

rondom het onderzoeksgebied meerdere vondsten van vroegmiddeleeuws aardewerk 

bekend.14 In de meeste gevallen betreft het vondsten uit de Karolingische periode. De 

Merovingische periode wordt mogelijk vertegenwoordigd door een huisplattegrond. 

De plattegrond is incompleet en wordt in een Jaarverslag van de ROB gepresenteerd 

als ‘Merovingisch boerderijtje’. De vindplaats leverde echter weinig vondstmateriaal op 

en op de vlaktekening stond als datering ‘VME-LME’ aangegeven. Of de plattegrond 

dus inderdaad Merovingisch is of uit een jongere middeleeuwse periode stamt, is 

onzeker.15

De volle middeleeuwen worden voornamelijk vertegenwoordigd door 

vondstmeldingen van aardewerk, zoals kogelpotten.16 Daarnaast noemen historische 

bronnen de kapel van Berkel. De oudste vermelding stamt uit 1214 en spreekt over een 

cappella gewijd aan Sint Willibrord en Maria.17 Het betreft een voorloper van de huidige 

Willibrorduskerk (zie Figuur 2.6, linksboven, voor de locatie). 

8  Archisnr. 37584.
9  Archisnrs. 32646 en 224014.
10  Archisnrs. 37585, 403889, 437718 Archisnrs. 37585, 403889, 437718
11  Archisnr. 403889 Archisnr. 403889
12  Archisnr. 419606. Mostert & Verbeek 2010. Archisnr. 419606. Mostert & Verbeek 2010.Mostert & Verbeek 2010.
13  Van der Leije in voorbereiding. Van der Leije in voorbereiding.Van der Leije in voorbereiding.
14  Archisnrs. 21594, 21595, 37585, 403889 en 437718. Archisnrs. 21594, 21595, 37585, 403889 en 437718.
15  Archisnr. 431484; Verwers & Kleij 1995, 119. Archisnr. 431484; Verwers & Kleij 1995, 119.Verwers & Kleij 1995, 119.
16  Archisnrs. 17835, 21595 en 37585. Archisnrs. 17835, 21595 en 37585.
17  Camps 1979, nr. 110, d.d. 31 december 1214. Camps 1979, nr. 110, d.d. 31 december 1214.Camps 1979, nr. 110, d.d. 31 december 1214.
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De jongste middeleeuwse bewoningssporen zijn op 1,2 km ten noordoosten van onder-

zoeksgebied de Hoge Hoek aangesneden tijdens de begeleiding van de aanleg van een 

waterleidingstracé. Het betreft een nederzettingsterrein bestaande uit minimaal drie 

erven uit de 11e tot 14e/15e eeuw.18 Ten westen van het onderzoeksgebied is in Archis 

een mogelijk kasteelterrein aangemerkt.19 De melding bevat weinig informatie: er 

wordt melding gemaakt van sporen van een vroegere kasteelaanleg. 

2.3 Historisch-geografische context

De cultuurhistorische opbouw van het onderzoeksgebied is in detail beschreven in het 

onderzoek van de Leijen-West.20 In deze studie is een beeld verkregen van de ontgin-

ningsgeschiedenis, de middeleeuwse en jongere bewoningspatronen en het historische 

landgebruik. Binnen het onderzoeksgebied kunnen twee ontginningstypen worden 

onderscheiden waarvan de ruimtelijke spreiding in oorsprong verbonden is aan de 

paleogeografische en bodemkundige variatie (zie Figuur 2.5). 

Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied behoort tot het open akkercomplex 

van Berkel. De historische opbouw hiervan wordt gekenmerkt door een open 

karakter, door het ontbreken van perceelsrandbegroeiingen en een onregelmatige 

blokverkaveling. De open akkercomplexen van Brabant zijn ontstaan door uitbreiding 

18  Van der Leije in voorbereiding. Van der Leije in voorbereiding.Van der Leije in voorbereiding.
19  Archisnr. 414150. Archisnr. 414150.
20  Dirkx & Soonius 1993.
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besproken waarnemingsnummers, het 
onderzochte tracé van de waterleiding 
(zwart) en het onderzoeksgebied (rood 
omlijnd). 



16	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

van vroeg- en volmiddeleeuwse ontginningen, waarbij de bewoning in de late 

middeleeuwen (12e – 13e eeuw) verschoof naar de lager gelegen randen van de 

akkercomplexen.21 De verbreiding van het open akkercomplex van Berkel komt 

nagenoeg overeen met de verbreiding van de zwarte enkeerdgronden (vergelijk Figuur 

2.5 met Figuur 2.3). 

Opvallend is de ligging van de kerk van Berkel (zie Figuur 2.6 A). Deze ligt in de 

eerste helft van de 19e eeuw eenzaam in het veld, centraal op het akkercomplex. 

Hoewel nabij de kerk geen middeleeuwse bewoningssporen bekend zijn, zal in de 

vroege en volle middeleeuwen rondom de kerk, een nederzetting hebben gelegen. 

Deze nederzetting is op het eind van de volle middeleeuwen naar de randen van het 

akkercomplex verplaatst. Een dergelijke verschuiving van bewoning is ook bekend uit 

Dommelen, Bladel en Hulsel.22

De zone rondom het open akkercomplex van Berkel bestaat uit kampontginningen. 

Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is tot dit ontginningstype gerekend. 

Kampontginningen hebben een meer besloten karakter met duidelijke, door 

middel van beplanting begrensde percelen. Samenhangend met de lagere ligging 

worden de kampontginningen gekenmerkt door gemengd landgebruik van akkers 

en wei- hooiland. De ouderdom van deze ontginningen gaat terug tot in de late 

middeleeuwen.23

Figuur 2.6 toont de topografische ontwikkeling van het onderzoeksgebied Hoge 

Hoek en de directe omgeving. De kaart uit 1837 toont twee west-oost lopende 

perceelsgrenzen. De noordelijke van de twee komt grofweg overeen met hierboven 

genoemde grens tussen het open akkercomplex in het noorden en de kampontginning 

in het zuiden (vergelijk met Figuur 2.5). De kaart uit 1891 laat zien dat in de loop 

van de 19e eeuw een spoorlijn is aangelegd en dat ten oosten van het plangebied 

rondom de voorheen eenzame kerk van Berkel een buurtschap is ontstaan. De 

twee perceelsgrenzen vormen in deze periode geheel (noordelijk) of gedeeltelijk 

21  Theuws 2011, 70-71. Theuws 2011, 70-71.Theuws 2011, 70-71.
22  Zie Huijbers 2007. Zie Huijbers 2007.
23  Dirkx & Soonius 1993.

Figuur 2.5 
Opbouw van het cultuurlandschap 
(Dirkx & Soonius 1992). Geel: open 
akkercomplex, paars: kampontginning, 
bruin: heideontginning.
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(zuidelijk) wegen die de bewoning en het akkerland met elkaar verbinden. Deze wegen 

verdwijnen in de 20e eeuw. Het plangebied vormt dan een aaneengesloten terrein, een 

aanwijzing dat het plangebied werd gebruikt voor akkerbouw. Op de topografische 

kaart van 1997 is goed te zien hoe de bebouwing van Berkel-Enschot zich verder heeft 

uitgebreid tot aan de randen van het plangebied. Ook is op deze kaart te zien dat het 

noordelijke deel in gebruik is geweest als boomgaard. 

2.4 Vooronderzoek

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan voor Hoge Hoek heeft 

ArcheoPro in 2007 en 2009 enkele archeologische bureauonderzoeken, oppervlakte-

karteringen en karterende booronderzoeken uitgevoerd in het onderzoeksgebied.24 

De resultaten van het bureauonderzoek wezen op de mogelijke aanwezigheid van 

nederzettingssporen uit late prehistorie, Romeinse tijd en/of middeleeuwen. Om deze 

verwachting te toetsen zijn een veldkartering en enkele booronderzoeken uitgevoerd. 

De veldkartering leverde relatief modern materiaal op dat waarschijnlijk van postmid-

deleeuwse ouderdom is. Deze vondsten kunnen worden gerelateerd aan de aanvoer 

van plaggenmest vanaf de late middeleeuwen. 

Bij het booronderzoek werden onder de humeuze bovengrond geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. In een enkel geval werd de onderkant van een B-horizont 

waargenomen, maar in de meeste gevallen was de oorspronkelijke bodem geheel 

verdwenen. Dit is door de onderzoekers gewijd aan bodemverstoringen die 

samenhangen met het gebruik van het plangebied voor tuinbouw. De dikte van de 

24  Exaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b; Exaltus Exaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b; ExaltusExaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b; Exaltus et al. 2009, 9-10.

kerk

4

Figuur 2.6 
Uitsneden uit de topografische kaarten uit 
achtereenvolgens: 1837, 1894, 1960 en 2007 
(bronnen: Historische topografische atlas van 
Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000; Grote 
historische topografische atlas van Nederland, 
provincie Noord-Brabant 1894-1926; Atlas van 
topografische kaarten Nederland 1955-1965, 
1:50.000; Topografische kaart van Nederland 
2007).
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humeuze toplaag zou erop wijzen dat oorspronkelijk een plaggendek aanwezig was 

wat bij moderne grondbewerking geheel is omgezet en deels is vermengd met het 

onderliggende bodemmateriaal. Hierbij zou de bodem recent tot op grote diepte zijn 

verstoord (zie Figuur 2.7). Op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren 

en de veronderstelde sterke verstoring van de ondergrond is door ArcheoPro geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. Het plangebied is hierna vrijgegeven voor de bouw-

werkzaamheden. 

Figuur 2.7 
Dikte van de verstoorde bovengrond binnen 
het plangebied (Exaltus & Orbons 2007 a, fig. 
11). 
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In het weekend van 24 en 25 november 2012 werden door amateurarcheoloog Rinus 

van der Loo in uitgegraven wegcunetten toch sporen en vondsten uit de prehistorie 

en volle middeleeuwen aangetroffen. Bij het daaruitvolgende onderzoek, dat in dit 

rapport wordt beschreven, kon worden vastgesteld dat van de veronderstelde recente 

bodemverstoring van het plaggendek tot in de het onderliggende bodemmateriaal 

geen sprake was (zie Hoofdstuk 4: Landschappelijk onderzoek). 
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Methodiek en onderzoeksstrategie

3.1 Veldwerk

Het veldonderzoek is in twee fasen uitgevoerd: een noodopgraving van de 

sporenclusters in de wegcunetten en een aanvullende opgraving van de delen die 

grenzen aan de middeleeuwse bewoningscluster. 

3.1.1 Fase 1 - noodopgraving

Het doel van fase 1 was tweeledig: het veiligstellen middels een noodopgraving van 

de aanwezige archeologische resten in een van de wegcunetten en het karteren 

en waarderen van eventuele overige aanwezige vindplaatsen in het onderzoeks-

gebied Hoge Hoek. Het onderzoek van fase 1 was gebonden aan de al uitgegraven 

wegcunetten, die voor administratieve doeleinden zijn opgedeeld in vijf werkputten 

(zie Figuur 3.1: werkputten 1-5). Werkput 1 heeft betrekking op sporen van een 

middeleeuwse nederzetting. Werkputten 2-5 betreffen voornamelijk laatprehistorische 

grondsporen.

De cunetten waren al op het archeologisch niveau aangelegd en zijn opgeschoond 

om een ‘leesbaar’ vlak te creëren. Hierbij is gebruik gemaakt van een bandenkraan, 

uitgerust met een gladde bak. Waar nodig is handmatig bijgeschaafd. Tijdens en na 

het verdiepen is het opgravingsvlak visueel en met een metaaldetector op vondsten 

gecontroleerd. Alle vondsten zijn in vakken van 5 x 5 m verzameld. Bijzondere 

vondsten en materiaalconcentraties zijn met de robotic Total Station (rTS) als 

puntvondst ingemeten. Op deze wijze is 1.824 m2 onderzocht. 

Grondsporen zijn tijdens het aanleggen van het vlak ingekrast en voorzien van 

een nummer. Het vlak is vervolgens elke 5 m gefotografeerd. Ook zijn overzichts-

foto’s van het sporenvlak gemaakt. De sporen zijn met behulp van een robotic Total 

Station getekend. Hierbij is gebruik gemaakt van grondslagpunten die door een 

landmeetkundig bureau in het Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van Normaal 

Amsterdams Peil (NAP) zijn ingemeten. Tijd vormde de voornaamste beperking tijdens 

deze fase. Om die reden is in het weekend doorgewerkt, waardoor het merendeel van 

de sporen kon worden gecoupeerd en afgewerkt. De overige sporen zijn gegutst om 

in ieder geval de diepte vast te kunnen stellen. Een aangetroffen waterput kon helaas 

niet worden onderzocht, omdat dit problemen voor de bouw zou opleveren. 

Voor, tijdens en na fase 1 hebben vrijwilligers Rinus van der Loo en Frans van Nuenen 

gewerkt aan het onderzoeken van de overige wegcunetten. Zij hebben hierbij 

vondstmateriaal verzameld, foto’s gemaakt en een aanvullend deel van werkput 

2 getekend. Hun tekeningen zijn gedigitaliseerd en aan het overzicht toegevoegd. 

Daarnaast hebben zij verslag gedaan van de bodemopbouw en het reliëf in de 

afzonderlijke cunetten (zie Bijlage III). 

Tijdens fase 1 werd duidelijk dat de middeleeuwse vindplaats ter hoogte van werkput 

1 zich richting alle zijden buiten het cunet voortzette.25 De gemeente Tilburg heeft 

daarom besloten tot het onderzoek van de aangrenzende delen. De prehistorische 

25  Hemminga 2012. Hemminga 2012.Hemminga 2012.
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vindplaats ter hoogte van werkput 5 is als niet behoudenswaardig beschouwd, op basis 

van de matige conservering en geringe informatiewaarde.

3.1.2 Fase 2 - opgraving

In fase 2 is de middeleeuwse vindplaats in het midden van het onderzoeksgebied 

opgegraven. Hierbij is 3.520 m2 onderzocht. De middeleeuwse vindplaats werd, 

voor zover mogelijk binnen het onderzoeksgebied, begrensd en verder opgegraven 

middels grotere opgravingsvlakken en enkele proefsleuven. Allereerst zijn twee grote 

werkputten, ca. 15 x 50 m, aan weerszijden van werkput 1 aangelegd (nrs. 6 en 7; 

Figuur 3.1). Door de voortgaande bouwwerkzaamheden was het niet meer mogelijk 

de nieuwe werkputten aan te laten sluiten op werkput 1. Ten zuiden van werkput 1 uit 

fase 1 zijn vier proefsleuven gegraven om de vindplaats te kunnen begrenzen (werkput 

8 t/m 11). Hier werden geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het paleoreliëf 

bood ook geen aanleiding om aan te nemen dat de nederzetting verder richting het 

zuiden doorliep (zie ook afbeelding 10 in bijlage 3). Het terrein liep naar het zuiden 

duidelijk af richting een natte depressie. Er zijn in dit deel van het onderzoeksgebied 

verder geen werkputten aangelegd. In plaats daarvan is de opgraving, voor zover 

mogelijk, richting het oosten en westen uitgebreid (zie Figuur 3.2). 



































































3

13
61

5 4

3

89

11

10

14
12

7

2

P2

P3

P2

P2

P6

P5

P3

P2

P1

P1

P2

P3

P1

P1

P4

P6

P5

P4
P3

P1

P4

P8

P4

P5

P6

P7

P2

P1
P1

P2

P3

P4

P2
P1

P2
P1

P2

P3

P2

P2

P6

P5

P3

P2

P1

P1

P2

P3

P1

P1

P4

P6

P5

P4
P3

P1

P4

P8

P4

P5

P6

P7

P2

P1
P1

P2

P3

P4

P2
P1

P2
P1

137800

137800

137900

137900
40
04
00

40
04
00

40
05
00

40
05
00

40
06
00

40
06
00

N

50m0

Figuur 3.1 
Overzicht van de aangelegde putten en 
gedocumenteerde profielen. 
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In fase 2 is volgens dezelfde methodiek als in fase 1 gewerkt en werd bijzonder 

ingezet op het herkennen van plattegronden uit de verschillende sporenclusters. 

Het merendeel van de sporen is gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Zeer 

diepe sporen, zoals waterputten, zijn niet nader onderzocht om, met het oog op de 

aanstaande bouw, de stevigheid van de grond niet te ondermijnen. 

De werkzaamheden in fase 2 werden sterk beïnvloed door het winterse weer. De 

aanhoudende vorst zorgde voor een bevroren sporenvlak dat niet meer onderzocht kon 

worden. In overleg met de uitvoerder van de bouwwerkzaamheden en de gemeente 

is het veldwerk dan ook tijdelijk gestaakt. De bevroren vlakken en de stort moesten 

eerst ontdooien omdat het dichtgooien van bevroren putten ook voor problemen bij 

de bouw zou zorgen. Na het inzetten van de dooi twee weken later konden de putten 

alsnog worden dichtgegooid en de aangrenzende delen worden opgegraven. De tem-

peratuursverandering bracht echter ook veel regen met zich mee. In combinatie met 

de lemige ondergrond en de verzadigde bovengrond zorgde dit voor vlakken en coupes 

die in rap tempo vol water liepen. Ondanks deze moeilijkheden is het toch gelukt het 

merendeel van de sporen te onderzoeken. 

3.1.3 Fysisch-geografisch en bodemkundig onderzoek

Tijdens fase 1 zijn, ten behoeve van het onderzoek van de prehistorische sporen 

en vondsten en de landschappelijke inbedding van de middeleeuwse vindplaats, 

de lengteprofielen van werkputten 3 t/m 5 gedocumenteerd door middel van 

profielkolommen met een breedte van 1 m en een onderlinge afstand van ca. 20 m 

(zie Figuur 3.1). Alle profielen zijn lithogenetisch en bodemkundig beschreven en 

Figuur 3.2 
Impressie van de omstandigheden in het veld. 
Fotograaf: John Schouten (Gemeente Tilburg). 
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geïnterpreteerd (conform NEN 5104).26 Het fysisch-geografisch en bodemkundig 

onderzoek van de middeleeuwse vindplaats heeft geheel in fase 2 plaatsgevonden. 

Hierbij is dezelfde methodiek toegepast als in fase 1. 

3.2 Formatieprocessen en conservering

De conservering van de sporen bleek over het algemeen goed. De bodemingrepen 

gerelateerd aan de tuinbouw hadden het plaggendek nauwelijks verstoord en reikten 

niet tot in het archeologische niveau. Wel is het oorspronkelijk maaiveld tijdens 

de middeleeuwse ontginning van het terrein in akkerland omgezet. De omzetting 

in akkerland heeft tot een verstoring geleid van de bovenste 10-30 cm vanaf het 

oorspronkelijke maaiveld en de hierin aanwezige sporen. Dit is overigens voor 

escomplexen een gebruikelijke verstoringsgraad. In de periode van de plaggenbemes-

ting is het toenmalige maaiveld bedekt met een plaggendek dat vervolgens als een 

beschermende laag voor de onderliggende archeologische sporen heeft gefungeerd. 

Hierdoor is ook het vondstmateriaal goed bewaard gebleven, zoals is terug te zien 

in de lage fragmentatiegraad van het aardewerk. De conservering van organisch 

materiaal en metaal is slecht tot matig, maar dit is een bekend verschijnsel op de hoge 

en droge Brabantse zandgronden. 

De opeenvolgende bouw van constructies zoals huizen, bijgebouwen en waterputten 

ging gepaard met graafwerkzaamheden, waardoor al in het verleden een groot deel 

van de oudere sporen verstoord is geraakt. Deze graafwerkzaamheden zijn een 

grotere verstorende factor geweest dan de recente tuinbouwwerkzaamheden. De 

oversnijdingen en vergravingen hebben ervoor gezorgd dat delen van structuren 

verloren zijn gegaan en niet alle constructies gereconstrueerd konden worden. 

Daarnaast is het vondstmateriaal hierbij vergraven en kan het in ongerelateerde 

contexten terecht zijn gekomen. 

3.3 Uitwerking

3.3.1 Sporen en structuren

De nadruk van het onderzoek lag op de middeleeuwse nederzettingssporen en was 

gericht op een analyse op erf-niveau. De prehistorische sporen vormen slechts een 

klein aandeel en worden daarom enkel basaal behandeld. Om de middeleeuwse 

vindplaats te kunnen faseren en op te delen in afzonderlijke erven is tijdens 

het veldwerk al veel aandacht besteed aan het distilleren van structuren uit de 

verschillende sporenclusters (zie boven). Tijdens de uitwerking is getracht meer 

structuren te reconstrueren. Op deze wijze konden uiteindelijk 240 van de 917 

grondsporen aan structuren worden toegewezen. De gereconstrueerde structuren zijn 

verder uitgewerkt in een catalogus (zie Bijlage II). Een deel van de overige sporen zal 

ongetwijfeld ook aan structuren hebben toebehoord. Deze konden echter niet worden 

herkend. De ligging langs de rand van het opgegraven gebied of de ligging in zeer 

drukke sporenclusters zijn hiervoor als oorzaken aan te wijzen. Er mag dan ook worden 

aangenomen dat het hier gepresenteerde beeld niet compleet is en dat er buiten de 

grenzen van de opgraving ook nog enkele gebouwen hebben gelegen. 

26  Lurvink 1989. Lurvink 1989.Lurvink 1989.
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Op basis van de verschillende oversnijdingen van structuren, het gebouwtype en 

dateerbaar vondstmateriaal kunnen de structuren in de meeste gevallen worden 

toegewezen aan één of twee perioden: Karolingisch, Ottoons, volle en late 

middeleeuwen (zie Figuur 1.2). Absolute dateringsmethoden zoals 14C en dendrochro-

nologie konden wegens een gebrek aan geschikt materiaal niet worden ingezet. De 

typologie van de gebouwen en het dateerbare vondstmateriaal leverden een globale 

periodisering van de structuren en nederzetting op. Deze is aangehouden voor de 

contextdatering voor het specialistisch onderzoek, waarbij in gedachten moet worden 

gehouden dat vermenging van het materiaal heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 3.2). 

Zo bleek bij de analyse van het middeleeuws aardewerk dat er sprake was van oudere 

scherven in jongere plattegronden. Dit is gezien de sporendichtheid en hoeveelheid 

oversnijdingen niet verwonderlijk: materiaal zal op het oppervlak hebben gelegen, 

zijn opgespit en vermengd. Het leidt er echter wel toe dat het aardewerkcomplex per 

structuur géén eenduidige datering geeft. 

3.3.2 Landschap

De veldgegevens zijn gebruikt voor een basale beschrijving van de fysisch-geogra-

fische kenmerken van het onderzoeksgebied ten behoeve van een landschappelijke 

inbedding van de archeologische resten. De nadruk lag hierbij op het reconstrueren 

van het paleoreliëf. De vlakhoogtekaart vormde hiervoor het belangrijkste instrument. 

Hierbij is ook gebruik gemaakt van de gegevens van het vooronderzoek en de 

waarnemingen van F. van Nuenen (bijlage 3).27

 

3.3.3 Aardewerk - prehistorie

Het onderzoek heeft slechts twaalf fragmenten handgevormd, prehistorisch aardewerk 

opgeleverd, merendeels afkomstig uit middeleeuwse sporen en het plaggendek. Ook 

heeft amateurarcheoloog Rinus van der Loo nog vier fragmenten (v. 1005) bij het elek-

triciteitshuisje in het noorden van het plangebied verzameld (zie Figuur 1.1). Hoewel 

het complex klein is en sterk verspreid is aangetroffen, is toch besloten tot verdere 

analyse. De reden hiervoor is de veronderstelde relatie met de grondsporen in het 

noorden van het plangebied. De scherven zijn bestudeerd met oog op de datering van 

het complex. Hierbij is gekeken naar mageringsmateriaal, vormtypes en versiering.

3.3.4 Aardewerk - Romeinse tijd

Binnen het onderzoeksgebied ontbreekt Romeins aardewerk vrijwel geheel. In totaal 

zijn vier fragmenten aangetroffen ter hoogte van de middeleeuwse vindplaats. De 

scherven zijn afkomstig uit middeleeuwse sporen en het plaggendek en zijn niet te 

relateren aan een Romeinse bewoningsfase binnen het onderzochte gebied. Gezien de 

beperkte hoeveelheid is het materiaal niet geselecteerd voor verdere analyse. 

3.3.5 Aardewerk - middeleeuwen en nieuwe tijd

Te Berkel-Enschot Hoge Hoek zijn in totaal 616 scherven aardewerk verzameld van 

minimaal 69 exemplaren. Ook hier zijn enkele vondsten van Rinus van der Loo bij 

betrokken (v. 1001 t/m 1005) die hij rondom fase 1 in werkput 1 en ter hoogte van het 

elektriciteitshuisje in het noorden heeft verzameld. Bij de analyse van het materiaal 

stonden de volgende vragen centraal: 

27  Exaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b. Exaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b.Exaltus & Orbons 2007a; Exaltus & Orbons 2007b.



26	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

- Welke datering kan op basis van technologische en typologische kenmerken aan het 

aardewerk worden gegeven? 

- Kan deze datering vertaald worden naar een datering van de verschillende structuren?

- Kan op basis van het aardewerkensemble een uitspraak worden gedaan over 

het karakter van de nederzetting (onder andere door vergelijking met andere 

vindplaatsen)? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het gehele complex middeleeuws 

aardewerk gedetermineerd en voorzien van een typering volgens het Deventer-

systeem. Het scherfmateriaal is op basis van aardewerksoort, bakseltype en subbaksel 

onderverdeeld. Vooral randen geven meer informatie over het type en de vorm van het 

aardewerk. Deze informatie is gebruikt voor een datering en een functionele analyse 

van het aardewerk.

Van enkele scherven kon het baksel niet eenduidig worden vastgesteld. Deze zijn als 

‘indet’ getypeerd. Hiertoe behoren ook scherven die als twijfelgeval zijn bestempeld. 

Het minimum aantal exemplaren is bepaald op basis van de randfragmenten. Deze zijn 

geteld, waarbij de passende scherven tot één exemplaar zijn gerekend. 

3.3.6 Vuur- en natuursteen

In totaal zijn 46 fragmenten natuursteen en 10 fragmenten vuursteen aangetroffen. Al 

het aangetroffen steen moet door menselijk handelen zijn aangevoerd. De ondergrond 

in het onderzochte gebied bestaat namelijk uit dekzand. Deze afzettingen bevatten 

over het algemeen geen steen van enige omvang. Om deze reden is er geen selectie 

gemaakt en zijn alle fragmenten bekeken en kort beschreven. Op basis van de datering 

van de context en in sommige gevallen de typologische kenmerken van een artefact 

zelf is een onderverdeling gemaakt in een prehistorisch complex en een middeleeuws 

complex. Aandacht ging hierbij uit naar de herkomst van het middeleeuwse materiaal 

in het kader van economische contacten en de aanwezigheid van gebruiksvoorwerpen 

in deze periode die mogelijk een aanwijzing vormen voor ambachtelijke activiteiten. 

3.3.7 Bouwkeramiek en huttenleem

In totaal zijn 96 fragmenten (ca. 1,4 kg) bouwkeramiek en huttenleem aangetroffen. 

Het merendeel (ca. 1 kg) betrof huttenleem. Alle fragmenten zijn bekeken en 

gecontroleerd op indrukken, stempels en de aanwezigheid van Romeins materiaal. 

Hier was geen sprake van. Gezien de beperkte informatiewaarde is ervoor gekozen 

het bouwkeramiek verder buiten beschouwing te laten. Van het huttenleem is een 

verspreidingskaart gemaakt gezien de mogelijke relatie met de spreiding van de 

metaalslakken en de daarmee samenhangende ambachtelijke activiteiten. Op basis 

van de herkomst uit middeleeuwse sporen wordt een datering in de middeleeuwen 

verondersteld. Een datering in de Nieuwe tijd kan, gezien het voorkomen in het 

plaggendek, niet worden uitgesloten.

3.3.8 Metaal

Tijdens de opgraving zijn 12 stukken metaal gevonden. Van deze vondsten zijn er 

vijf afkomstig uit het plaggendek en in de Nieuwe tijd te dateren. Het betreft de 

rand van een vermoedelijk 18e eeuwse bronzen steelpan (v. 131), enkele loodjes 

waaronder een musketkogel (v. 200 en 222) en een Belgische 2-centimes munt (v. 

223). Omdat deze periode buiten het aandachtsveld van het onderzoek valt, zijn deze 

vondsten verder buiten beschouwing gelaten. De overige vondsten zijn afkomstig uit 
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middeleeuwse grondsporen of het sporenvlak. Deze objecten zijn, waar mogelijk, op 

type gedetermineerd. 

3.3.9 Metaalslak

Metaalslakken zijn aangetroffen in grondsporen en het afdekkende plaggendek. 

Gezien de ruimtelijke spreiding is verondersteld dat alle slakken gerelateerd kunnen 

worden aan de middeleeuwse bewoning. Ook hier zijn enkele vondsten van Rinus van 

der Loo bij betrokken (v. 1002) die hij rondom fase 1 in werkput 1 heeft verzameld. Al 

het materiaal is geselecteerd voor verder onderzoek. De analyse was vooral gericht 

op het bepalen van het type slak en de spreiding. Hiervoor is gelet op de vorm, 

grootte, insluitingen en afdrukken, kleur en textuur. Ook zijn gewicht en magnetisme 

bepaald. Voor de bepaling van het magnetisme werd een blokmagneet gebruikt en 

de magnetische aantrekking relatief afgeschat. Hierbij is onderscheiden tussen licht 

magnetisch (zwakke aantrekking), magnetisch (magneet blijft aan de slak hangen) en 

sterk magnetisch (slak kan met de magneet worden opgetild). Met behulp van deze 

kenmerken kon in veel gevallen worden vastgesteld bij welk proces de slak ontstaan is 

en kon informatie worden gewonnen over de vorm en het type haard of oven.

3.3.10 Dierlijk botmateriaal

Tijdens het veldwerk zijn 16 botfragmenten verzameld met een gewicht van in totaal 

0,8 gram. Het vrijwel ontbreken van deze categorie vondstmateriaal is te wijten aan 

de conserveringsomstandigheden. Het betreft enkele fragmenten verbrand bot en de 

restanten van een kies. Gezien de zeer geringe hoeveelheid en de beperkte informatie-

waarde is deze categorie niet verder uitgewerkt. 

3.3.11 Macrorestenonderzoek

Na afloop van het veldwerk zijn drie monsters geselecteerd voor botanisch onderzoek. 

Het betreft een monster (MA188) uit een mogelijke afvalkuil (structuur 17) en twee 

monsters (MA270 en MA273) uit de sterk humeuze opvulling van twee langwerpige 

kuilen of greppels (structuur 22) daterend in de Ottoonse periode. De monsters zijn 

gezeefd over een serie zeven met maaswijdten van 0,25, 0,5, 1 en 2 mm en vervolgens 

geïnventariseerd met een opvallend-lichtmicroscoop. Bij de inventarisatie is gelet op 

de conservering, zaden- en soortenrijkdom en de aanwezigheid van determineerbaar 

houtskool. Ook is gelet op de eventuele aanwezigheid van niet-plantaardige resten. 

Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de waarde van de monsters 

voor een eventueel gedetailleerd vervolgonderzoek (analyse). Vanwege de lage 

zadendichtheid en het relatief kleine residuvolume, is in overleg met het bevoegd 

gezag besloten geen verdere analyse uit te laten voeren. Vragen met betrekking tot 

de verbouwde gewassen en de voedseleconomie van de bewoners zijn op basis van dit 

monster niet te beantwoorden. 
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Landschappelijk onderzoek

4.1 Inleiding

Het fysisch-geografisch en bodemkundig onderzoek was gericht op de landschappelij-

ke inbedding van de archeologische resten. In dit hoofdstuk worden de resultaten van 

het veldonderzoek geïntegreerd met reeds beschikbare gegevens. Bij het bespreken 

van de resultaten wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende aspecten: 

- een beschrijving van het paleoreliëf (zie paragraaf 4.2);

- een beschrijving van de bodemkundige opbouw (zie paragraaf 4.3). 

4.2 Het paleoreliëf

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van een fluvioperiglaciaal dekzandland-

schap (Formatie van Boxtel), waarvan de hogere delen zijn opgestoven met een dun 

eolisch dek (Laagpakket van Wierden). Deze hogere delen zijn goed herkenbaar in 

de hoogtekaart van het opgravingsvlak (zie Figuur 4.2 ). Figuur 4.1 geeft hierbij een 

idee van het omringende terrein, zij het minder gedetailleerd. In vergelijking met 

de paleogeografische kaart van het gebied en het reliëf dat zichtbaar is op de AHN 

wordt duidelijk dat het gebied Hoge Hoek geaccidenteerder was dan op basis van 

deze kaarten werd verwacht (zie Figuur 2.1 en Figuur 2.2). Dit verschil is als volgt te 

verklaren: het antropogene pakket dat ter plaatse is opgebracht, heeft de aanwezige 

laagtes opgevuld en op deze wijze het natuurlijke reliëf genivelleerd.

Op de paleografische kaart van de regio werd aangenomen dat het gebied Hoge Hoek 

op het grote dekzandplateau lag waar de huidige bebouwde kom van Berkel-Enschot 

ligt. In de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied ligt echter een laagte. Ook in het 

oosten is sprake van een laagte ter hoogte van put 3. Op basis hiervan lijkt er sprake 

te kunnen zijn van een afzonderlijk dekzandplateau met een zuidwest-noordoost 

oriëntatie. Het zou ook kunnen dat de grenzen van het grote dekzandplateau grilliger 

zijn dan vooraf werd gedacht. Het hoogste deel van het onderzochte gebied ligt op ca. 

11,5 m + NAP en bevindt zich ter hoogte van werkput 4/5. Hier werd in de profielen een 

onverstoorde laag eolisch afgezet dekzand waargenomen met een dikte 20 tot 40 cm 

dikte. Dit eolisch dek heeft het oorspronkelijke reliëfverschil, ontstaan door water- en 

winderosie, nog verder versterkt. 

Het dekzandplateau loopt vermoedelijk buiten het plangebied richting het 

noordoosten door en is binnen het plangebied richting het zuidwesten te volgen. 

Hier lijkt sprake van een lichte daling (ca. 11,3 m +NAP) van de fluvioperiglaciale 

afzettingen en neemt ook het eolisch dek in dikte af. Ter hoogte van werkput 1 was 

sprake van een dun pakket dat vrijwel geheel is opgenomen in het plaggendek. Vanaf 

de hogere delen is richting het zuidoosten sprake van een relatief grotere daling van 

het opgravingsvlak. Hier ontbreekt de eolische toplaag en bevinden de leemhoudende 

fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel zich direct onder het 

plaggendek. De laagstgelegen waarnemingen bevinden zich in werkput 3 ( ca. 10,7 

m +NAP) en werkput 8 ( ca. 10,9 m +NAP). Het hoogteverschil tussen de hoogste en 

de laagste delen bedraagt daarmee 0,4-0,8 m over een afstand van 80 meter. Het 

daadwerkelijke hoogteverschil zal iets meer zijn geweest. Uitgaande van de plaatselijk 

nog deels intacte B-inspoelingshorizont zal het oorspronkelijk maaiveld op de hoogste 

delen 20 tot 40 cm hoger hebben gelegen dan de vlakhoogtekaart weergeeft. In het 

lage deel is de bodemvorming minimaal geweest en ligt het aangelegde sporenvlak 

vermoedelijk maar net onder de oorspronkelijke top van deze laagte. 

4
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Figuur 4.1 
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de BC- en C-horizont als ‘oud oppervlak’ geken-
merkt. Het oorspronkelijke oppervlak zal enkele 
decimeters hoger hebben gelegen. 
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4.3 Beschrijving van de bodemkundige opbouw van het onder-
zoeksgebied

De hoger gelegen delen van het onderzochte gebied tonen goed geoxideerde profielen 

die kenmerkend zijn voor een droge ligging (zie Figuur 4.3 en Figuur 4.4). In de 

noordelijke werkputten kon op de flanken van het dekzandplateau nog een restant van 

de B-horizont worden waargenomen. Deze is oranjebruin van kleur en vertoont een 

geleidelijke overgang naar de onderliggende C-horizont. Een intacte podzolbodem is 

nergens aangetroffen. Deze is door menselijk handelen vrijwel geheel opgenomen in 

het akkerpakket. 
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Hoogtekaart op basis van de NAP-waarden 
van het opgravingsvlak.
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Figuur 4.3 
Profielgat 5.94.1 (diepte van lagen in cm –
Mv). Representatief profiel voor het hoge deel 
van het onderzoeksgebied.

Figuur 4.4 
Profielgat 7.92.1(diepte van lagen in cm –Mv). 
Representatief profiel voor het hoge deel van 
het onderzoeksgebied.
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Figuur 4.5 
Profielgat 3.91.2 (diepte van lagen in cm –
Mv). Representatief profiel voor het lage deel 
van het onderzoeksgebied.

Figuur 4.6 
Profielgat 8.94.1 (diepte van lagen in cm –Mv). 
Representatief profiel voor het lage deel van 
het onderzoeksgebied.
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Op de flanken en in de laagtes kenmerken de profielen en het sporenvlak zich 

door een vlekkerige C-horizont met roestverschijnselen en humeuze vlekken. Hier 

neemt de dikte van de antropogeen opgebrachte laag toe en zijn in het plaggendek 

meerdere fasen te onderscheiden. Hier gaat het om een homogeen pakket met een 

kleurverloop van donker bruingrijs in de top naar donker grijsbruin in de basis. In de 

laagte van werkput 3 is nog het restant van een oude akkerlaag aanwezig dat bij de 

latere ophoging deels verspit is in het plaggendek (zie Figuur 4.5). Deze akkerlaag is 

aangetroffen in het profiel van één van de wegcunetten (werkput 3). Vondstmateriaal 

is hierbij niet aangetroffen. De laag beperkt zich ruimtelijk, voor zover dit kon worden 

vastgesteld in de cunetten, tot de depressie in werkput 3. Elders moet deze geheel in 

het plaggendek zijn opgenomen.

Richting de laagtes zijn de leemrijkere afzettingen direct onder het plaggendek 

aanwezig. Deze sedimenten lijken het proces van in- en uitspoeling te hebben 

voorkomen waardoor bij de flanken het natuurlijke bodemprofiel al meer op een 

gooreerdprofiel moet hebben geleken in plaats van op een podzol (zie Figuur 4.6). 

Gooreerdprofielen worden gekenmerkt door een geleidelijke overgang van een 

humeuze A-horizont naar een vergley-de en reducerende C-horizont. De zeer sterk 

humeuze akkerlaag in werkput 3 doet vermoeden dat hier sprake was van nog nattere 

omstandigheden waarbij zich een beekeerdgrond heeft gevormd. 

In alle gevallen is het bodemprofiel verstoord door menselijke activiteiten. Deze 

verstoring is het intensiefst geweest op de hogere delen. Hier is de bodemopbouw 

geheel omgezet en opgenomen in het akkerpakket. Op basis van intacte 

podzolprofielen in een vergelijkbare landschappelijke context ontbreekt hier ca. 20-40 

cm van de oorspronkelijke opbouw. Op de flanken en in de laagtes is eerder sprake van 

ophoging en is het archeologisch niveau in mindere mate aangetast. Het aanwezige 

plaggendek heeft echter overal als buffer gediend bij latere bodemingrepen. Zo is in de 

profielen duidelijk te zien dat de tuinbouw gepaard ging met bodemingrepen tot ca. 50 

cm onder het maaiveld. Hieronder is op de hoge delen nog 10-25 cm intact plaggendek 

aanwezig, waardoor het archeologisch niveau niet verder is aangetast (zie Figuur 4.3 

en Figuur 4.4). 

Uit het plaggendek is weinig vondstmateriaal afkomstig. Op basis daarvan kan een 

startdatering in de late middeleeuwen worden verondersteld. Een nauwkeurige 

datering en fasering behoren echter niet tot de mogelijkheden. Spek dateert het 

begin van de plaggendekvorming als gevolg van bemesting met plaggen met minerale 

bijmenging in Zuid-Nederland in de tweede helft van de 14e en de eerste helft van 

de 15e eeuw.28 Men neemt aan dat in de daaraan voorafgaande periode bemesting 

uitsluitend plaatsvond met organisch materiaal zonder minerale component. De 

basislaag in de laagtes, ter hoogte van werkput 3 en 10, is gezien de minerale 

component vermoedelijk gevormd in de late middeleeuwen waarna het terrein in 

de loop van de Nieuwe tijd steeds verder is opgehoogd en omgezet. Een dergelijk 

onderscheid is voor de hogere delen niet te maken, hier heeft minder opbouw van het 

dek plaatsgevonden. Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden was op delen van het 

terrein al grond opgebracht waarmee het maaiveld nog eens ca. 20 cm is opgehoogd. 

28  Spek 2004. Spek 2004.
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Prehistorische sporen en vondsten

5.1 Sporen

Op het hoogste deel van het onderzoeksgebied werden in werkputten 4 en 5 enkele 

vaag begrensde paalsporen en kuilen aangetroffen, afkomstig van een prehistorische 

vindplaats (Figuur 5.1). Door de beperkte omvang van de opgraving ter plaatse is het 

echter niet mogelijk meer over deze sporen te zeggen, behalve dat het vermoedelijk 

om bewoningssporen gaat. Op basis van het aangetroffen aardewerk wordt de 

bewoning in de late bronstijd - vroege ijzertijd gedateerd. De beschikbare landschap-

pelijke gegevens laten zien dat de bewoning zich op het hoogste deel bevindt en dat er 

natte, lagergelegen delen in de nabijheid lagen.

5.2 Vondsten

Verspreid over het plangebied is vondstmateriaal aangetroffen uit de prehistorie. 

In de meeste gevallen is het materiaal afkomstig uit de afdekkende akkerlagen of 

middeleeuwse sporen. De oudste vondsten dateren uit de steentijd. Het gaat om een 

randscherf die op basis van baksel mogelijk uit het midden- of late neolithicum dateert, 

en meerdere vuurstenen objecten die niet nader te dateren zijn dan prehistorisch. 
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Figuur 5.1 
Sporen uit de late prehistorie. 
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5.2.1 Aardewerk
L. Meurkens

Het aardewerkcomplex bezit helaas maar weinig diagnostische kenmerken. Veel van 

het materiaal is afkomstig uit verspitte (middeleeuwse) contexten. De twee scherven 

die ter hoogte van prehistorische grondsporen verzameld zijn kunnen op zichzelf niet 

nader gedateerd worden dan late bronstijd - ijzertijd. Als we het complex in zijn geheel 

bekijken, inclusief het materiaal verzameld door Rinus van der Loo op ca. 300 m van de 

prehistorische vindplaats, kan deze datering wel iets aangescherpt worden. 

Een aanzienlijk deel van de scherven blijkt gemagerd met gebroken kwarts of, 

meer algemeen, een minerale magering te hebben (N=5). Gecombineerd met de 

aanwezige baksels is dit indicatief voor een datering in de late bronstijd – vroege 

ijzertijd. Een randscherf die vermoedelijk van een gepolijste Schräghals-pot afkomstig 

is en een klein fragment met plastisch uitgevoerde versiering van aaneengesloten 

nagelindrukken passen ook goed in deze periode. Het is zelfs niet uit te sluiten dat 

één van de randscherven (v. 1005), gezien de relatief grote hoeveelheid fijne minerale 

magering in het midden- of laat-neolithicum gedateerd moet worden.

Concluderend kan gezegd worden dat hoewel weinig diagnostische kenmerken 

aanwezig zijn en het een relatief klein complex betreft, er meerdere aanwijzingen zijn 

dat het handgevormd aardewerk in de periode late bronstijd-vroege ijzertijd te dateren 

is. Eén randscherf is op basis van het baksel mogelijk ouder te dateren: in het midden- 

of laat-neolithicum. 

5.2.2 Vuursteen
 S. Knippenberg

De opgravingen hebben slechts tien vuurstenen opgeleverd, allen afkomstig uit 

verspitte (middeleeuwse) contexten. Bij acht stukken gaat het om daadwerkelijke 

artefacten, dat wil zeggen stukken die sporen van bewerking vertonen of die zelf het 

afval van het bewerkingsproces vertegenwoordigen. De andere twee stukken betreffen 

twee kleine rolsteentjes, die van nature in het dekzand voorkomen.

Zover dat vast te stellen is gaat het bij al het vuursteen om terrasgrind. Dit is materiaal 

dat door de rivieren Rijn of Maas is meegevoerd. Dit kan op plaatsen verzameld zijn 

waar dergelijke grindige rivierafzettingen zich aan het oppervlak bevinden of op 

andere wijze ontsloten worden. De ondergrond op de vindplaats wordt gevormd door 

dekzand, dat nagenoeg geen grind van enige omvang bevat. Beekdalen waar diepere 

grindhoudende lagen aangesneden worden zijn potentiële locaties. Het beekdal van 

de Voorste Stroom is het dichtstbijzijnde. De meest naburige oppervlaktevoorkomens 

van grindige rivierafzettingen bevinden zich meer in het zuidwesten van Brabant, 

waar de Pleistocene grindhoudende rivierafzetting van de Formatie van Sterksel aan 

het oppervlakte ligt. Deze formatie vormt een brede strook van Oosterhout in het 

noordwesten langs Bergeijk naar België toe.29 Hemelsbreed liggen de dichtstbijzijnde 

ontsluitingen van de afzettingen op ca. 10 km van de vindplaats Hoge Hoek. Andere 

potentiële locaties liggen meer naar het noordoosten waar de riviergrinden van de 

Formatie van Beegden aan het oppervlak komen.30 Deze zijn echter op veel grotere 

afstand gesitueerd, op ca. 40 km. 

29  Berendsen 2004; De Mulder Berendsen 2004; De MulderBerendsen 2004; De Mulder et al. 2003.
30  Berendsen 2004; De Mulder Berendsen 2004; De MulderBerendsen 2004; De Mulder et al. 2003.
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De vuursteenartefacten zijn waarschijnlijk niet geassocieerd met de middeleeuwse 

bewoning. De enkele keer dat het gebruik van vuursteen binnen een middeleeuwse 

context is gesuggereerd, in het geval van Bloemendaal – Groot Olmen, betreft het 

zeer rudimentair bewerkt en opportunistisch gebruikt materiaal, waarbij ook nog eens 

oudere bewoning van de vindplaats op basis van geologische argumenten uitgesloten 

kon worden.31 In het geval van Berkel-Enschot gaat het laatste argument niet op en 

doet het vuursteenmateriaal door de bank genomen prehistorisch aan. Onder het 

materiaal bevinden zich bijvoorbeeld een systematisch gereduceerde afslagkern, een 

kling en een gekerfde afslag met fijne retouche.

Het gaat dus om materiaal uit een oudere fase dat als opspit in de grondsporen is 

terecht gekomen. Helaas is er geen sprake van typologisch goed te dateren artefacten. 

De enige kling kan niet scherper gedateerd worden dan midden-neolithicum of ouder. 

Het overige materiaal is te weinig specifiek om überhaupt iets over de datering te 

kunnen zeggen. Het is niet uit te sluiten dat al het materiaal toe te schrijven is aan 

één bepaalde periode van verblijf dan wel bewoning binnen het vindplaatsterrein 

ergens gedurende de prehistorie, de ijzertijd daarbij buiten beschouwing latend. Het 

voorkomen van een afslagkern en bewerkingsafval in de vorm van (primaire) afslagen 

en een kernvernieuwingskling suggereert in ieder geval dat op enig moment vuursteen 

ter plaatse is bewerkt. De twee werktuigen duiden tevens op gebruik ter plaatse.

31  Knippenberg 2011. Knippenberg 2011.Knippenberg 2011.



38	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot



MIddeleeuwen    39

Middeleeuwse ontginningsboerderijen (750-1400)

6.1 Inleiding

De opgraving heeft een grote hoeveelheid sporen uit de vroege en volle middeleeuwen 

opgeleverd (Figuur 6.1). De hoge sporendichtheid maakte het lastig om de 

plattegronden er uit te filteren. Door oversnijdingen en vergravingen waren de 

volmiddeleeuwse plattegronden beter te herkennen dan de plattegronden uit de 

Ottoonse en Karolingische periode. Laatmiddeleeuwse plattegronden waren evenmin 

goed zichtbaar, maar dit is niet zozeer aan de conservering als aan de veronderstelde 

bouwwijze in deze periode te wijten. De meerderheid van de sporen en plattegronden 

concentreert zich in het zuidelijke deel van de opgraving, op de overgang van 

hoog (noord) naar laag (zuid). In de zuidelijke sleuven zijn geen sporen en resten 

aangetroffen en kunnen we ervan uitgaan dat daar de begrenzing loopt. Hier was het 

terrein vermoedelijk te nat om te wonen. Deze laagte loopt waarschijnlijk helemaal 

door tot in werkput 3. Dit zou betekenen dat de bewoningssporen zich niet veel verder 

naar het oosten toe hebben uitgestrekt. De sporendichtheid neemt hier ook af en 

er zijn, met uitzondering van structuur 16, geen structuren aangetroffen die door de 

begrenzing van de opgraving worden afgekapt. 

Een afname van de sporendichtheid is eveneens zichtbaar richting het noorden. Gezien 

de locatie van de aangetroffen resten, op de overgang droog/nat, is het mogelijk dat 

de bewoning zich als een lint langs deze overgang heeft verspreid en zich daarmee niet 

verder naar het noorden maar wel richting het westen toe uit strekte. Dit wordt tevens 

ondersteund door de aanwezigheid van sporen in het westelijk deel van de opgraving 

die doordat het cluster wordt afgekapt door de grenzen van de opgraving niet konden 

worden gerelateerd aan plattegronden. 

In de wegcunetten in het noorden zijn zowel op de dekzandrug als in de laagte nog 

enkele middeleeuwse of nieuwetijdse sporen aangetroffen (zie Figuur 6.2). Deze 

sporen zijn niet goed te duiden omdat hier slechts een beperkt oppervlak kon worden 

onderzocht. Deze sporen zullen dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten. 

6.2 Sporen en structuren

6.2.1 Huisplattegronden

In totaal zijn vijf gebouwplattegronden op typologische gronden als huizen 

geïnterpreteerd (zie Tabel 6.1). Hierbij dient te worden opgemerkt dat structuren 7 en 9 

geen eenduidige huisplattegronden vertegenwoordigen. 32 

De vijf huisplattegronden omvatten vier verschillende types die qua datering 

uiteenlopen van de Karolingische periode tot in de late middeleeuwen (zie Figuur 6.3). 

Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van de indeling van Huijbers.33 Hieronder 

volgt een bespreking per type. Voor informatie per structuur wordt verwezen naar de 

catalogus (zie Bijlage 2).

32  Zie verderop in deze paragraaf en noot 44. Zie verderop in deze paragraaf en noot 44.
33  Huijbers 2007.  Huijbers 2007. 
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datering structuur Huijbers
type

staanderparen 
(N)

lengte
(m)

lengte kern
(m)

breedte
(m)

breedte kern
(m)

Karolingisch 5 - 4 13,3 13,3 9,5 5,4

Ottoons 6 H1 3 ca. 17,5 8,4 9,6 5,4

Volle middeleeuwen 2 H2 8 21,3 19,2 12,4 8,7

Late middeleeuwen 7 - - - - - -

9 - 4 15,2 13,5 ca. 9,8 ca. 6,3

Huisplattegrond 5: Karolingische periode 
Huisplattegrond 5 wordt gekenmerkt door een rechthoekig, driebeukig grondplan 

(Figuur 6.3). De constructie die uit het grondplan en de verticale doorsnedes van de 

sporen is te reconstrueren omvat een skelet en wanden. Het skelet bestaat uit vier paar 

dakdragende staanders, waarbij de afstand tussen het derde en vierde staanderpaar 

(vanuit het westen geteld) groter is dan tussen de andere paren. Hier is de afstand 

5,6 m, tegenover 3,5-3,9 m tussen de andere paren. Deze afstand wordt overbrugd 

door enkele ondiepere stijlen, die mogelijk ook als ondersteuning van een zolder 

hebben gediend. De configuratie van de palen doet vermoeden dat er sprake was een 

tweedeling van de plattegrond ter hoogte van staanderpaar twee en drie. Mogelijk was 

hier aan weerszijden van de plattegrond een ingang in de lange wand. Een opdeling 

tussen een woon- en een staldeel is echter niet te maken.

De plattegrond vertoont overeenkomsten met huizen te Beers-Gassel, Hulsel en 

Tilburg-HaVeP.34 Deze parallellen dateren uit de laat-Merovingische tot Karolingische 

periode. De ‘klassiek’ Karolingische vierkante en gedrongen vorm van de 9e eeuw 

ontbreekt, maar er is wel sprake van een relatief klein aantal staanderparen (N=4).35 

Het Mayen-aardewerk dat in de sporen werd aangetroffen wijst op een datering in de 

Karolingische periode. Of het echter om een vroeg- of laat-Karolingische plattegrond 

gaat is niet met zekerheid te zeggen. 

Huisplattegrond 6: Ottoonse periode
De kern van huisplattegrond 6 bestaat uit drie staanderparen in rechte rijen met 

daaromheen wandpalen in gebogen rijen (Figuur 6.3). De belangrijkste verschillen 

met huisplattegrond 5 zijn de gebogen lange wanden, een grotere lengte, minder 

staanderparen en de aanwezigheid van sluitpalen. Op basis van deze kenmerken is 

de plattegrond te bestempelen als een vroege variant van het type Huijbers H1.36 De 

sluitpalen bevinden zich buiten de kern in de korte wanden en dienden als versteviging 

van de kern. De reden voor de toepassing van deze bouwwijze is nog niet duidelijk.37 

De sluitpalen zorgden voor een versteviging van de constructie in langsverband. Het 

wordt verondersteld dat hierbij ook de ingangen met de dubbele sluitpalen werden 

gecombineerd en zich naar de kopse kant van de plattegronden verplaatsten.38 

Huijbers dateert het type H1 van 900 tot 1200 met een overheersende bouwperiode 

tussen 900 en 1100, en stelt dat de oudste exemplaren van dit type meestal van 

drie staanderparen zijn voorzien.39 Huisplattegrond 6 zou, op basis van het aantal 

staanderparen, tot deze oudere exemplaren kunnen horen. Het vondstmateriaal dat is 

aangetroffen in de sporen van deze structuur lijkt deze datering te ondersteunen (zie 

bijlage 2): 2 fr. 3-laagjes aardewerk, 2 fr. indet, 1 fr. kogelpot en 4 fr. Pingsdorf.

34  Heidinga & Vreenegoor 1990, 73-74; De Leeuwe 2008, 44; Van Zon & Dijkstra in voorbereiding. Heidinga & Vreenegoor 1990, 73-74; De Leeuwe 2008, 44; Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.Heidinga & Vreenegoor 1990, 73-74; De Leeuwe 2008, 44; Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.
35  Theuws 2014, 333-336. Theuws 2014, 333-336.Theuws 2014, 333-336.
36  Huijbers 2007, 107-117. Huijbers 2007, 107-117.Huijbers 2007, 107-117.
37  Huijbers 2007, 115-117. Huijbers 2007, 115-117.Huijbers 2007, 115-117.
38  Huijbers 2007, 106-107; Van Nuenen 1990, 256-258. Huijbers 2007, 106-107; Van Nuenen 1990, 256-258.Huijbers 2007, 106-107; Van Nuenen 1990, 256-258.
39  Huijbers 2014, 379; Huijbers 2007, 107. Huijbers 2014, 379; Huijbers 2007, 107.Huijbers 2014, 379; Huijbers 2007, 107.

Tabel 6.1 
De middeleeuwse plattegronden te 
Berkel-Enschot Hoge Hoek gesorteerd 
op datering. 
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Figuur 6.3 
Selectie van middeleeuwse plattegronden te 
Berkel-Enschot Hoge Hoek. Schaal 1:250.
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Huisplattegrond 2: volle middeleeuwen
De volmiddeleeuwse plattegrond 2 heeft een configuratie met behalve sporen van 

gebogen wanden ook sporen van gebogen staanderrijen (Figuur 6.3). De plattegrond 

omvat opvallend veel sporen van dragende elementen: sporen van acht staanderparen, 

vier sluitpalen en drie middenstaanders. Dit kan betekenen dat een deel van de 

sporen toe te wijzen is aan een reparatie- of herbouwfase of dat de daklast naar 

verhouding vele malen zwaarder was dan bij de oudere huisplattegronden. In dit 

laatste geval zou er sprake kunnen zijn van de aanwezigheid van een hooizolder. 

Omdat vanwege de tijdsdruk niet alle sporen zijn gecoupeerd, levert het onderzoek 

hier geen uitsluitsel over. Wel is duidelijk dat er een verschil bestaat in de constructie 

van de westelijke kopse kant ten opzichte van die van de oostelijke. Aan de westzijde 

lijken de wandpalen rondom de sluitpalen te lopen. De sluitpalen staan op een afstand 

van het eerste staanderpaar. De oostelijke sluitpalen staan daarentegen midden 

tussen het laatste staanderpaar en wandpalen. Eenzelfde situatie doet zich voor bij 

huisplattegrond 20 van Tilburg-HaVeP.40 Hierbij is het oostelijke deel geïnterpreteerd 

als stal-/werkdeel en het westelijke deel, mede vanwege de nabijheid van een 

waterput, als woondeel.

Huijbers dateert het type H2 van 950-1300 met een overheersende bouwperiode van 

1100-1175.41 Helaas kan deze datering op basis van het aangetroffen vondstmateriaal 

niet verder worden gespecificeerd. Vergelijkbare plattegronden komen algemeen voor 

in het Maas-Demer-Scheldegebied en zijn onder andere aangetroffen in Bakel-Achter 

de molen, Dommelen, Goirle-Abcoven en Nistelrode-Zwarte Molen.42 Tussen de 

plattegronden van deze vindplaatsen is sprake van een variatie in omvang, aantal 

staanderparen en wandconstructie. Een dergelijke variatie is ook waarneembaar 

binnen één enkele vindplaats, zoals blijkt in de opgraving Tilburg-HaVeP.43 

40  Van Zon & Dijkstra in voorbereiding. Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.
41  Huijbers 2014, 379; Huijbers 2007, 118-121. Huijbers 2014, 379; Huijbers 2007, 118-121.Huijbers 2014, 379; Huijbers 2007, 118-121.
42  Arnoldussen & Hulst 2003; Hendriks & Nuenen 1992; Huijbers 2014; Huijbers 2007, 118-121;  Arnoldussen & Hulst 2003; Hendriks & Nuenen 1992; Huijbers 2014; Huijbers 2007, 118-121; Arnoldussen & Hulst 2003; Hendriks & Nuenen 1992; Huijbers 2014; Huijbers 2007, 118-121; 

Knippenberg 2007; Theuws et al. 1988.
43  Van Zon & Dijkstra in voorbereiding. Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.

Figuur 6.4 
Huis 2 tijdens de documentatie van het vlak 
(werkput 1). 
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Gebouwplattegronden 7 en 9: late middeleeuwen
Gebouwplattegronden 7 en 9 zijn moeilijk te interpreteren omdat zij door verstoringen 

incompleet bewaard zijn gebleven. Een reconstructie die ons inziens het meest 

waarschijnlijk is, gaat uit van een rechthoekige huisplattegrond met in de westelijke 

korte zijde een diep gefundeerde ingangspartij. Alternatieve interpretaties als  

bijgebouw of erfpoortje blijven echter mogelijk.44

Plattegrond 9 is herkend aan de hand van twee diep uitgegraven paalsporen (77-90 

cm) die bij de aanleg van werkput 12 te voorschijn kwamen. Ten oosten ervan bleken 

een smalle greppel en een rij paalsporen te liggen. Het beeld ontstaat van een 

rechthoekige gebouwplattegrond van ca. 10 bij 15 m, met een zware ingangspartij in 

het westen, een wandgreppel aan de noordzijde en een rij paalsporen die de oostelijke 

korte zijde vormen. Daarbinnen is sprake van een ondiep en relatief onregelmatig 

sporencluster, waarbij het onzeker is welke sporen wel en welke sporen niet bij de 

structuur horen. Mogelijk vormen twee ondiepe sporen de resten van de noordelijke 

palen van twee staanderparen. Dit blijft echter hypothetisch omdat de zuidelijke lange 

zijde van de plattegrond niet kon worden opgegraven. 

Als het bij structuur 9 om een huis gaat, betreft het een exemplaar met kenmerken 

van Huijbers type H4. Huizen van het type H4 zijn relatief zeldzaam. Ze dateren vanaf 

1175/120045 en worden gekenmerkt door rechte staanderrijen en wanden. Vaak zijn 

de paalkuilen minder diep dan die van de oudere, bootvormige huistypen H2/H3. Een 

goede indicatie dus dat de kern van de constructie van zichzelf steviger was geworden 

en niet meer diep hoefde te worden ingegraven. Daarmee vormt Huijbers H4 een 

overgangstype naar het rechthoekige Brabantse hallehuis, dat zijn intrede doet aan 

het eind van de 14e eeuw en waar de gebintspalen niet meer zijn ingegraven maar op 

stiepen rusten.46 

In vergelijking met de bekende exemplaren van het type H4 valt structuur 9 op door de 

diep gefundeerde ingang. Dit toont aan dat de ondiep ingegraven kern nog niet sterk 

genoeg was om geheel op zichzelf te staan zonder ondersteuning van deze sluitpalen.

De plattegrond van structuur 7 is veel minder overtuigend dan die van structuur 9 

omdat resten van een wandgreppel ontbreken. Op grond van de overeenkomstige 

ligging van twee diepe paalsporen (94-104 cm) in het westen (de ingangspartij), is deze 

structuur toch als mogelijke huis geïnterpreteerd. 

44  M.m. Huijbers 2014.  M.m. Huijbers 2014. 
45  Huijbers 2011, 93. Huijbers 2011, 93.
46  Huijbers 2007, 136. Huijbers 2011, 93. Huijbers 2007, 136. Huijbers 2011, 93.Huijbers 2007, 136. Huijbers 2011, 93. Huijbers 2011, 93.
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Figuur 6.5 
Voorbeelden van de aangetroffen typen 
bergen. Schaal 1:200.
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De datering van de plattegronden 7 en 9 is, net als de constructiewijze, niet eenvoudig 

te bepalen. We kunnen de plattegronden 7 en 9 beschouwen als een variant op het 

type Huijbers H4, hetgeen ze vanaf het eind van de  12e tot in de 15e eeuw plaatst. 

47  De schaarste aan vondsten maakt het moeilijk deze, op typologische kenmerken 

gebaseerde datering te onderbouwen of aan te scherpen. In de sporen zijn enkele 

fragmenten volmiddeleeuws Pingsdorf - en Paffrath-aardewerk aangetroffen. 

Dit is, gezien het voorkomen van sporen en structuren uit deze periode, niet zeer 

verwonderlijk en kan opspit betreffen. Jonger materiaal, in de vorm van enkele 

fragmenten blauwgrijs aardewerk, is tijdens de vlakaanleg ter hoogte van huis 9 

verzameld. Dit aardewerk dateert tussen 1175 en 1500. 

6.2.2 Bergen

In totaal telt de opgraving zeven plattegronden die als berg zijn te interpreteren 

(structuren 8, 10, 24, 27 t/m 29 en 30; zie bijlage 2). Helaas zijn de bergen op basis van 

het weinige vondstmateriaal niet specifiek te dateren. Uitgaand van de aangetroffen 

aardewerkscherven, het formaat en de opvulling van de sporen is het aannemelijk dat 

ze in de Ottoonse periode - late middeleeuwen dateren. 

Het zijn eenvoudige vierkante of veelhoekige plattegronden, bestaande uit enkele 

paalsporen. Op andere middeleeuwse vindplaatsen, zoals Tilburg-HaVeP, zijn 

verschillende types te onderscheiden.48 Voor Hoge Hoek is het aantal types beperkt. 

Er zijn vier veelhoekige bergen (Huijbers B1) en drie vierkante bergen (Huijbers B2) 

aangetroffen (zie Figuur 6.5).49 Deze gebouwtjes fungeerden als opslag voor stapels 

oogstgewas en waren voorzien van een kap en mogelijk een wand. De opslag van 

voorraden hooi of graan buitenshuis beperkte de gevolgen van bijvoorbeeld een brand 

door hooibroei.50 Ook doet het volume oogstgewas dat men in een berg kan opslaan 

niet onder voor het volume aan opslag in een schuur of zolder. 

De veelhoekige bergen te Hoge Hoek (structuren 10, 24, 27 en 30) worden gekenmerkt 

door een grondplan met een skelet van meerdere palen met een gehoekte onderlinge 

opstelling.51 Het betreft in alle gevallen een vijfhoekige paalstelling. In drie gevallen 

was een middenstaander aanwezig. De plattegronden lijken sterk op bergen die 

bekend zijn uit latere tijden, waarbij de kap dusdanig is geconstrueerd dat deze 

omhoog en omlaag gebracht kon worden. Een verstelbare kap is van belang om de 

stapel oogstgewas altijd goed af te dekken, ongeacht de hoeveelheid. Vermoedelijk 

kenden de middeleeuwse bergen ook een in hoogte verstelbare kap.52 De vierkante 

bergen (structuren 8, 28 en 29) hebben naar verwachting eenzelfde opbouw en functie 

als opslag gehad als de veelhoekige bergen. Het belangrijkste verschil is dat de last van 

de kap door minder palen werd gedragen. 

Huijbers oppert dat dit laatste een aanwijzing kan zijn voor een verschil in functie 

van de veelhoekige bergen ten opzichte van de vierkante bergen.53 De vijfhoekige 

paalstelling met een middenstaander maakte het mogelijk de kap met een eenvoudige 

constructie omhoog en omlaag te brengen. Dit lijkt voor de vierkante paalstellingen 

47  Huijbers 2014, 379. Huijbers 2014, 379.Huijbers 2014, 379.
48  Van Zon & Dijkstra in voorbereiding. Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.
49  Huijbers 2007, 147.  Huijbers 2007, 147. Huijbers 2007, 147.  
50  Huijbers 2007, 156. Huijbers 2007, 156.Huijbers 2007, 156.
51  Huijbers 2007, 152. Huijbers 2007, 152.Huijbers 2007, 152.
52  Huijbers 2007, 155; Waterbolk 2009, 129. Huijbers 2007, 155; Waterbolk 2009, 129.Huijbers 2007, 155; Waterbolk 2009, 129.
53  Huijbers 2007, 160. Huijbers 2007, 160.Huijbers 2007, 160.
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minder aannemelijk, vermoedelijk was hier sprake van een vaste kap. Op basis 

hiervan zouden vierkante bergen voor de opslag van graan kunnen zijn gebruikt en 

de veelhoekige bergen voor de opslag van hooi. Graanvoorraaden werden in relatief 

korte tijd aangelegd, namelijk bij het oogsten, en in relatief korte tijd aangesproken, 

namelijk bij het dorsen. Een beweegbare kap is dan overbodig. Hooi werd daarentegen 

voor langere tijd opgeslagen en gedurende winter gebruikt als veevoer. Omdat de 

voorraad geleidelijk slinkt, is het handig als de kap geleidelijk om laag gebracht kan 

worden. 

6.2.3 Overige bijgebouwen

Naast de plattegronden van eenvoudige bergen zijn er ook negen andere bijgebouwen 

aangetroffen (structuren 1, 3, 4, 11, 15, 16, 19 t/m 21; Figuur 6.6). Deze structuren 

kenmerken zich door eenvoudige constructies en een variatie aan afmetingen. 

Enkele bijgebouwen, structuren 11, 15 en 16, zijn incompleet en daarmee moeilijk te 

interpreteren. 

Deze groep bijgebouwen is grofweg te verdelen in een groep structuren zónder 

sluitpalen en groep mét sluitpalen. Vijf plattegronden behoren tot de eerste groep: 

structuur 1, 3, 4, 15 en 19. Het zijn één- of driebeukige rechthoekige gebouwen met 

wisselende afmetingen: lengtes variërend tussen 6,1 en 13,3 m; breedtes tussen 

4,7 en 9,5 m. Vermoedelijk waren het allemaal driebeukige constructies, maar is de 

omringende wand door de geringe diepte niet bewaard gebleven. Alleen structuren 3, 

4 en 19 kunnen op basis van de ligging en het vondstmateriaal worden gedateerd: 3 en 

4 in de Ottoonse periode en 19 in de volle middeleeuwen. Naar de functie kan alleen 

gegist worden. De gebouwtjes kunnen net als de bergen voor opslag werden gebruikt, 

maar ook als schuur of stal. 

De groep bijgebouwen met sluitpalen is gevarieerd, maar kan net als de bijgebouwen 

zonder sluitpalen voor een variatie aan functies hebben gediend. In één geval werden 

sporen buiten de kern aangetroffen die wijzen op een driebeukige constructie, dit 

geldt voor structuur 16. Mogelijk gold hetzelfde voor structuur 11, maar zijn deze 

sporen niet bewaard gebleven. Beide structuren zijn incompleet en op basis van het 

vondstmateriaal niet eenduidig te dateren. De andere twee plattegronden die tot 

deze groep behoren, structuren 20 en 21, konden wel gedateerd worden, in de volle 

middeleeuwen. Het betreffen vermoedelijk fases van één en hetzelfde bijgebouw. 

Deze structuren waren niet eenvoudig te reconstrueren, gezien de ligging in een 

dicht sporencluster. Op basis van gelijkenis in spoorvorm en spoordiepte konden 

twee éénbeukige gebouwtjes worden gedistilleerd. De hoeveelheid sporen tussen 

321

Structuur 3 Structuur 21
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Figuur 6.6 
Selectie van de aangetroffen bijgebouwen. 
Schaal 1:200.



48	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

de dragende elementen wijst erop dat de wand ter hoogte van de staanders liep. Bij 

beide plattegronden kon in één van beide kopse kanten één of twee sluitpalen werden 

waargenomen. 

6.2.4 Waterputten

Tijdens het onderzoek zijn vier sporen aangetroffen die gezien het relatief grote 

formaat kunnen worden geïnterpreteerd als waterput of -kuil (structuurnrs. 12 t/m 

14 en 26; Figuur 6.1). Doordat de sporen niet konden worden gecoupeerd is het niet 

mogelijk te zeggen of de sporen beschoeid waren en hoe de beschoeiing eruit zag. Op 

basis van onderzoeken van andere middeleeuwse vindplaatsen is het aannemelijk dat 

het om boomstamputten gaat. De datering kon evenmin worden vastgesteld.

6.2.5 Paden

Op het terrein zijn drie greppelsystemen aangetroffen die op basis van hun ruimtelijke 

kenmerken zijn te interpreteren als begrenzingen en restanten van paden (str. 22, 26 

en 31; Figuur 6.1). Het oudste systeem, structuur 22, kan op basis van oversnijdingen 

die in het vlak zijn vastgesteld54 en de ruimtelijke associatie met huisplattegrond 6 

tot de Ottoonse periode worden gerekend. Het betreft een cluster diepere (20-38 

cm) en ondiepere (<5 cm) greppels aan de kopse kant van de plattegrond. In het veld 

werden de diepere sporen gemerkt als mogelijke drie-lagige kuilen, op basis van een 

sterk humeuze onderste vulling, een lichtere tweede vulling en in een enkel geval nog 

een nazak.55 De humeuze vulling is bij enkele sporen bemonsterd en één monster is 

gewaardeerd (zie Bijlage IV). Vermoedt wordt dat dergelijke kuilen werden gebruikt 

voor bijvoorbeeld het roten van vlas. Vermoedelijk hebben we hier te maken met 

enkele zand-/leemwinningskuilen om een pad ter plaatse te verstevigen, vergelijkbare 

kuilen zijn te Hulsel en Tilburg-HaVeP aangetroffen.56 De ondiepere greppeltjes kunnen 

de restanten zijn van karrensporen. De ligging van dit sporencluster, in de lagere delen, 

maakt het aannemelijk dat het terrein vrij drassig kan zijn geweest. De leemhoudende 

afzettingen liggen hier namelijk vrijwel meteen aan het oppervlak, waardoor water niet 

snel wegliep. 

54  De in het vlak vastgestelde oversnijdingen zijn door wateroverlast niet overal door middel van  De in het vlak vastgestelde oversnijdingen zijn door wateroverlast niet overal door middel van 
coupes gecontroleerd. 

55  Huijbers 2007, 197-199. Huijbers 2007, 197-199.Huijbers 2007, 197-199.
56  Theuws 1999, 269; Van Zon & Dijkstra in voorbereiding. Theuws 1999, 269; Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.Theuws 1999, 269; Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.

Figuur 6.7 
Greppelsysteem 31 bij de vlakaanleg (werkput 
7). 
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Ten oosten, westen en zuiden van huis 9 is een cluster van ondiepe greppeltjes 

aangetroffen die geïnterpreteerd zijn als begrenzingen van karrenspoor (structuur 

31; zie Figuur 6.7). De diepere greppels hebben een meer rechthoekige doorsnede en 

kunnen als standgreppels hebben gefunctioneerd. Er zijn echter geen paalsporen in 

waargenomen. Zowel structuren 31 als 26 bestaan uit twee parallelle greppels en lijken 

op elkaar in vulling en doorsnede (Figuur 6.1). In combinatie met de karrensporen lijken 

het de restanten van enkele paden te betreffen. Op basis van het vondstmateriaal 

zijn er geen uitspraken over de datering te doen. Oversnijdingen wijzen erop dat deze 

structuren in de late middeleeuwen kunnen dateren (zie bijlage 2). 

6.2.6 Verkaveling

Structuur 25 betreft een twee-fasig verkavelingssysteem dat op basis van 

oversnijdingen in de late middeleeuwen wordt gedateerd. De eerste fase bevindt 

zich ten noorden van huisplattegrond 7 en bestaat uit een west-oost georiënteerde 

greppel (Figuur 6.1). Deze is vrijwel geheel in het plaggendek opgenomen. De tweede 

fase is dieper en ligt meer naar het zuiden. Het zijn twee greppels: één is west-oost 

georiënteerd, de ander staat hier ongeveer haaks op. Dit systeem is iets dieper en 

vrijwel geheel met plaggendekmateriaal opgevuld. Aan de zuidzijde is mogelijk sprake 

geweest van een houtwal, hier zijn onregelmatige en ondiepe kuilen aangetroffen die 

mogelijk als plantkuilen zijn te bestempelen. Het systeem komt overeen met de ligging 

van de latere perceelsgrenzen binnen het terrein (vergelijk Figuur 2.6 A). 

6.2.7 Palenrij 

Tijdens de opgraving is één palenrij gevonden (str. 18; Figuur 6.1). Deze rij is over een 

afstand van ca. 7,5 te volgen en heeft een west-oost oriëntatie. De afzonderlijke palen 

staan 1 tot 2 m uit elkaar. De opvulling van de sporen is heterogeen en bevatte geen 

vondsten. De palen lijken te zijn uitgetrokken of uitgegraven. De opvulling van de 

sporen lijkt sterk op die van de sporen van huis 6. Ruimtelijk lijkt de rij aan te sluiten op 

greppelsysteem 22. Hiermee dateert de palenrij vermoedelijk in de Ottoonse periode. 

6.2.8 Kuilen

Verspreid over de opgraving zijn acht kuilen aangetroffen (Figuur 6.1) Deze kuilen 

bevatten weinig tot geen vondsten en zijn door ontbreken van andere aanwijzingen, 

zoals sporen van verhitting, moeilijk te interpreteren en te dateren. Het vrijwel 

ontbreken van vondsten pleit tegen een gebruik als afvalkuil. Mogelijk zijn de sporen 

gegraven om zand of leem te winnen. 

Slechts één kuil (structuur 17) sprong tijdens het veldwerk al in het oog. Het betreft 

een ovaal spoor (ca. 2,4 x 1,6 m) met een komvormige doorsnede (52 cm diep), ter 

hoogte van de westelijke kopse kant van de volmiddeleeuwse huisplattegrond 2 (zie 

Figuur 6.1). De kuil wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van drie vullingen. De 

onderste vulling was donkergrijs van kleur en bevatte enkele brokken houtskool. De 

vulling erboven betrof een laag huttenleem van ca. 5 cm dik. Deze laag werd afgedekt 

door een homogene grijsbruine vulling. De kuil is bemonsterd, maar macrobotanisch 

onderzoek leverde geen verder aanwijzingen op omtrent het gebruik (zie Bijlage 4). 

Mogelijk is de kuil gebruikt om de resten van een haard of oven in te dumpen. In de 

kuil werden ook enkele metaalslakken gevonden die eveneens kunnen wijzen op een 

haarddump (zie Figuur 6.14).
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6.3 Aardewerk

M.A. Goddijn57

Tijdens de opgraving zijn 617 scherven middeleeuws aardewerk verzameld van 

minimaal 69 exemplaren (zie Tabel 6.2). Tijdens de analyse bleek er sprake te zijn van 

opspit en intrusies van het scherfmateriaal in de verschillende plattegronden. Er is dus 

sprake van niet-afgesloten, verstoorde complexen per structuur. Om die reden wordt 

het middeleeuwse aardewerk als één geheel besproken. De scherven per afzonderlijke 

structuur, zoals zij tijdens de opgraving aan het licht gekomen zijn, zijn wel terug te 

vinden in de catalogus (bijlage 2). 

Het aardewerk is per aardewerkgroep beschreven, waarbij vooral gekeken is naar 

bijzondere en scherp daterende vormen (zie Figuur 6.8). Op grond hiervan is een 

indicatie verkregen van de ouderdom en ontwikkeling van de middeleeuwse bewoning 

in het onderzoeksgebied. Hieronder worden de verschillende aardewerkgroepen 

besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de aanwijzingen die het aardewerk 

opleveren voor de datering van de nederzetting en het afdekkende plaggenpakket. 

De paragraaf eindigt met een korte beschouwing van het aardewerkspectrum in 

vergelijking met enkele andere middeleeuwse vindplaatsen om een beeld te krijgen 

van het karakter van de middeleeuwse bewoning te Hoge Hoek.

57  Met raadpleging van E.J. Bult en F. Theuws (Universiteit Leiden).  Met raadpleging van E.J. Bult en F. Theuws (Universiteit Leiden). 

Figuur 6.8 
Een selectie van de middeleeuwse scherven 
met diagnostische kenmerken van Berkel-
Enschot Hoge Hoek. Schaal 1: 2.
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aardewerkgroep scherven
(N)

MAE
(N)

Badorf 47 4

Walberberg 18 1

Mayen 12 1

Karolingisch handgevormd 17 6

3-laagjes handgevormd aardewerk 162 18

Duisburgse waar 3 1

Kogelpotaardewerk 19 1

Pingsdorf of Zuid-Limburgs aardewerk 141 15

Wit en rood Maaslands aardewerk (Andenne) 32 8

Paffrath-aardewerk 104 7

Kempische waar 7 1

Blauwgrijs aardewerk 12 3

Proto-steengoed, bijna-steengoed en steengoed 6 1

Roodbakkend aardewerk 10 1

Grijsbakkend aardewerk 1 1

Kleipijp 2 1

Indet 23

totaal 616 69

6.3.1 Aardewerk uit de Karolingische periode

Binnen het aardewerk uit deze periode komt zowel gedraaid als handgevormd 

aardewerk voor. Het Karolingisch aardewerk is gedetermineerd op baksel en subbaksel 

volgens de publicatie over het onderzoek Wijk bij Duurstede-Hoogstraat.58 Voor 

aanvullende informatie van de typen, randvormen, baksels, hardheid en versiering 

wordt hiernaar verwezen.

Gedraaid aardewerk
Binnen het Karolingisch gedraaid aardewerk van Hoge Hoek zijn producten van de 

volgende productiecentra te onderscheiden: Badorf, Walberberg en Mayen. Badorf 

en Walberberg zijn gelegen nabij Keulen en Bonn, ten westen van de Rijn. Het gebied 

staat bekend als het Vorgebirge. Het aardewerk uit deze productiecentra heeft over het 

algemeen een witgele tot oranje of bruinige kleur. Mayen-aardewerk werd gemaakt 

in het vulkanische Eifel-gebergte en wijkt door de daar aanwezige grondstoffen af 

van het materiaal uit het Vorgebirge. Dit is onder andere te zien aan de magering van 

vulkanisch gesteente en de kleur. Mayen-aardewerk varieert in kleur van grijs tot (rood)

bruin. 

Badorf-aardewerk is verreweg het meest aangetroffen tijdens het onderzoek (61 %), de 

andere twee baksels zijn ongeveer in dezelfde hoeveelheden aanwezig (23,4% en 15,6 

%; zie Tabel 6.3). Het fijne Badorf-baksel komt al voor in de 7e eeuw.59 Walberberg-

aardewerk is iets later te dateren en heeft een grover baksel (v. 238.1, Figuur 6.8). 

Productie zou daar vanaf de eerste helft van de 8e eeuw hebben plaatsgevonden.60 

Tegen het einde van de 9e eeuw wordt in het Vorgebirge overgegaan op een ander 

baksel waarvan Pingsdorf de bekendste vindplaats is. Mayen aardewerk dateert tussen 

700 en 900 tot 950 en er worden alleen bolle kookpotten geproduceerd (WIII).61

58  Van Es & Verwers 1980. Van Es & Verwers 1980.Van Es & Verwers 1980.
59  Keller 2004, 125. Keller 2004, 125.Keller 2004, 125.
60  Sanke 2002, 278. Sanke 2002, 278.Sanke 2002, 278.
61  Redknap 1999, 101-108. Redknap 1999, 101-108.Redknap 1999, 101-108.

Tabel 6.2 
Overzicht van aantallen scherven en minimaal 
aantal exemplaren (MAE) per aardewerkgroep.
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baksel subbaksel
rf

(N)
wf

(N)
bf

(N)
totaal

(N)

Totaal per 
bakselgroep

N %

Badorf-groep w 1 1 25 - 26

w 2 2 17 - 19

w 10 - 2 - 2

47 61,0

Walberberg-groep w 3 - 3 - 3

w 4 - 8 1 9

w 8 - 6 - 6

18 23,4

Mayen-groep w 6 - 5 - 5

w 9 - 1 - 1

w 12 - 6 - 6

12 15,6

totaal 3 73 1 77 100

In de Karolingische productiecentra zijn verschillende potvormen gemaakt.62 Een 

kleine selectie hiervan is aangetroffen in het aardewerkcomplex van Hoge Hoek (Tabel 

6.5). In de Dorestad-typologie worden hierbinnen doorgaans drie typochronologische 

groepen onderscheiden:63

- vroeg-Karolingische typen, datering ca. 675-750 (typen W V, VI, VII, IX, X en XI)

- bolle kookpotten, datering ca. 725-900 (type W III)

- de Badorf-groep, datering ca. 750-900 (typen W I, I/II, II, IV en VIII)

Slechts één randfragment kan gerekend worden tot de vroeg-Karolingische typen. Het 

betreft een fragment van een middelgrote, enigszins bolvormige pot met een platte 

bodem (Dorestad type WV). Van Es en Verwers dateren deze potten tussen 675 en 

775 met een zwaartepunt tussen 700 en 750.64 Ook de groep bolle kookpotten is door 

slechts één randfragment vertegenwoordigd. 

De Badorf-groep is beter vertegenwoordigd: twee randfragmenten van reliëf-

bandamforen (Dorestad type W I) en twee fragmenten van middelgrote kook- of 

tuitpotten (Dorestad type W II). De amforen werden gebruikt als voorraadvaten en 

waren voorzien van een lensbodem en een versiering van opgelegde reliëfbanden. 

De begindatering ligt in de tweede helft van de 8e eeuw. Hoewel randfragmenten 

ontbreken, kan op basis van de blokjesradstempelversiering op twee fragmenten uit 

worden gegaan van een datering in de 9e eeuw of later.65 Van Es en Verwers dateren de 

W II potten tussen 750 en 900 met een hoogtepunt tussen 750 en 850.66 Keller komt tot 

een datering tussen ca. 800-875.67 

Op basis van het vormenspectrum ligt de nadruk binnen het Karolingische aardewerk 

op de 9e eeuw. Ook de aanwezigheid van enkele Badorf-achtige scherven met 

verfresten wijzen hierop. Deze maar weinig voorkomende groep is waarschijnlijk te 

dateren in de 9e eeuw, misschien al in de eeuw daarvoor.68 De vroegste aanwijzingen 

voor beschilderde keramiek dateren uit de 8e-9e eeuw.69

62  Van Es & Verwers 1980. Van Es & Verwers 1980.Van Es & Verwers 1980.
63  Van Es & Verwers 1980, 152. Van Es & Verwers 1980, 152.Van Es & Verwers 1980, 152.
64  Van Es & Verwers 1980, 153. Van Es & Verwers 1980, 153.
65  Keller 2004, 129-132. Keller 2004, 129-132.Keller 2004, 129-132.
66  Van Es & Verwers 1980, 152. Van Es & Verwers 1980, 152.Van Es & Verwers 1980, 152.
67  Keller 2004, fase C en D. Keller 2004, fase C en D.Keller 2004, fase C en D.
68  Höltken 2003, 535-537. Höltken 2003, 535-537.Höltken 2003, 535-537.
69  Van Es & Verwers 1980, 108. Van Es & Verwers 1980, 108.Van Es & Verwers 1980, 108.

Tabel 6.3 
Aantal scherven Karolingisch gedraaid 
aardewerk per bakselgroep en subbak-
sel (naar Van Es en Verwers 1980). Rf = 
randfragment; bf = bodemfragment; wf = 
wandfragment.
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Groep aantal 
(N)

vroeg-Karolingische typen 1

bolle kookpotten 1

Badorf-groep 4

totaal 6

Handgevormd Karolingisch aardewerk
Dit aardewerk wordt vaak als kogelpotaardewerk aangeduid. Hiermee wordt de 

aardewerkgroep bedoeld en niet de kogelpot als vormtype, hoewel dat wel de meest 

aangetroffen potvorm van dit baksel is. Het gaat om potten en kommen van een lokaal 

baksel. Kogelpotaardewerk komt over een lange periode voor en is vaak slecht te 

dateren wanneer randfragmenten ontbreken. Over het algemeen hebben de vroege 

baksels een grove magering en zijn de latere baksels fijner gemagerd. De magering 

verandert geleidelijk dus de verschillende baksels komen door elkaar voor. Vooral 

de randvormen zijn goed te onderscheiden van het latere aardewerk. Deze latere 

baksels worden in paragraaf 6.3.2 besproken. Van het vroege baksel zijn 17 fragmenten 

gevonden, waaronder 6 randfragmenten (zie Tabel 6.5). Vier fragmenten kunnen met 

vrij grote zekerheid in de Karolingische periode gedateerd worden. Eén fragment van 

een kom kan mogelijk ook uit de Merovingische periode dateren (v. 32, Figuur 6.8). 

randvorm aantal potvorm datering

HIV 1 kom 600-800

HIA 1 kogelpot 750-925

HIA 1 kogelpot 750-925

HIA 1 kogelpot 750-925

HIB 1 kogelpot 800-925

onbekend 1  

6.3.2 Aardewerk uit de Ottoonse periode

Hoewel het Pingsdorf-aardewerk ook in de Ottoonse periode al voorkomt, wordt 

het aardewerkspectrum voor deze periode voornamelijk gedomineerd door het 

3-laagjes handgemaakt aardewerk, beter bekend onder de noemer Zuid-Nederlands 

handgemaakt aardewerk. Daarnaast komen Duisburgse waar en lokale 

kogelpotbaksels voor. 

3-laagjes handgevormd aardewerk
Kenmerkend voor vondstcomplexen uit de 9e tot in het derde kwart van de 11e eeuw 

is het 3-laagjes- handgevormde aardewerk.70 Vaak wordt gedacht dat dit baksel een 

typisch product is voor de Brabantse zandgronden. Op basis van recent onderzoek 

is echter duidelijk geworden dat dit baksel over een veel groter gebied voorkomt.71 

Dit aardewerk werd en wordt bij archeologisch onderzoek in Brabant met de naam 

Zuid-Nederlands aardewerk aangeduid. Deze naamgeving doet echter afbreuk aan 

het verspreidingsgebied. Om deze reden is gekozen voor de benaming geopperd door 

Bult: 3-laagjes handgevormd aardewerk. Deze naam is gebaseerd op de kenmerkende 

gelaagdheid op de breuklijnen van het aardewerk met een donkere of lichte kern.72 

70  Bult 2009, 56-60. Bult 2009, 56-60.
71  Bult 2009, 106. Bult 2009, 106.Bult 2009, 106.
72  Verhoeven 1993, 72-76; Verhoeven 1998, 47-48; Verhoeven 2011, 182-184. Verhoeven 1993, 72-76; Verhoeven 1998, 47-48; Verhoeven 2011, 182-184.Verhoeven 1993, 72-76; Verhoeven 1998, 47-48; Verhoeven 2011, 182-184.

Tabel 6.4 
Overzicht van aantal randfragmenten 
Karolingisch draaischijfaardewerk per typo-
chronologische groep.

Tabel 6.5 
Handgevormd Karolingisch aardewerk (naar 
Van Es en Verwers 1980, 112-124).
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Het vormenspectrum bestaat vooral uit kogelpotten, maar ook potten met een vlakke 

of lensvormige bodem komen voor.73 Deze potten tonen vaak duidelijke sporen van 

een rollenopbouw. Af en toe zijn ze versierd met losse stempels of een doorlopende 

radstempel. De kleur is over het algemeen zwart tot bruin, bruinrood en beige. 

De precieze herkomst van dit aardewerk is tot nog toe onbekend. Op basis van 

microscopisch onderzoek van slijpplaten konden de baksels onderverdeeld worden 

in vier bakselgroepen. Een van de bakselgroepen kwam verspreid voor, zowel in 

West-Brabant als in Midden-Brabant. Hieruit volgt de conclusie dat Zuid-Nederlands 

handgemaakt aardewerk niet lokaal is geproduceerd, maar in productiecentra.74 

De locatie van deze productiecentra is nog niet vastgesteld, maar kan een bredere 

spreiding dan Zuid-Nederland kennen. Verwant aan deze aardewerkgroep is de wat 

jongere Kempische waar (zie hieronder). Gezien het ontbreken van morfologische 

kenmerken is een chronologische opdeling van deze aardewerkgroep niet te maken. 

Wel hebben de inzichten in het verspreidingsgebied de datering aangescherpt. 

Aanvankelijk werd gedacht dat het 3-laagjes aardewerk tussen de 9e en 11e eeuw 

voorkwam met een zwaartepunt in de 10e eeuw. Dit kon worden bijgesteld naar een 

datering in de 10e eeuw en de eerste helft van de 11e eeuw.75

Bij de opgraving Hoge hoek zijn scherven van minimaal 18 potten 3-laagjes 

handgemaakt aardewerk aangetroffen. Geen enkel bodemfragment werd gevonden 

waardoor geen uitspraak is te doen over de vormen. Op één wandfragment werd 

een stempel gevonden in de vorm van een kruis (v. 245, Figuur 6.8). Een deel van de 

fragmenten vertoont sporen van verhitting en wijst op een gebruik als kookpot. Bij één 

fragment was een reparatiegat aanwezig om de scherven bij elkaar te houden.

Duisburgse waar
Het Duisburgse aardewerk bestaat voor het merendeel uit grote en kleine potten 

met een vlakke bodem. Andere geproduceerde vormen, zoals bakpannen, kommen 

en tuitpotten komen op Nederlandse vindplaatsen niet voor. Het aardewerk is zwart, 

grijs- of bruin van kleur en middelhard gebakken. Meestal is de schouder voorzien van 

een enkele of dubbele radstempelversiering. De pot is opgebouwd uit gladgestreken 

rollen klei, die bij de randafwerking langzaam is nagedraaid. Kenmerkend zijn verder 

schraapsporen en het voorkomen van ondiepe horizontale groefjes, ontstaan door 

zandmagering die bleef hangen bij het gladstrijken.76 Meestal worden slechts geringe 

aantallen van deze aardewerkgroep gevonden. Zo ook te Hoge Hoek, het betreft 

slechts drie scherven. De scherven dienen als gidsfossiel voor een datering in de 10e 

eeuw. 

Kogelpotaardewerk
De latere kogelpotten van een lokaal baksel komen in het Oost-Brabant voor tot in het 

midden van de 11e eeuw.77 Deze worden gekenmerkt door een magering van fijn zand. 

Te Hoge Hoek werden 19 fragmenten gevonden. 

73  Verhoeven 1993, 74. Verhoeven 1993, 74.Verhoeven 1993, 74.
74  Ostkamp 2006, 311-312. Ostkamp 2006, 311-312.Ostkamp 2006, 311-312.
75  Bult 2009, 106. Bult 2009, 106.Bult 2009, 106.
76  Kluge-Pinsker 1988. Zie voor een meer uitgebreid overzicht van Duisburgse waar in Neder- Kluge-Pinsker 1988. Zie voor een meer uitgebreid overzicht van Duisburgse waar in Neder-Kluge-Pinsker 1988. Zie voor een meer uitgebreid overzicht van Duisburgse waar in Neder- Zie voor een meer uitgebreid overzicht van Duisburgse waar in Neder-

land ook: Bartels et al. 1997.
77  Verhoeven 1998, 47-48. Verhoeven 1998, 47-48.Verhoeven 1998, 47-48.
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6.3.3 Aardewerk uit de volle middeleeuwen

Binnen het aardewerk uit de volle middeleeuwen domineren het Pingsdorf of 

Zuid-Limburgs aardewerk en het Paffrath-aardewerk. Daarnaast komen in mindere 

mate wit en rood Maaslands aardewerk, Kempische waar en blauwgrijs aardewerk 

voor. 

Pingsdorf of Zuid-Limburgs aardewerk
Binnen de groep Pingsdorf (en/of Zuid-Limburgs aardewerk) is het voor het 

beschikbare assemblage moeilijk vast te stellen uit welk productiecentrum het 

aardewerk afkomstig is. De keramiek wordt gekenmerkt door een gelige tot bruinige 

kleur met dikwijls een bruinrode versiering. De baksels zijn middelmatig tot hard. 

De scherven van de opgraving zijn, voor zover te zien was, vrijwel uitsluitend afkomstig 

van gedraaid aardewerk met een relatief fijne magering. Zes fragmenten hadden 

een grove magering en zijn mogelijk afkomstig uit Zuid-Limburg. De fijne magering 

kan wijzen op Pingsdorf als plaats van herkomst, maar binnen het aardewerk uit 

Zuid-Limburg komt ook een fijn baksel voor.78 Het Pingsdorf-aardewerk, dat werd 

gemaakt vanaf ca. 850, komt tegen het einde van de 11e eeuw niet meer voor in de 

Kempen. Aardewerk uit Zuid-Limburgse productieplaatsen komt er dan voor in de 

plaats.79

Voor de indeling naar type is gebruik gemaakt van de studie van Sanke over het 

ovenmateriaal uit Pingsdorf.80 De verschillende randtypen geven een indicatie van 

de bijbehorende potvorm en in een beperkt aantal gevallen ook van de datering. 

De meest voorkomende potvormen binnen deze aardewerkgroep zijn tuitpotten, 

kogelpotten, hoge bekers, lage bolle bekers en schalen. Het aantal scherven bedraagt 

weliswaar 141, de hoeveelheid randscherven is echter beperkt (N=15). Hierdoor konden 

slechts negen vormen worden geïdentificeerd (Tabel 6.6). De meest voorkomende 

vorm is de kogelpot. Ook de tuitpotten en de hoge beker zijn vertegenwoordigd. Een 

opvallend fragment is afkomstig van een pot, een soort hoge smalle beker gebruikt om 

eten te stoven (v. 157.3, Figuur 6.8). Deze vorm werd slechts kortstondig geproduceerd, 

tussen 1160 en 1205.81 Het fragment is afkomstig uit het plaggendek in werkput 6. 

Pingsdorf-aardewerk is door recente publicaties goed te dateren, onder de voorwaarde 

dat het complex een relatief grote omvang heeft. Het complex van Hoge Hoek is niet 

groot genoeg voor een scherpe datering. Aan de hand van de aangetroffen randen 

van kogel- en tuitpotten valt op te maken dat het Pingsdorf-aardewerk al vanaf het 

eind van de 9e eeuw aanwezig is (Tabel 6.6). Verder valt op dat kannen, die we vanaf 

het eind van de 12e eeuw kunnen verwachten, volledig afwezig zijn.82 Dit kan een 

aanwijzing zijn dat de intensiteit van de bewoning na het midden van de 12e eeuw 

afneemt. In ieder geval staat vast dat er zowel scherven van Pingsdorf-aardewerk als 

van aardewerk uit de latere Zuid-Limburgse productieplaatsen binnen het complex 

vertegenwoordigd zijn. We kunnen hieruit concluderen dat het assemblage zowel de 

Ottoonse periode als de volle middeleeuwen vertegenwoordigt.

78  Verhoeven 1993, 72. Verhoeven 1993, 72.Verhoeven 1993, 72.
79  Verhoeven 1993, 72. Verhoeven 1993, 72.Verhoeven 1993, 72.
80  Sanke 2002. Alleen Verhoevens randtype 11 blijkt niet te dateren in de periode 1175-1225,  Sanke 2002. Alleen Verhoevens randtype 11 blijkt niet te dateren in de periode 1175-1225, Sanke 2002. Alleen Verhoevens randtype 11 blijkt niet te dateren in de periode 1175-1225,  Alleen Verhoevens randtype 11 blijkt niet te dateren in de periode 1175-1225, 

maar tussen ca. 1050 en 1200 (periode 5-7).
81  Sanke 2002. Sanke 2002.Sanke 2002.
82  Verhoeven 1998, 74. Verhoeven 1998, 74.Verhoeven 1998, 74.
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potvorm randtype aantal datering

kogelpot 9.1a 1 850-880

tuitpot 1.1 1 850-910

kogelpot 9.4a 1 900-990

tuitpot 2.5a 2 900-1140

hoge beker 4.1 1 960-1070

kogelpot 9.2 1 960-1070

kogelpot 8.2 1 1120-1140

kacheloven 10.2 1 1160-1205

Maaslands aardewerk (Andenne)
Aardewerk uit het Midden-Maasgebied, met als bekendste productiecentrum 

Andenne, heeft over het algemeen een bleekwit tot geel baksel en een fijne magering. 

Vaak is op de schouder loodglazuur aangebracht, vooral bij schenkgerei zoals 

tuitpotten. De aardewerksoort is beter bekend onder de naam van haar meest bekende 

productieplaats, Andenne, maar ook in Wierde en Huy werd dergelijk aardewerk 

gemaakt. Het Maaslands aardewerk wordt in Brabant gedateerd tussen de 10e en de 

13e eeuw.83 Na het midden van de 13e eeuw neemt het aandeel van keramiek uit het 

Midden-Maasgebied sterk af.84

Het maximum aantal exemplaren witbakkende Andenne ligt op acht stuks. De 

randscherven zijn onderverdeeld op basis van de randvormen van Verhoeven.85 Het 

betreft vier sikkelranden, twee manchetranden (type 11) (v. 176.1, Figuur 6.8) en niet 

nader te bepalen randen. Maaslands aardewerk met sikkelranden komt voor vanaf 

de 10e eeuw tot in de vroege 11e eeuw. Rond 1125 wordt deze randvorm vervangen 

door de manchetrand die tot 1175 in gebruik blijft en vervangen wordt door naar 

binnen afgeschuinde randen met een randlip. Deze latere types ontbreken waardoor 

we uit kunnen gaan van een datering van het Maaslandse aardewerk in de 10e-12e 

eeuw. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezigheid van radstempelversiering op 

twee wandfragmenten. Dergelijke versiering komt voornamelijk voor bij vroege 

exemplaren.86

Paffrath-aardewerk
Het baksel van Paffrath-aardewerk kenmerkt zich door een witgrijs tot zwart 

oppervlak, dikwijls met een metallieke glans. De magering bestaat uit fijn zand en de 

breuk laat doorgaans een sterke, bladerdeegachtige gelaagdheid zien. Lung dateert 

het ovenmateriaal uit Paffrath van de 10e tot de 13e eeuw.87 In het begin bestond de 

productie vooral uit gedraaide kogelpotten en amforen in grijstinten. Vanaf het midden 

van de 12e eeuw werden voornamelijk handgevormde kogelpotten geproduceerd, 

die soms van een haakoor waren voorzien.88 Voor Nederland plaatste men Paffrath-

aardewerk aanvankelijk in de laat 12e-vroeg 13e eeuw.89 Inmiddels is duidelijk dat er 

regionale verschillen bestaan in de verspreiding en datering van dit aardewerk.90 Voor 

Zuid-Nederland wordt nu uitgegaan van een datering van Paffrath-aardewerk in de 11e 

en eind 12e eeuw.91

83  Verhoeven 1998, 68. Verhoeven 1998, 68.Verhoeven 1998, 68.
84  Verhoeven 1998, 67-69. Verhoeven 1998, 67-69.Verhoeven 1998, 67-69.
85  Verhoeven 1998, 68 (afbeelding 20). Verhoeven 1998, 68 (afbeelding 20).Verhoeven 1998, 68 (afbeelding 20).
86  Borremans & Warginaire 1966. Borremans & Warginaire 1966.Borremans & Warginaire 1966.
87  Lung 1955-1956. Lung 1955-1956.Lung 1955-1956.
88  Sanke 2002, 105-112, 197-198. Sanke 2002, 105-112, 197-198.Sanke 2002, 105-112, 197-198.
89  Van Es & Verwers 1980, 133. Van Es & Verwers 1980, 133.Van Es & Verwers 1980, 133.
90  Dijkstra 1998, 36; Verhoeven 1998, 63-84. Dijkstra 1998, 36; Verhoeven 1998, 63-84.Dijkstra 1998, 36; Verhoeven 1998, 63-84.
91  Verhoeven 1998, 79. Verhoeven 1998, 79.Verhoeven 1998, 79.

Tabel 6.6 
Overzicht van de randscherven van het 
Pingsdorf-aardewerk per type/datering (naar 
Sanke 2002).
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Het onderzoek in Hoge Hoek heeft 104 scherven Paffrath-aardewerk opgeleverd, 

waaronder 9 randscherven die zijn gedetermineerd volgens de typologie van 

Verhoeven.92 Van de zeven afzonderlijke types zijn alleen Verhoeven-type 3 (N=2) 

en -type 5 (N=6) aangetroffen. Type 3 en 5 worden gekenmerkt door dakvormige 

profielen, waarbij type 5 een groef aan de buitenzijde heeft. Twee randscherven 

konden niet aan een type van Verhoeven worden toegeschreven. Alle randtypen komen 

de gehele gebruiksperiode van het Paffrath aardewerk voor, behalve randtype 6 en 7 

die dateren uit het eind van de 12e eeuw en het begin van de 13e eeuw.93 Aangezien de 

randtypes 6 en 7 volledig ontbreken, lijkt het Paffrath-aardewerk tegen het einde van 

de 12e eeuw in Hoge Hoek niet meer voor te komen. Dit is in overeenstemming met 

het algemene beeld voor Zuid-Nederland. In ’s Hertogenbosch, dat in 1185 gesticht 

werd, komt Paffrath-aardewerk bijvoorbeeld nauwelijks nog voor.94 Ook in Breda is 

het op vindplaatsen uit het midden van de 12e eeuw in percentages van hooguit 10 % 

aanwezig.95 

Kempische waar
Berkel-Enschot-Hoge Hoek heeft zeven fragmenten Kempische waar opgeleverd. Het 

betreft enkel wandscherven, zonder verdere diagnostische kenmerken. Kempische 

waar is bruinrood tot grijsbruin of grijs van kleur en bestaat uit zowel op de draaischijf 

als met de hand vervaardigde kogelpotten. Als grondstof is doorgaans ongemagerde 

klei met een zandgehalte van 33% gebruikt. De gedraaide vormen hebben meestal een 

lensbodem, een veel voorkomende randvorm heeft een scherpe knik in de hals en een 

lange vrijwel horizontale rand. Op basis van opgravingen in Dommelen, Geldrop en de 

regio Breda wordt voor Kempische waar een datering aangehouden tussen ca. 1125 en 

1175/1200. De productieplaats van dit aardewerk is tot op heden niet bekend. Wel is uit 

slijpplatenonderzoek duidelijk dat de herkomst te zoeken is in westelijk Brabant of het 

Belgische deel van Brabant.96 

Blauwgrijs aardewerk
Deze aardewerksoort wordt gekenmerkt door een blauwgrijs baksel, met soms een 

metallieke glans. De klei is gemagerd met zand en zeer fijne kiezels. Het materiaal is 

hard gebakken en de kern is doorgaans lichter van kleur. Naast kogelpotten bestond de 

productie vooral uit grote gedraaide en gedeeltelijk handgevormde voorraadvaten en 

kannen. Vóór het midden van de 13e eeuw zijn deze laatste vormen echter zeldzaam.97 

Blauwgrijs aardewerk werd geproduceerd in de regio Elmpt / Brüggen, maar ook centra 

zoals Oosterbeek produceerden dergelijk aardewerk. De productie in de regio Elmpt/

Brüggen start niet voor 1175.98 Deze aardewerksoort komt in Noord-Brabant voor tot 

ongeveer 1350 en dateert daarmee ook nog in de late middeleeuwen. Bij de opgraving 

werden twaalf fragmenten blauwgrijs aardewerk aangetroffen. Hieronder bevonden 

zich slechts twee randfragmenten, maar een duidelijke vorm was niet vast te stellen. 

Waarschijnlijk gaat het om kogelpotfragmenten.

92  Verhoeven 1998, 68 (afb. 20). Verhoeven 1998, 68 (afb. 20).Verhoeven 1998, 68 (afb. 20).
93  Verhoeve 1998, 68. Verhoeve 1998, 68.
94  Janssen 1983. Janssen 1983.Janssen 1983.
95  Lanzing & Meijlink 2006. Lanzing & Meijlink 2006.Lanzing & Meijlink 2006.
96  Lanzing & Meijlink 2006, 340; Ostkamp 1998, 30; Theuws Lanzing & Meijlink 2006, 340; Ostkamp 1998, 30; TheuwsLanzing & Meijlink 2006, 340; Ostkamp 1998, 30; Theuws et al. 1988, 320-321. 
97  Janssen 1983, 195. Janssen 1983, 195.Janssen 1983, 195.
98  Verhoeven 1998, 48. Verhoeven 1998, 48.Verhoeven 1998, 48.
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6.3.4 Aardewerk uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd

Aardewerk uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd is alleen in het plaggendek 

aangetroffen. Behalve het hierboven omschreven blauwgrijze aardewerk zijn ook 

fragmenten proto-steengoed (N=1), steengoed (N=5), grijsbakkend aardewerk 

(N=1), roodbakken geglazuurd aardewerk (N=10) en kleipijpen (N=2) gevonden. Dit 

kleine complex kent daarmee een grote tijdsdiepte, zo dateert het proto-steengoed 

1210/1225-1280 en komen kleipijpen pas vanaf de 17e eeuw voor.99 

6.3.5 Datering van het middeleeuwse aardewerkcomplex van Hoge Hoek

De vroegste datering van het aardewerk ligt in de Karolingische tijd. Het merendeel 

van het vroegmiddeleeuwse materiaal dateert ongeveer vanaf het midden van de 

8e eeuw. Op basis hiervan kan de start van de bewoning in de Karolingische periode 

worden geplaatst. Voor de hierop volgende eeuwen is het gehele verwachte aar-

dewerkspectrum aanwezig. Voor 3-laagjes handgemaakt aardewerk, Pingsdorf en 

Paffrath-aardewerk zijn in grote hoeveelheden aangetroffen. Hoewel dit niet één op 

één vertaald mag worden naar continue bewoning, kan wel worden uitgegaan van 

bewoning in de Ottoonse periode en volle middeleeuwen. 

Het ontbreken van kannen van Maaslandse waar, een vorm die vanaf het eind van de 

12e eeuw in Zuid-Nederland zijn intrede doet, vormt een indicatie voor de beëindiging 

van de bewoning ter plaatse. Andere aardewerkgroepen die uit de 12e-13e eeuw 

dateren, zoals Kempische waar en blauwgrijs aardewerk, komen slechts in kleine 

hoeveelheden voor. Deze afname wijst eveneens op een mogelijk einddatering vóór 

het einde van de 12e eeuw. Echter, de aangetroffen structuren laten zien dat ook in de 

late middeleeuwen sprake lijkt te zijn geweest van bewoning binnen het opgegraven 

gebied. Het ontbreken van grotere hoeveelheden vondstmateriaal voor deze periode 

kan mogelijk gewijd worden aan de beperkte hoeveelheid grondsporen uit deze 

periode en de geringe diepte van de aanwezige sporen. 

Het plaggendek bevat aardewerksoorten daterend van de vroege middeleeuwen tot de 

Nieuwe tijd. Als we de opspit uit de vroege en volle middeleeuwen buiten beschouwing 

laten, worden de oudste aardewerkgroepen in het plaggendek vertegenwoordigd door 

roodbakkend aardewerk (vanaf 15e eeuw) en grijsbakkend aardewerk (1250-1450). Op 

basis hiervan kan de oorsprong van het plaggendek in de late middeleeuwen geplaatst 

worden. 

6.3.6 Korte beschouwing

Een vergelijking met andere nederzettingen is lastig te maken. Dit heeft te maken met 

de verschillende beschrijvingswijzen van aardewerk en het feit dat de gegevens niet 

eenduidig gepubliceerd worden. Daarnaast zijn er vele factoren die invloed hebben 

op het aardewerkspectrum van een nederzetting, zoals de periode van bewoning, 

het aantal erven, de mate van ‘opspit’, de plaats binnen het economisch netwerk of 

domaniale structuren en een eventuele status of functie binnen een nederzettingssy-

steem. Een uitgebreide vergelijking valt binnen het bereik van een basisrapportage dan 

ook niet te maken.100

99  Bartels 1999; Janssen 1983. Bartels 1999; Janssen 1983.Bartels 1999; Janssen 1983.
100  Zie ook Verhoeven 2011, 186. Zie ook Verhoeven 2011, 186.Verhoeven 2011, 186.
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Over het algemeen kan gezegd worden dat het aardewerkspectrum van Hoge Hoek 

redelijk past binnen het beeld van het Maas-Demer-Scheldegebied.101 Het valt op 

dat handgemaakt aardewerk uit de Karolingische periode in beperkte hoeveelheden 

voorkomt. Over het algemeen overheersen de importen uit het Vorgebirge en de 

Eifel.102 Pas in de loop van de 10e eeuw krijgt het handgevormd aardewerk opnieuw 

een veel groter belang in de vorm van het 3-laagjes kogelpotaardewerk. Dit wordt 

in de 12e eeuw opgevolgd door de Kempische waar. Beide soorten werden naar alle 

waarschijnlijkheid vervaardigd in regionale centra. Uit productiecentra als Pingsdorf, 

Zuid-Limburg, Paffrath en Elmpt/Brüggen wordt naast kleine hoeveelheden 

handgevormde potten ook draaischijf aardewerk vervaardigd. De rol van draaischijf-

aardewerk bleef dan ook van belang. Vanaf de 13e en 14e eeuw is het aardewerk 

afkomstig uit opkomende steden, zoals ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom, in de 

vorm van rood- en grijsbakkend aardewerk.103 

Uit de aardewerkvondsten blijkt geen speciale status of functie van de 

nederzetting. Het aandeel grote voorraadpotten is zeer laag, wat aansluit bij andere 

agrarische nederzettingen zoals Limmen-de Krocht, Spijkenisse Hartel-West en 

Voorhoordijksepolder.104 Ook tuitpotten komen ongeveer de helft minder voor in 

agrarische nederzettingen.

6.4 Natuursteen

 S. Knippenberg

6.4.1 Inleiding

In totaal zijn bij de opgraving 46 stenen verzameld. Het merendeel kan met de 

middeleeuwse grondsporen worden geassocieerd, slechts een klein deel komt uit het 

afdekkende esdek. Ook dit laatste materiaal kan waarschijnlijk aan de middeleeuwse 

bewoning worden toegeschreven. Hieronder wordt een beeld geschetst van de 

aangetroffen steensoorten, gebied van herkomst, artefact en hun datering. 

6.4.2 Steensoorten en hun herkomst

De assemblage bestaat uit een variatie aan steensoorten. Tefriet is met bijna 60% 

verreweg het best vertegenwoordigd. Een andere veelvuldig herkende steensoort 

is kwartsitische zandsteen. In kleine aantallen komen zandsteen, kwartsiet, schist, 

graniet en mortel voor. Op het tefriet en schist na komen alle steensoorten van nature 

binnen de riviergrinden van Rijn en Maas voor en zal dit materiaal op vergelijkbare 

plaatsen als het vuursteen verzameld zijn (zie paragraaf 5.2.2). Tefriet, vroeger ook wel 

poreuze basaltlava genoemd, is afkomstig uit de regio rond Mayen (Midden-Duitsland), 

waar het sinds de late bronstijd gewonnen werd als grondstof voor maalstenen.105 

Vooral in de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het een door ruilhandel wijd 

verspreid en veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse nederzettingen.106 

Het schist is vermoedelijk ook via ruilhandel naar de nederzetting gekomen. Dit 

type metamorf gesteente is vanaf de Romeinse tijd voor het vervaardigen van slijp-

101  Zie hiervoor Verhoeven 1998, 47-48 (regio X); Verhoeven 2011. Zie hiervoor Verhoeven 1998, 47-48 (regio X); Verhoeven 2011.Verhoeven 1998, 47-48 (regio X); Verhoeven 2011.
102  Dijkstra, Goddijn en Hos, 2013 in voorbereiding. Dijkstra, Goddijn en Hos, 2013 in voorbereiding.
103  Bartels, 1999. Bartels, 1999.
104  Bult, 2009. Bult, 2009.
105  Van Heeringen 1985; Joachim 1985. Van Heeringen 1985; Joachim 1985.Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
106  Deeben 2005; Deeben & Hiddink 2005; Kars 1980; Knippenberg 2008a; Knippenberg 2011. Deeben 2005; Deeben & Hiddink 2005; Kars 1980; Knippenberg 2008a; Knippenberg 2011.Deeben 2005; Deeben & Hiddink 2005; Kars 1980; Knippenberg 2008a; Knippenberg 2011.
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gereedschap benut en dan met name voor wetstenen.107 Waar het precies vandaan 

komt, is zonder petrologisch onderzoek niet met zekerheid te zeggen. Gedurende 

de middeleeuwen waren er verschillende centra in België, Duitsland, Noorwegen 

en Groot-Brittannië waar wetstenen van vergelijkbare steensoorten werden 

vervaardigd.108 
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Maalsteenfragment - - - - - 9 - 9

Slijpblokfragment 1 - - - - - - 1

Slijpsteenfragment (onbepaald) - - - 1 - - - 1

Klop/wrijf/aambeeldsteen - 1 - - - - - 1

Rolsteen - 4 2 - - - - 6

Rolsteenfragment - 5 - - 1 - - 6

Brok - 1 - - - 20 1 22

Totaal 1 11 2 1 1 29 1 46

Artefact type Paalspoor Kuil Greppel Dekzand Vlek Plaggendek Totaal

Maalsteenfragment 6 - 1 - 1 1 9

Slijpblokfragment 1 - - - - - 1

Slijpsteenfragment (onbepaald) - - - - - 1 1

Klop/wrijf/aambeeldsteen 1 - - - - - 1

Rolsteen 5 - - - - 1 6

Rolsteenfragment 3 - - 1 - 2 6

Brok 13 1 - - 1 7 22

Totaal 29 1 1 1 2 12 46

6.4.3 De artefacten 

Maalstenen
Binnen de groep van werktuigen bestaat het merendeel uit maalsteenfragmenten 

en ondefinieerbare brokken die ooit ook onderdeel uitmaakten van dit werktuigtype. 

Uitsluitend tefriet is met dit werktuigtype geassocieerd. Tefriet is een poreus gesteente 

dat bij opgravingen doorgaans in zeer verweerde toestand wordt aangetroffen: tijdens 

verzameling en opslag valt het in veel fragmenten uit elkaar. Deze sterke fragmentatie 

bemoeilijkt een goede identificatie en beschrijving. Bij de analyse is het aantal 

brokken tefriet dan ook lager gerekend dan in de projectdatabase. De brokken van één 

vondstnummer zijn hierbij als één fragment geteld. 

Helaas bemoeilijkt de hoge fragmentatiegraad een goed zicht op het soort maalstenen 

dat benut is. Slechts in twee gevallen kon worden vastgesteld dat de fragmenten 

hebben toebehoord aan maalsteenschijven, waarschijnlijk behorende tot een 

handmolen. Dit type maalsteen, waarbij handmatig twee schijven ten opzichte 

van elkaar worden geroteerd, is vanaf de Romeinse tijd gangbaar.109 Gedurende de 

middeleeuwen verschijnen meer geavanceerde varianten, waarbij het aandrijfmecha-

107  Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2008a; Knippenberg in voorbereiding. Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2008a; Knippenberg in voorbereiding.Knippenberg 2008a; Knippenberg in voorbereiding.
108  Kars 1983; Resi 1990. Kars 1983; Resi 1990.Kars 1983; Resi 1990.
109  Harsema 1979. Harsema 1979.Harsema 1979.

Tabel 6.7 
Aantal natuursteenartefacten gegroepeerd 
naar steensoort.

Tabel 6.8 
Aantal natuursteenartefacten, gegroepeerd 
naar vondstcontext.
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nisme via een constructie loopt waarin de schijven zijn ingebed.110 De middeleeuwse 

schijven zijn vaak groter in diameter en dunner dan hun Romeinse voorgangers. De 

geringe dikte (29 en 33mm) van de twee fragmenten van Hoge Hoek suggereert dat ze 

waarschijnlijk hebben toebehoord aan dergelijke dunne schijven. De diameter van deze 

schijven kon helaas niet bepaald worden. Voor het overige zijn de maalsteenfragmen-

ten te klein van omvang om over de oorspronkelijke vorm uitspraken te doen. Dit geldt 

uiteraard ook voor de vele brokken, die veelal in kleine stukken uiteen zijn gevallen.

Slijpgereedschap
Twee stenen vertonen andere sporen van gebruik. Het gaat om een klein schisteus 

fragment (v. 154) afkomstig uit het esdek, waarover niet meer gezegd kan worden dan 

dat het als slijpgereedschap heeft gediend. Een groter fragment van roze glimmer 

zandsteen (v. 180), afkomstig uit een ongedateerd paalspoor (S7.225;), heeft aan een 

slijpblok toebehoord. De term slijpblok wordt gebruikt voor werktuigen die meerdere 

slijpvlakken bezitten. In dit geval bezit het fragment ten minste vier slijpvlakken. 

Aambeeld-, klop/wrijfsteen
Ten slotte bevindt zich een multifunctioneel werktuig onder het materiaal (v.242) dat 

is aangetroffen in één van de paalsporen van de volmiddeleeuwse berg 29. Het gaat 

om een rolsteenfragment van kwartsitische zandsteen, dat als aambeeld en als klop/

wrijfsteen is benut. De plattere zijdes van de rolsteen vertonen duidelijk klopsporen, 

terwijl een van de bollere zijkanten duidelijk meer afgevlakte klopsporen vertoont, 

die ontstaan wanneer naast een kloppende ook een wrijvende beweging wordt 

gemaakt. Dit laatste type gebruik  treft men vaak aan op vergelijkbare werktuigen 

binnen prehistorische context, met name gedurende het neolithicum en in de 

bronstijd. Microscopisch onderzoek heeft uitgewezen dat ze daar vaak als een soort 

maalsteenloper of wrijfsteen zijn benut. Gelet op het voorkomen van vuursteen uit de 

prehistorie, kan een datering van dit object in de prehistorie niet worden uitgesloten. 

6.4.4 Overig steenmateriaal 

Het deel van het materiaal (N=14) bestaat uit ongemodificeerde rolstenen, fragmenten 

daarvan en ondefinieerbare brokken, waarbij tefriet uitgezonderd is. Met name de 

rolsteenfragmenten vertonen sporen van verbranding of verhitting. In het geval van 

prehistorische complexen wordt dit materiaal vaak als kook- of haardsteen geïnter-

preteerd.111 In hoeverre dit voor de middeleeuwen opgaat is onduidelijk. Wel is het zo 

dat de meeste middeleeuwse complexen altijd een klein deel van dit soort verbrande 

rolstenen bevat.112 Ook de interpretatie van de onverbrande stukken is problematisch. 

Gezien het aantreffen van prehistorisch vuursteen in middeleeuwse contexten kan 

een prehistorische datering voor een deel van deze categorie ook niet geheel worden 

uitgesloten.

6.4.5 Korte beschouwing

Geconcludeerd kan worden dat het complex natuursteen te Hoge Hoek vrij beperkt is. 

Maalstenen voeren de boventoon en het aandeel aan slijpgereedschap is opmerkelijk 

klein. Vooral het ontbreken van wetstenen springt eruit. Dit type werktuig is vaak 

110  Harsema 1979. Harsema 1979.Harsema 1979.
111  Broeke 2005; Knippenberg 2006a; Knippenberg 2006b; Knippenberg Broeke 2005; Knippenberg 2006a; Knippenberg 2006b; KnippenbergBroeke 2005; Knippenberg 2006a; Knippenberg 2006b; Knippenberg et al. 2012.
112  Knippenberg 2008b; Knippenberg 2012; Knippenberg in voorbereiding; Knippenberg &  Knippenberg 2008b; Knippenberg 2012; Knippenberg in voorbereiding; Knippenberg & Knippenberg 2008b; Knippenberg 2012; Knippenberg in voorbereiding; Knippenberg & 

Goddijn 2013.



62	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

goed vertegenwoordigd binnen een middeleeuwse nederzettingscontext.113 Dit 

geringe voorkomen kan drie verklaringen hebben: (1) het gebruik van metaal speelde 

een geringe rol binnen de nederzetting; (2) men had slecht toegang tot wetstenen, 

die vaak via ruilhandel verkregen werden; of (3) wetstenen worden aan ons zicht 

onttrokken omdat ze op plaatsen zijn afgedankt waar niet gegraven is. Gezien het 

redelijk veel voorkomen van tefriet, eveneens een exotisch door ruilhandel verkregen 

product lijkt verklaring 2 niet erg aannemelijk. Daarentegen ondersteunt het feit dat 

een klein areaal is onderzocht eerder verklaring 3. 

Een ander gemis binnen de vindplaats zijn bouwmaterialen. Een dergelijk ontbreken 

was ook al bij de middeleeuwse vindplaats Tilburg-HaVeP vastgesteld en lijkt een 

regionaal verschijnsel te zijn, dat vermoedelijk te maken heeft met het ontbreken in de 

omgeving aan oude Romeinse nederzettingen met steenbouw.114

Bij de werktuigen uit gedateerde structuren valt op dat de helft thuis hoort in de 

volle middeleeuwen (Tabel 6.9). Gezien de fragmentarische aard van de maalstenen 

is dit mogelijk te wijten aan de conservering. De werktuigen zijn aangetroffen in de 

huizen en de nabijgelegen bijgebouwen. Het aantal is te klein om van een piek in 

werkzaamheden in een bepaalde periode of locatie te kunnen spreken. Waarschijnlijk 

gaat het om objecten die in elke periode binnen een huishoudelijke omgeving werden 

gebruikt en was er van gespecialiseerde ambachtelijke activiteiten geen sprake. De 

aard van de aangetroffen werktuigen, voornamelijk maalstenen, past in dit beeld. 
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Karolingische periode 1

 Ottoonse periode 3

Volle middeleeuwen 7 1

Late middeleeuwen 3

6.5 Huttenleem 

In totaal zijn 86 fragmenten (ca. 1 kg) als huttenleem uit een middeleeuwse context 

te bestempelen. Vroeger werd aangenomen dat huttenleem vooral ontstond als een 

met leem bestreken wand van een houten huis afbrandde: de klei werd als het ware 

gebakken. Experimentele archeologie heeft echter uitgewezen dat bij dergelijke 

gebeurtenissen nauwelijks grote hoeveelheden gebakken klei ontstaan die hard 

genoeg zijn om de tand des tijds langdurig te doorstaan. Het merendeel van de tijdens 

opgravingen aangetroffen huttenleem lijkt eerder afkomstig te zijn van met leem 

bestreken vloeren van stookplaatsen en/of de wanden van ovens voor allerhande 

doeleinden, zoals het bakken van brood. De stukken leem laten namelijk sporen van 

verhitting zien, wat er op wijst dat het ook niet om gedroogde leem van lemen wanden 

gaat. 

113  Kars 1983; Knippenberg 2006b, 2008, 2011 Kars 1983; Knippenberg 2006b, 2008, 2011
114  Knippenberg in voorbereiding. Knippenberg in voorbereiding.Knippenberg in voorbereiding.

Tabel 6.9 
Aantal werktuigen afkomstig uit gedateerde 
structuren onderverdeeld naar periode en 
type. 
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Het dateren van huttenleem is vrijwel onmogelijk. Een indicatie is enkel te verkrijgen 

op basis van de datering van de context. Aangezien al het huttenleem van Hoge 

Hoek afkomstig is uit middeleeuwse sporen wordt een datering in de middeleeuwen 

verondersteld. De spreiding laat zien dat het materiaal zich voornamelijk concentreert 

aan de noordzijde van huis 2 (Figuur 6.9). Dit zou betekenen dat er sprake is van 

een relatie tussen het huttenleem en het huis, waarbij voor het merendeel van het 

huttenleem een datering in de volle middeleeuwen kan worden verondersteld. Op 

basis van deze waarneming is het aannemelijk dat er in de volle middeleeuwen één 

of meerdere haarden of ovens in gebruik zijn geweest, mogelijk binnen huis 2. De 

mogelijk haarddump in werkput 17 is mogelijk ook in deze periode te plaatsen. Dit 

spoor ligt aan de westelijke rand van de spreiding huttenleem. 

Tot in de middeleeuwen waren op ieder erf wel oventjes te vinden, die na verloop van 

tijd buiten gebruik raakten en vervolgens vervielen of werden afgebroken. Omdat 

deze bouwsels veelal op het toenmalige maaiveld stonden, hebben ze doorgaans maar 

weinig sporen nagelaten. Ook het kwetsbare huttenleem werd al snel in de bodem 

opgenomen, waar het meestal geheel verging. Alleen bij een goede conserveringstoe-

stand blijft (een deel ervan) bewaard. Bij een grotere concentratie van ambachtelijke 

activiteiten, waarbij het productieproces soms hogere temperaturen vereiste, ontstond 

meer materiaal en was de kans dat een deel hiervan terecht kwam in grondsporen 

zoals (paal)kuilen groter. Voor dergelijke ambachtelijke activiteiten kunnen ook andere 

vondstgroepen indicatief zijn, zoals metaalslakken (zie ook paragraaf 6.7). In het geval 

van Hoge Hoek lijkt van een dergelijke associatie sprake. Zo komen de ruimtelijke 

spreidingen van huttenleem en metaalslakken gedeeltelijk met elkaar overeen en 

kennen beide clusters vermoedelijk een datering in de volle middeleeuwen. 
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Figuur 6.9 
Spreiding van huttenleem. De grijze vlakken 
geven de plattegronden weer met de bijbe-
horende structuurnummers. 
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6.6 Metaal

De opgraving heeft slechts zeven metalen opgeleverd die uit de middeleeuwen 

dateren. Het merendeel (N=4) betreft gesmede spijkers met een vierkante doorsnede. 

Eén spijker is afkomstig uit de vermoedelijk Ottoonse waterput 12. De andere spijkers 

zijn afkomstig uit de paalsporen van het volmiddeleeuwse huis 2 en het daarmee 

geassocieerde bijgebouw 19. Gezien de ligging van waterput 12, pal naast huis 2, en de 

herkomst van de spijker uit de bovenkant van het spoor is het goed mogelijk dat ook 

deze spijker tot de volmiddeleeuwse bewoningsfase kan worden gerekend. 

De overige vondsten betreffen enkele gefragmenteerde stukken ijzer. De eerste kan 

onderdeel van een gesp zijn geweest en is aangetroffen in de buurt van bijgebouw 

11. Daarnaast is nog een beslagplaatje in de bovenkant van waterput 13 aangetroffen 

en een ander mogelijk beslagstuk is verzameld bij de aanleg van werkput 13. Beide 

stukken vormen fragmenten van iets groters en zijn daarmee niet goed te typeren. 

6.7 Metaalslak

P.T.A. de Rijk

6.7.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn 42 metaalslakken gevonden, met een gewicht van 1,3 kilo. De 

slak is in het algemeen redelijk bewaard gebleven. Ongeveer een vijfde toont roestige 

plekjes en bijna een derde van de, met name zware stukken, is met een leemachtige 

en roestige laag bedekt die moeilijk te verwijderen is. Het betreft waarschijnlijk 

bodemmateriaal dat of met het ijzer in de slak gereageerd heeft, of met het ijzer in het 

grondwater op de slak is afgezet. Gezien de bodemopbouw in het onderzoeksgebied 

en het feit dat een dergelijk laagje vooral op ijzerrijke slak is waargenomen, maakt 

de eerste mogelijkheid tot de meest waarschijnlijk (zie hoofdstuk 4). De slakken zijn 

afkomstig uit sporen met een overwegend volmiddeleeuwse datering. Op basis van 

de spreiding van de slakken wordt een relatie verondersteld met huisplattegrond 2 

en de daarmee geassocieerde bijgebouwen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het 

één complex betreft en dat de slakken te dateren zijn in de volle middeleeuwen. Het 

aantal slakken is echter te laag om op basis van de kenmerken te kunnen zeggen of het 

inderdaad een volmiddeleeuws complex betreft. Hiervoor zijn minimaal 100 stukken 

vereist. 

6.7.2 Slakbeschrijving

De gevonden slak vertegenwoordigt de laatste fase binnen de zogenaamde chaîne 

opératoire van ijzer. Hierin worden de verschillende bewerkingen beschreven die nodig 

zijn om van ijzererts tot een gesmeed ijzeren voorwerp te komen (Tabel 6.10). Deze 

fasen betreffen het produceren van ijzer uit ijzererts in een oven, de verdere bewerking 

van het in de oven verkregen ijzer of wolf in een oven of smeedhaard (het zogenaamde 

herverhitten) en het smeden van de van slak gereinigde en gecomprimeerde wolf tot 

gebruiksvoorwerp in een smeedhaa

actie grondstof object afvalproduct eindproduct

produceren erts oven productieslak wolf

herverhitten wolf oven/smeedhaard herverhittingslak gesmede wolf/baar

smeden gesmede wolf/baar smeedhaard smeedslak gebruiksvoorwerp

Tabel 6.10 
Vereenvoudigde weergave van de chaîne 
opératoire van ijzer. Naast de in de tabel 
genoemde grondstof was in ieder stadium ook 
houtskool als brandstof en leem voor de bouw 
van oven en haard benodigd.
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Binnen deze laatste fase kunnen met betrekking tot het onderzochte slakmateriaal 

vier typen smeedafval worden onderscheiden. Dit zijn de ijzerrijke smeedslak, de 

silicaatrijke smeedslak, de haardwand en hamerslag. Daarnaast zijn twee stukjes slak 

gevonden die hoogstwaarschijnlijk niet bij het smeden van ijzer zijn ontstaan maar 

het resultaat zijn van een ander proces met een hoge temperatuur (zie Tabel 6.11). 

Omdat de overgang tussen ijzerrijke en silicaatrijke smeedslak glijdend is en ook de 

silicaatrijke slak en niet-metaalslak overeenkomsten tonen, is niet uit te sluiten dat een 

enkel fragment mogelijk onder een verkeerde noemer is geplaatst. Met uitzondering 

van de categorie niet-metaalslak zijn alle metaalslakken als smeedafval te duiden.

type N G
(gr)

N
(%)

G
(%)

ijzerrijke smeedslak 18 1.017,9 41,9 78,6

silicaatrijke smeedslak 13 104,3 30,2 8,1

haardwand 9 109,6 20,9 8,5

hamerslag 1 54,0 2,3 4,2

niet-metaalslak 2 8,2 4,7 0,6

totaal 43 1.294,0 100 100

Binnen de categorie smeedafval neemt de ijzerrijke smeedslak naar aantal en gewicht 

de eerste plaats in. Het percentuele verschil tussen aantal en gewicht van de stukken 

wordt veroorzaakt door verschillen in het soortelijk gewicht, waarbij dat van de 

ijzerrijke slak in de regel een factor anderhalf hoger is als dat van de silicaatrijke slak 

en de haardwand.115 Ook de fragmentatie van de stukken kan een rol spelen. Omdat de 

silicaatrijke slak fragieler is dan de ijzerrijke, breekt deze ook sneller als het langere tijd 

aan post-depositionele processen wordt blootgesteld. De verhouding tussen ijzerrijke 

en silicaatrijke slak kan daarom, theoretisch, als indicatie dienen of de slak lange tijd 

open en bloot aan het oppervlak heeft gelegen of direct in bijvoorbeeld een kuil is 

begraven. Indien de slak uit alle sporen als één complex wordt beschouwd, kunnen 

beide opties van toepassing zijn, waarbij de laatste prevaleert.116

IJzerrijke smeedslak
Bij het smeden wordt ijzer in een smeedhaard verhit en op een aambeeld met de 

hamer bewerkt tot het gewenste object. Deze bewerkingen bestaan hoofdzakelijk 

uit het vervormen van het ijzer en het aan elkaar smeden (wellen) van ijzerstukken. 

Hierbij ontstaat slak, zowel in de smeedhaard als op het aambeeld. De slak die in de 

smeedhaard ontstaat, is het resultaat van de reactie van het oppervlakteoxide van het 

ijzer met de leem van de haardbekleding, de brandstofas en een eventueel toegevoegd 

vloeimiddel. Daarnaast vloeit ook nog in het ijzer ingesloten productieslak in de haard. 

Uit smeedexperimenten blijkt dat de hoeveelheid slak die ontstaat bij het wellen van 

ijzerstukken groter is dan bij het vervormen van ijzer, maar dat deze hoeveelheid bij 

gebruik van modern, slakvrij ijzer niettemin gering is ten opzichte van het gebruik van 

oud, slakhoudend ijzer.

Afhankelijk van de verhouding tussen de bovengenoemde slakvormende componenten 

ontstaat een ijzerrijke tot ijzerarme slak. Het zwaarste ijzerrijke (incomplete) 

exemplaar weegt 160 g en is ongeveer 3 cm dik. Gemiddeld zijn de stukken ca. 2 cm 

dik. Dit is vrij dun in vergelijking met andere vindplaatsen met smeedslak uit de 

115  Gemiddeld ligt het soortelijk gewicht van planoconvexe smeedslak bij 2,9 g/cm3, dat van 
silicaatrijke slak bij 1,9 g/cm3 en dat van haardwand bij ongeveer 2,0 g/cm3.

116  De mate van fragmentatie is berekend met de formule Fg=(SSb [n]*SKt [G]*SSb [sg])/
(SKt [n]*SSb [G]*SKt [sg]), waarbij SKt=planoconvexe smeedslak, SSb=silicaatrijke slak, 
sg=soortelijk gewicht. Bij een uitkomst rond 1 zijn de planoconvexe en silicaatrijke slak min 
of meer gelijk sterk gefragmenteerd. Voor de Hoge Hoek is de uitkomst 3, dat wil zeggen, de 
silicaatrijke slak is gemiddeld 3x sterker gefragmenteerd dan de planoconvexe slak.

Tabel 6.11 
Aantal (N) en gewicht (G) van het gevonden 
slakmateriaal per categorie. 
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Romeinse tijd en middeleeuwen. Het lijkt er daarom op dat in het onderzoeksgebied 

vooral kleine en eenvoudige objecten zijn gesmeed en/of dat relatief schoon ijzer is 

gebruikt.

De smeedhaard werd met houtskool gestookt. Afdrukken en/of insluitingen van 

houtskool komen in resp. ongeveer 40% en 16% van stukken slak voor. Houtskool 

was tot de late middeleeuwen de meest gebruikte brandstof in de smeedhaard, tot 

het door de houtcrisis vanaf ongeveer de 13e eeuw geleidelijk vervangen werd door 

steenkool. Dit gebeurde in de landelijke gebieden, waar nog genoeg hout te vinden 

was, later dan in de steden. In het algemeen zullen de meeste smeden aan het einde 

van de 16e eeuw hun haarden met steenkool hebben verhit.117 

De slak die in met houtskool gestookte smeedhaarden ontstaat is vaak planoconvex. 

Deze vorm is het resultaat van temperatuurverschillen in het houtskoolbed. Doordat 

houtskool cirkelvormig brandt, breidt de temperatuur zich (half-)bolvormig uit 

vanuit het punt waar de luchtstroom uit de blaasbalg het houtskoolbed treft. De slak 

druppelt in de haard en stolt daar langs een isolijn met een bepaalde temperatuur. De 

planoconvexe vorm geeft dus de vorm van het houtskoolbed weer en niet de vorm 

van de haard. De vorm van de haard kan alleen gereconstrueerd worden als er zich 

nog delen van de haardwand aan de slak hechten. Van de slak van de Hoge Hoek is 

ongeveer de helft van de stukken planoconvex, en aan één stuk hechten nog delen van 

de haardbekleding. Dat is te weinig voor een reconstructie. In het algemeen lijkt de 

haard minstens één diagonale zijde te hebben gehad.

Verglaasde delen, die het gevolg zijn van een snel afkoelen van met name silicaatrijke 

slak, is in een vijfde van het aantal fragmenten waargenomen (v. 1002; zie Figuur 

6.10). Het werkelijke percentage ligt mogelijk hoger omdat vele stukken met een 

lemig-roestige laag bedekt zijn. Daarentegen toont wederom elke vijfde slak faya-

lietkristallen. Fayaliet is een ijzersilicaat en de bouwsteen van ijzerrijke slak. Grote 

kristallen duiden op een langzame afkoeling. Deze met het blote oog zichtbare 

kristallen kunnen een aanwijzing zijn dat de slak lang in de haard heeft gelegen 

voordat zij door de smid verwijderd werd. Glas en fayaliet zijn niet persé met elkaar in 

tegenspraak. Terwijl het ijzerrijke deel lang warm bleef in de haard, kan het silicaatrijke 

gedeelte, dat zich overwegend bij het blaasgat voor de luchttoevoer bevond, door 

deze luchtstroom snel zijn afgekoeld.

De temperatuur in de smeedhaard is mogelijk met behulp van de textuur van de slak 

te bepalen. Daar bij een hoge temperatuur in de smeedhaard meer gas wordt gevormd 

dan bij een lage, zal (theoretisch gezien) ook de slak meer gasblaasjes bevatten. De 

hoeveelheid gasblaasjes op het breukvlak ligt tussen 1 en 40% waarbij het aandeel 

slak met weinig en veel blaasjes elkaar min of meer in evenwicht houden. Dit zou erop 

kunnen wijzen dat relatief vaak bij hoge temperaturen werd gesmeed, dat wil zeggen 

vaker in de richting van 1200 °C dan richting 700 °C.118 De grootte van de gasblaasjes 

lijkt op een normale, rustige afkoeling van de slak te duiden.

Tweederde tot driekwart van de slakfragmenten is (gedeeltelijk) magnetisch. In 

verhouding tot andere vindplaatsen met smeedslak is dit een hoog aandeel. Het 

magnetisme wijst erop dat ijzer in metallische vorm of als het oxide magnetiet in de 

slak is opgenomen. 

117  Bartels 2000, 17. Bartels 2000, 17.Bartels 2000, 17.
118  Dit is het normale temperatuurbereik bij smeedhandelingen. Zie ook Johansson 1994, 16. Dit is het normale temperatuurbereik bij smeedhandelingen. Zie ook Johansson 1994, 16.Johansson 1994, 16.

Figuur 6.10 
Deels verglaasde bovenzijde van ijzerrijke 
smeedslak (v. 1002). De schaalverdeling is in 
cm. 

Figuur 6.11 
Silicaatrijke smeedslak (v. 38). 
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Het aandeel magnetische slak hangt vermoedelijk samen met de smeedtemperatuur 

en de kwaliteit van het gebruikte ijzer. De precieze invloed van deze beide factoren is 

evenwel nog niet geheel duidelijk.119

Silicaatrijke slak
Dit type slak kan in principe bij elk proces ontstaan waarbij warmte een rol speelt. Hij 

is het reactieproduct van met name brandstofas en haardbekleding. Bij een ontstaan 

in de smeedhaard kan de slak roestbruine, ijzerrijke plekken tonen. Zijn herkomst in 

de smeedhaard wordt echter pas aannemelijk als een combinatie van ijzerrijke en 

silicaatrijke slak wordt gevonden.120

De silicaatrijke slak van de Hoge Hoek heeft een onregelmatige vorm en bestaat in de 

regel uit fragmenten die van grotere stukken zijn gebroken. Het zwaarste stuk weegt 

16 g en meet ca. 3 x 3 x 2 cm. De overige stukken wegen meestal tussen 4 en 12 g. 

Nagenoeg alle stukken zijn gedeeltelijk (groen tot zwart) verglaasd (v. 38; zie Figuur 

6.11). Afdrukken of insluitingen van houtskool kunnen in bijna ieder vierde fragment 

worden aangetoond. Omdat de slak minder ijzer bevat dan de planoconvexe slak, 

ontbreekt bij veel fragmenten de lemig-roestige korst die vaak bij de planoconvexe, 

ijzerrijke smeedslak werd aangetroffen.

Het relatief geringe gewicht wordt veroorzaakt door de vele gasblaasjes in dit soort 

slak. Ongeveer een derde van de gevonden stukken bevat meer dan 40% gasblaasjes 

met vaak sterk verschillende diameter terwijl de hoeveelheid gasblaasjes in de overige 

stukken minstens 10% bedraagt. Met betrekking tot het magnetisme is geen van de 

stukken magnetisch.

Haardwand
Onder haardwand worden zowel de haardbekleding als ook het hitteschild bedoeld 

dat de blaasbalg tegen de hitte en vonken uit de haard beschermde. De luchtstroom 

uit de blaasbalg werd door een opening in het hitteschild in de haard geleid. In zijn 

algemeenheid kan worden gesteld dat in de meeste gevallen geen onderscheid kan 

worden gemaakt tussen hitteschild en haardbekleding; beide moesten bestand zijn 

tegen hitte. Het is aan te nemen dat de stukken die gevonden worden in de regel van 

het hitteschild stammen terwijl delen van de haardbekleding voornamelijk hechten 

aan planoconvexe slak. De in Berkel-Enschot gevonden leemdelen zijn aan de naar het 

vuur gerichte zijde verglaasd, de andere zijde is oranjerood tot bruin en hard gebrand 

(v. 43; zie Figuur 6.12). De meeste hebben een dikte van 1-2 cm. Als verschraling van de 

haardwand kan organisch materiaal worden aangetoond.

Hamerslag
Behalve in de smeedhaard ontstaat ook bij het smeden van ijzer op het aambeeld 

slak, dat naar de actie waarbij het ontstaat hamerslag genoemd wordt. Binnen de 

categorie hamerslag zijn verschillende vormen te onderscheiden; er zijn schilfers, 

kogels, afgeplat bolvormige, ofwel sferoïdale stukken en onregelmatig gevormde 

stukken. De schilfers bestaan uit het oppervlakteoxide van het ijzer (magnetiet) dat 

in vaste toestand van het ijzer geslagen wordt. De kogels zijn het resultaat van de 

119  Het is eventueel mogelijk aan de hand van het magnetisme en het aandeel silicaatrijke slak  Het is eventueel mogelijk aan de hand van het magnetisme en het aandeel silicaatrijke slak 
uitspraken te doen over de kwaliteit van het ijzer dat de smid gebruikt heeft. Dit is echter 
vrij speculatief omdat tot nu toe slechts een gering aantal vindplaatsen met genoeg slak 
onderzocht is. Bovendien is met betrekking tot het onderzoeksgebied voor een dergelijke 
berekening te weinig slak gevonden.

120  �oung 2003, 53. �oung 2003, 53.�oung 2003, 53.

Figuur 6.12 
De van het vuur afgewende zijde van haard-
wand (v. 43). De schaalverdeling is in cm.

Figuur 6.13 
Hamerslagconglomeraat (v. 97). De schaal-
verdeling is in cm.
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druppels vloeibare slak die door de kracht van de hamer van het ijzer spatten en 

tijdens hun vlucht door de lucht stollen. Afgeplat bolvormige hamerslag ontstaat als de 

wegspattende, vloeibare slak niet in de lucht, maar op de grond of een ander oppervlak 

stolt. De onregelmatig gevormde hamerslag bestaat uit de slakrijke delen die van of 

uit het ijzer geslagen worden. Met uitzondering van de laatste groep, is hamerslag 

vaak slechts enkele millimeters groot en magnetisch. De onregelmatig gevormde 

fragmenten kunnen meerdere centimeters groot zijn.

De verhouding tussen de verschillende vormen van hamerslag is afhankelijk van 

het soort ijzer dat bewerkt wordt. Bij slakrijk ijzer is de hamerslag relatief groot en 

overheersen vooral de onregelmatige vormen, terwijl bij de bewerking van slakarm 

ijzer, zoals baren, overwegend kleine schilfers ontstaan.121 Op de onderzoeksloca-

tie is één roestig fragment van ca. 6 x 5 x 2 cm gevonden dat uit een conglomeraat 

van voornamelijk hamerslag, roest en zand lijkt te bestaan (v. 97; zie Figuur 6.13 en 

Figuur 6.14). De hamerslag is afkomstig uit een paalspoor in de buurt van de laatmid-6.14). De hamerslag is afkomstig uit een paalspoor in de buurt van de laatmid-.14). De hamerslag is afkomstig uit een paalspoor in de buurt van de laatmid-14). De hamerslag is afkomstig uit een paalspoor in de buurt van de laatmid-). De hamerslag is afkomstig uit een paalspoor in de buurt van de laatmid-

deleeuwse structuur 9. Het fragment is magnetisch en onder de microscoop kunnen 

vooral schilfers en enkele kogels en platgeslagen dikke stukken hamerslag worden 

onderscheiden. Het is mogelijk dat dit fragment van de vloer van een smidse komt, 

zoals in Wijnaldum is aangetroffen.122 Of dat het bezinksel voorstelt uit bijvoorbeeld 

een watervat waarin de smid zijn ijzer en gereedschap afkoelde. De grotere stukken 

hamerslag kunnen een aanwijzing zijn dat matig slakhoudend ijzer werd bewerkt. 

In het algemeen zou op grond van de hoeveelheid hamerslag meer ijzer kunnen zijn 

gesmeed dan eerder aan de hand van de ijzerrijke smeedslak werd vermoed.

Slak
Een klein percentage van het op de Hoge Hoek geborgen materiaal is als 

niet-metaalslak te duiden. Het betreft twee kleine en silicaatrijke stukjes (beide v. 

228) die qua uiterlijk afwijken van de eerder genoemde silicaatrijke smeedslak. Zij 

zijn donkergrijs en onregelmatig van vorm. Het betreft waarschijnlijk slak die bij de 

verbranding van steenkool in een oven of haard is ontstaan. Steenkool wijst op een 

jongere datering, vanaf de 16e eeuw. In combinatie met de herkomst, het plaggendek, 

kunnen deze vondsten worden uitgesloten van het middeleeuwse metaalslakkencom-

plex. 

6.7.3 Korte beschouwing

In het onderzoeksgebied Hoge Hoek te Berkel-Enschot is in de middeleeuwen ijzer 

gesmeed. Het betreft vermoedelijk relatief kleine en eenvoudige voorwerpen. Het 

roestige conglomeraat met hamerslag levert aanwijzingen dat het gebruikte ijzer nog 

slakinsluitingen bevatte. Gezien het karakter van de gevonden sporen is aan te nemen 

dat het smeedwerk naast agrarische activiteiten plaats vond. Het aantal middeleeuwse 

metaalvondsten is beperkt, maar omvat onder andere vier spijkers waarvan er drie tot 

dezelfde periode als de smeedactiviteiten kunnen worden gerekend. Mogelijk zijn dit 

de kleine en eenvoudige voorwerpen die te Hoge Hoek werden gemaakt. 

In de regel werd smeedafval, met name de ijzerrijke smeedslakken, buiten de smederij 

neer gegooid bijvoorbeeld ter verharding van paden. De meestal kleinere en meer 

fragiele silicaatrijke slak en haardwand waren als opvullings- en verhardingsmateriaal 

minder geschikt. Zij bleven vaak in de buurt van de smederij liggen. De spreiding van 

de silicaatrijke slakken en haardwandfragmenten clustert zich rondom de oostelijke 

121  Rijk 1994, 34. Rijk 1994, 34.Rijk 1994, 34.
122  Nijboer & Tulp 1997, 111; Tulp 2003, 226. Nijboer & Tulp 1997, 111; Tulp 2003, 226.Nijboer & Tulp 1997, 111; Tulp 2003, 226.
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helft van de volmiddeleeuwse huisplattegrond 2 (zie Figuur 6.14). In combinatie van 

de spreiding van het huttenleem (zie Figuur 6.14) kunnen we de smeedactivitei-6.14) kunnen we de smeedactivitei-.14) kunnen we de smeedactivitei-14) kunnen we de smeedactivitei-) kunnen we de smeedactivitei-

ten dan ook associëren met huis 2 en daarmee dateren in de volle middeleeuwen. 

In vergelijking tot de hamerslag van de smidse van Wijnaldum is de locatie van de 

hamerslag in Hoge Hoek opvallend. Deze is namelijk geheel buiten de spreiding 

aangetroffen in een paalspoor nabij de plattegrond van het laatmiddeleeuwse huis 9. 

Het zou de neerslag kunnen vormen van een laatmiddeleeuwse fase in de smeedactivi-

teiten, maar hier zijn geen verdere aanwijzingen voor. 

Ongeveer 2 km ten zuidwesten, op de vindplaats Tilburg-Enschotsebaan zuid 2 

is eveneens smeedslak gevonden.123 Deze slak wordt in de 9e, mogelijk 10e eeuw 

gedateerd. Het betreft ruim 3.000 stuks met een gewicht van 125 kg. Het materiaal 

lijkt sterk op dat van de Hoge Hoek. Omdat de slak hier vooral in een paar kuilen en 

waterputten is gevonden, is niet uit te sluiten dat ook in Berkel-Eschot-Hoge Hoek 

zulke slakconcentraties hebben bestaan, maar dit is niet zeer aannemelijk omdat de 

conservering van het sporenvlak en de vondsten vergelijkbaar is met de vindplaats 

Tilburg-Enschotsebaan zuid 2. Het grootste verschil is dat de waterputten van Hoge 

Hoek niet zijn gecoupeerd en afgewerkt. Of dit op zichzelf als oorzaak is aan te wijzen 

voor het grote verschil in aantallen slak lijkt onwaarschijnlijk. Dit verschil moet eerder 

verklaard worden vanuit een verschil in intensiteit en duur van de activiteiten. Te Hoge 

Hoek gaat het, op basis van de aangetroffen slak, om activiteiten op huishoudelijk 

niveau die vermoedelijk alleen tijdens de bewoning van huis 2 hebben plaatsgevonden. 

123  De Rijk 2012. De Rijk 2012.De Rijk 2012.

6

19

5

16

15

9

1

21

20

2

3

4

10

7

6

19

5

16

15

9

1

21

20

2

3

4

10

7

8

24

27
28

2930

137750

137750

137800

137800

137850

137850

40
04

00

40
04

00

N

25m0

N:\Lopende Projecten\1392 DO Berkel Enschot Hoge Hoek\2.uitwerking\1.sporen en structuren\mapinfo\Workspaces\BHH1392_MSL.wor (22-Oct-13)

Legenda
Type

Hamerslag
Silicaatrijk + Haardwand
IJzerrijke slak

Figuur 6.14 
Interpolatiemodel van de verspreiding van 
planoconvexe smeedslak naar aantal. De grijze 
vlakken geven de plattegronden weer met de 
bijbehorende structuurnummers.



70	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

Te Enschotse Baan zijn de activiteiten over een langere periode uitgevoerd en aan 

meerdere erven te koppelen.

6.8 Synthese

6.8.1 Indeling in erven

Door analyse van de oversnijdingen en ruimtelijke associaties kan een fasering 

worden opgesteld binnen het opgravingsareaal aan de hand van de vijf geïdenti-

ficeerde (mogelijke) huisplattegronden. De afzonderlijke fases kunnen niet exact 

gedateerd worden, maar enkel globaal en relatief ten opzichte van elkaar. Op basis van 

oversnijdingen, ruimtelijke associaties en de erfindelingen van Huijbers is het mogelijk 

een deel van de bijgebouwen, waterputten en greppels aan de erven van de huisplat-

tegronden toe te schrijven.124 Een analyse op erf-niveau is niet wenselijk, omdat de 

indeling van de structuren onzeker is en harde dateringen ontbreken. Hierbij moet ook 

in gedachten worden gehouden dat de vindplaats vermoedelijk heeft doorgelopen 

richting het westen. Bovendien zijn er met de vele graafwerkzaamheden ten behoeve 

van de bouw van nieuwe constructies ook sporen van oudere constructies verloren 

gegaan. 

Uitgaand van het hierboven omschreven onderscheid in functie van de verschillende 

types bergen en de ligging van sommige ten opzichte van huisplattegronden kunnen 

enkele bergen aan de volle of late middeleeuwen worden toegeschreven (zie Figuur 

6.15). Voor één berg, structuur 10, blijkt dit niet mogelijk. Deze kan behoren tot de 

Ottoonse fase of tot een erf buiten de opgraving. De overige bijgebouwen konden 

op basis van de ligging, oriëntatie en de gelijksoortige spoorvulling aan een periode 

worden toegeschreven. Het voorkomen van bijgebouwen 19 en 20/21 op hetzelfde erf, 

maar met een verschillende constructie wijst op een mogelijk verschil in functie tussen 

deze twee types. Wanneer we ervan uitgaan dat bergen de primaire vorm van opslag 

vormden dan blijven er nog twee functies over: schuur of stal. Er zijn geen verdere 

aanwijzingen om bijgebouwen 19, 20 en 21 vervolgens verder onder te verdelen.

Op basis van ruimtelijke associatie konden twee van de vier waterputten worden 

toegewezen: waterput 12 aan huis 6 en waterput 14 aan huisplattegrond aan huis 2. 

De belangrijkste reden hiervoor is de ligging aan de kopse kant van de huizen. Op 

basis van andere opgravingen, zoals Tilburg-HaVeP en Goirle-Hondsbosch, wordt 

aangenomen dat de waterput zich in de buurt van de ingang bevindt en dat deze zich 

vanaf de Ottoonse periode in de kopse kant van de structuur bevindt.125 Aannemend 

dat het woongedeelte, net als bij historische boerderijen, aan de zijde van de waterput 

zit zou er sprake kunnen zijn van een woondeel in het westen en een stal-/werkdeel in 

het oosten. De andere twee waterputten (str. 13 en 23) bevinden zich ter hoogte van 

een laatmiddeleeuwse verkavelingssloot (str. 25). Deze putten kunnen bij erven binnen 

en buiten de opgraving hebben behoord of onderdeel zijn geweest van de laatmid-

deleeuwse verkaveling. Deze laatste situatie is ook aangetroffen bij opgravingen te 

Oss-Horzak West waar meerdere waterputten onderdeel uit bleken te maken van het 

verkavelingssysteem waar ze vermoedelijk gebruikt werden om het aanwezige vee of 

gewas van water te voorzien.126 

124  Huijbers 2014; Huijbers 2007. Huijbers 2014; Huijbers 2007.Huijbers 2014; Huijbers 2007.
125  Huijbers 2007, 106-107; Van Nuenen 1990, 256-258. Huijbers 2007, 106-107; Van Nuenen 1990, 256-258.Huijbers 2007, 106-107; Van Nuenen 1990, 256-258.
126  Van As in voorbereiding. Van As in voorbereiding.Van As in voorbereiding.
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Drie greppelsystemen (str. 22, 26 en 31) en de palenrij kunnen met paden door en 

langs de nederzetting in verband worden gebracht. Deze sporen bevatten weinig 

vondstmateriaal en zijn op basis van ruimtelijke associatie met de hoofd- en of 

bijgebouwen aan een fase toegewezen. De laatmiddeleeuwse verkaveling (str. 25) kon 

op basis van de oversnijding  van huisplattegrond 7 worden toegewezen aan de laatste 

fase. 

Van de aangetroffen kuilen (N=8) kon slechts één exemplaar aan een fase worden 

toegeschreven. Deze kuil (str. 17) is op basis van de ligging bij de westelijke kopse 

kant van huis 2 aan de volle middeleeuwen toegeschreven. Het vondstmateriaal biedt 

hiervoor geen verdere aanwijzingen.

6.8.2 Ontwikkeling van de nederzetting

In de Karolingische periode verschijnt de eerste plattegrond in het onderzoeksgebied. 

De startdatering is niet exacter te formuleren door het ontbreken van zeer specifiek 

daterende plattegronden en vondsten. Andere erfelementen, zoals een bijgebouw 

of waterput, zijn niet gevonden en liggen mogelijk buiten de opgraving. Op basis van 

de gegevens lijkt het om één enkel, al dan niet geïsoleerd erf te gaan, gelegen op de 

overgang van de dekzandrug naar de nabijgelegen laagte. Deze ligging is opvallend. 

Vaak worden de vroegmiddeleeuwse plattegronden namelijk op de hogere delen van 

het landschap aangetroffen en is er vanaf de Ottoonse periode pas sprake van een 

verschuiving richting de lagere delen. Voor Hoge Hoek is hier dus in de Karolingische 

periode al sprake van. Hoe we deze locatiekeuze moeten verklaren is onduidelijk. 

In de Ottoonse periode zien we een nieuwe bewoningsfase. Voor dit erf konden 

behalve het hoofdgebouw (str. 6) ook andere erfelementen worden herkend: een 

(tweefasig) bijgebouw (str. 3/4) en een waterput. De bewoners vestigden zich ditmaal 

meer op de rand van de natte depressie. De volgende bewoningsfase is in de volle 

middeleeuwen te dateren. Ditmaal wordt het huis toch iets hoger en droger gebouwd. 

De bootvormige plattegrond (str. 2) wordt vergezeld door meerdere bijgebouwen 

die gezien het verschil in constructie ook een verschil in functie moeten hebben 

gehad. Het betreft enkele bergen voor opslag en bijgebouwen (str. 19, 20 en 21) die 

als stalling of schuur kunnen zijn gebruikt. Voor deze fase zijn aanwijzingen voor 

ambachtelijke activiteiten. De aanwezige metaalslakken en brokken huttenleem, die 

aan deze periode gerelateerd kunnen worden, duiden erop dat er op kleine schaal werd 

gesmeed. Waarschijnlijk werden kleine eenvoudige objecten, zoals spijkers vervaardigd 

voor huishoudelijk gebruik. Het betreft kleinschalige nevenactiviteiten naast de 

agrarische activiteiten.

Voor de regio geldt dat in de 12e eeuw de oude woon- en akkergronden worden 

opgenomen in grootschalige akkercomplexen. In tegenstelling tot vindplaatsen zoals 

Tilburg-HaVeP komt bij Hoge Hoek de bewoning op het eind van volle middeleeuwen 

of het begin van de late middeleeuwen terug.127 In die periode zien we een mogelijke 

opeenvolging van twee erven, hoewel de interpretatie van structuren 7 en 9 nog 

enkele haken en ogen kent. In de eerste fase bevindt de bewoning zich in de laagte. 

Vermoedelijk lagen de akkers toen op de hogere delen, getuige de ligging van een 

verkavelingsgreppel in deze zone. In de lagere delen werd het vee geweid. In de 

daaropvolgende fase verplaatst het erf zich naar het noorden, naar het hoger gelegen 

deel, en verschuift de verkaveling naar het zuiden. Deze perceelsindeling is nog te 

127  Van Zon & Dijkstra in voorbereiding. Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.Van Zon & Dijkstra in voorbereiding.
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herkennen op de latere topografische kaarten en is bovendien gerelateerd aan enkele 

paden door het gebied. 

Het is onzeker of de locatie aaneensluitend bewoond is geweest. Meerdere opties zijn 

mogelijk. Het aardewerkspectrum laat zien dat alle periodes vertegenwoordigd zijn 

hetgeen op continuïteit van bewoning zou wijzen. Het aantal boerderijplattegronden 

ten opzichte van de tijdspanne waaruit bewoningsresten zijn aangetroffen (van de 

Karolingische periode tot en met de late middeleeuwen) is beperkt. Dit suggereert 

dat de locatie ook enige tijd of periodiek onbewoond is geweest. Mogelijk is de locatie 

verschillende keren verlaten en na verloop van tijd weer als nederzetting in gebruik 

genomen.  Het is echter ook mogelijk dat wel sprake van continuïteit van bewoning 

is geweest maar dat boerderijen in bepaalde perioden net buiten de grenzen van de 

opgraving hebben gelegen en daardoor niet in beeld zijn gekomen. Gezien de spreiding 

van de sporen ten opzichte van het natuurlijk reliëf is het bijvoorbeeld goed mogelijk 

dat de bewoning in westelijke richting tot buiten de opgraving heeft doorgelopen.  De 

laatste mogelijkheid is dat de plattegronden langer dan 50 jaar in gebruik zijn geweest, 

waarbij een datering van huis 5 op het eind van de 9e eeuw, huis 6 in de 10e eeuw en 

huis 2 in de 11e eeuw alsnog sprake kan zijn geweest van continue bewoning van de 

Karolingische periode tot in de volle middeleeuwen. 

Met het einde van de bewoning in de late middeleeuwen wordt het gehele onderzoeks-

gebied in gebruik genomen voor de landbouw. De toenemende vraag naar voedsel –

door bevolkingsgroei, vooral in de opkomende steden van Brabant- zorgde uiteindelijk 

voor een intensivering van de landbouw: het vruchtbaar maken van de akkergronden 

door het opwerpen van een mengsel van plaggen en mest. Het plaggendek nivelleerde 

het oude reliëf, waarbij markante oude landschappelijke kenmerken geleidelijk 

geëgaliseerd werden. Agrarische activiteiten zullen al vanaf het begin van de bewoning 

hebben plaats gevonden. Een duidelijk ophoging van het dek lijkt echter pas van na de 

bewoning te dateren. De aanwezige perceelsgreppels zijn hierna geheel opgevuld met 

plaggendekmateriaal.

6.8.3 Aard en functie van de nederzetting

Theuws heeft voor de nederzettingen uit de vroege en volle middeleeuwen op de 

Brabantse zandgronden een model ontwikkeld, gebaseerd op opgravingen in de 

Kempen.128 De hierin beschreven nederzettingshiërarchie gaat uit van het domaniale 

wereldbeeld van aristocraten. Het is de vraag of de boeren zelf dit ook zo beleefden.129 

Het model uit 1991 is op basis van de vele opgegraven middeleeuwse vindplaatsen van 

de laatste decennia aangevuld en ziet er puntsgewijs als volgt uit:130

Periode 575-650

- Zwervende, geïsoleerde erven in bosontginningen

Periode 650-725

- Geclusterde nederzettingen met vier tot acht erven en erfbegravingen

- Daarnaast eventueel nog enkele zwervende, geïsoleerde erven

128  Theuws 1991; Theuws 2011. Theuws 1991; Theuws 2011.Theuws 1991; Theuws 2011.
129  Zie daarover Huijbers 2012. Zie daarover Huijbers 2012.
130  Gebaseerd op Arts Gebaseerd op ArtsArts et al. 2007, 47-49; Theuws 2011, hoofdstuk 3.
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Periode 725-850

- Kleinere nederzettingen op plaats oude geclusterde bewoning

- Zwervende geïsoleerde of kleine groepjes ontginninghoeven 

Periode 875-950

- Sterke krimp van de oude clusters tot 1 à 2 boerderijen

- Waarschijnlijk geen zwervende geïsoleerde erven meer

Periode 950-1100

- Licht herstel oude bewoningsclusters

- Nieuwe ontginningshoeven

- Nieuwe gehuchten

- Aristocratische (omgrachte) woonplaatsen

Periode 1100-1200

- Voortbestaan geclusterde nederzettingen

- Sterke groei geïsoleerde ontginningsboerderijen (soms in beekdalen)

- Sterke groei los gestructureerde gehuchten

Periode 1175-1250

- Verplaatsing bewoning naar nieuwe, meer permanente locaties, veelal op de 

grens met de hooilanden, op de plaats van de historisch bekende gehuchten. Geen 

bewoning meer in het akkergebied.

Op basis van het natuurlijke reliëf en de daaraan aanwezige nattere en drogere zones 

is in paragraaf 6.1, in combinatie met de aangetroffen sporen, een poging gedaan 

tot het begrenzen van de vindplaats. Zowel richting het noorden, oosten en zuiden 

lijkt er sprake te zijn van een begrenzing. Richting het westen kan nog wel sprake zijn 

geweest van bewoning in de directe nabijheid die zich onttrekt aan het beeld dat deze 

opgraving verschaft. Dit in het achterhoofd houdend zal de Hoge Hoek aan één of 

hooguit enkele gelijktijdige erven plek hebben geboden. 

Binnen bovenstaand model valt de middeleeuwse bewoning te Hoge Hoek dan te 

plaatsen in de categorie ‘geïsoleerde (ontginnings)hoeve’ (Einzelhofe) of een klein 

groepje daarvan. Hoewel het natuurlijk de vraag is hoe geïsoleerd de bewoners 

waren, lijkt er in ieder geval sprake te zijn van een individueel erf: een eenvoudige, 

agrarische nederzetting, waarbij de bewoners voor eigen gebruik metaal bewerkten. 

Voor alle bewoningsfases sluit de materiële cultuur aan op deze aanname. Op een 

overkoepelend niveau kan het erf van een groter verband deel hebben uitgemaakt 

zoals een wijd verspreid en los gestructureerd gehucht. De laatste bewoningsfase 

omvat enkele onzekerheden, met betrekking tot interpretatie en datering. Mocht het 

gaan om  twee laatmiddeleeuwse huisplattegronden, dan past deze bewoning niet in 

bovenstaand model. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat ná 1250 geen sprake meer 

was van bewoning ín het akkergebied. Dit kan pleiten voor een oudere (vol-middel-

eeuwse) datering van beide mogelijkheden. Het is echter niet uit te sluiten dat te Hoge 

Hoek in het begin van de late middeleeuwen nog wel sprake van bewoning is geweest. 
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Discussie en conclusie: de bewonings- en gebruiks-
geschiedenis van Berkel-Enschot Hoge Hoek

M. van Zon 

7.1 Inleiding 

Onderzoeksvragen: 2 t/m 4
In de winter van 2012/2013 zijn binnen het onderzoeksgebied een noodopgraving 

en een aanvullende opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn nederzettingssporen uit de 

prehistorie en middeleeuwen aangetroffen. Op basis van het vooronderzoek werd 

dit niet mogelijk geacht, omdat de bodemopbouw tot op een diep niveau zou zijn 

verstoord. Ter voorbereiding van de bouw waren enkele cunetten uitgegraven waarin 

amateurarcheoloog Rinus van der Loo sporen en vondsten uit de volle middeleeuwen 

aantrof. De veronderstelde verstoring bleek zich te beperken tot het plaggendek. 

Hoewel bij de aanleg ervan het oorspronkelijk maaiveld is omgezet en opgenomen 

heeft het dek in latere periodes als buffer gediend en de onderliggende archeologische 

resten beschermd. De conservering van de sporen en vondsten was dan ook relatief 

goed te noemen. Al met al heeft het onderzoek te Hoge Hoek een relatief grote 

hoeveelheid gegevens opgeleverd. Door een combinatie van deze gegevens is het 

mogelijk een bewonings- en gebruiksgeschiedenis te schetsen voor dit stukje Berkel-

Enschot. 

7.2 Het fysieke landschap

Onderzoeksvragen: 13 t/m 16
De opgraving wees uit dat de Hoge Hoek zich op een dekzandplateau bevond, 

afzonderlijk van het dekzandplateau van de bebouwde kom van Berkel-Enschot. 

De twee zijn van elkaar gescheiden door een laagte met een zuidwest-noord-

oost oriëntatie. Binnen het onderzoeksgebied is sprake van reliëfverschillen. De 

noordwestelijke helft bevindt zich op het dekzandplateau en diens flanken (11,3-11,5 

+NAP), de zuidoostelijke helft in de laagte (ca. 10,7-10,9 +NAP). Dit reliëfverschil 

is ontstaan in het Pleistoceen, onder fluvio-periglaciale omstandigheden. Hierbij 

hebben smeltwaterstromen het dekzandlandschap doorsneden en geërodeerd, 

waarbij de hogere delen als plateaus zijn over gebleven. De hiermee samenhangende 

leemhoudende afzettingen liggen in de laagte direct onder het plaggendek. Op 

de hogere delen is het aanwezige reliëfverschil nog verder versterkt doordat zich 

daar een eolisch dek heeft gevormd. Hier kan sprake zijn geweest van een relatief 

hoge natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Richting de lagere delen kenmerkt de 

bodemopbouw zich door natte profielen, te nat om op te kunnen akkeren maar 

geschikt als weidegrond. Vanaf de late middeleeuwen lijkt het gehele terrein te zijn 

gebruikt voor landbouw zoals blijkt uit de restanten van een akkerlaag op delen van 

het terrein. Hierbij moet de oorspronkelijke vruchtbaarheid geleidelijk zijn uitgeput, 

waarna plaggen en mest zijn aangevoerd en vermengd met de akkerlaag Hierbij 

is het maaiveld geleidelijk opgehoogd met een plaggendek en het oorspronkelijke 

reliëfverschil genivelleerd. 

7
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7.3 Prehistorie

Onderzoeksvragen: 1, 5 t/m 12
Vondsten uit de prehistorie zijn verspreid over het terrein aangetroffen. Het gaat 

om vuursteen en aardewerk, voornamelijk afkomstig uit verspitte contexten: 

middeleeuwse sporen, plaggendek en bouwvoor. De oudste vondsten dateren uit de 

steentijd en vormen de neerslag van één of meerdere fases van gebruik van het onder-

zoeksgebied in deze periodes. Op basis van de beperkte gegevens is het niet mogelijk 

dit gebruik verder te interpreteren, dateren, faseren of te begrenzen. 

Voor de late bronstijd - vroege ijzertijd beschikken we behalve over vondstmateriaal 

ook over enkele grondsporen. Deze bevinden zich in het noorden van het onderzoeks-

gebied, op de hoogte van het dekzandplateau. Het betreft enkele paalsporen en kuilen 

die gerelateerd konden worden aan enkele scherven aardewerk. Hoewel de gegevens 

net als voor de voorgaande periodes relatief beperkt zijn kunnen we op basis van de 

sporen en vondsten uitgaan van een nederzettingsterrein. Op basis van de ligging in 

werkputten 4 en 5 kan dit nederzettingsterrein zich richting zuidwest en noordoost 

uitstrekken. Of er sprake is van één of meerdere erven is echter niet te zeggen. Wel is 

duidelijk dat de bewoners een gevarieerd landschap tot hun beschikking hadden om te 

exploiteren.

7.4 Middeleeuwen

Onderzoeksvragen: 1, 5 t/m 12, 17 t/m 24
In dit landschap vestigen in de Karolingische periode opnieuw boeren. Het betreft 

een of hooguit enkele geïsoleerde ontginningsboerderijen, gericht op agrarische 

activiteiten maar met toegang tot de handelsnetwerken, getuige de ruime 

aanwezigheid van Badorf aardewerk. Een beeld van een eenvoudig agrarisch bedrijf, 

wat ook voor de daarop volgende erven geldt. Deze erven zijn te dateren in de 

Ottoonse periode, de volle middeleeuwen en mogelijk ook het begin van de late 

middeleeuwen. Omdat het niet mogelijk bleek de erven exact te dateren zijn er diverse 

mogelijkheden: de bewoning kan zich buiten de grenzen van de opgraving hebben 

bevonden, bijvoorbeeld ten westen. Ook kan de locatie herhaaldelijk bewoond en 

verlaten zijn. De laatste mogelijkheid is dat de huizen langer dan 50 jaar in gebruik zijn 

geweest, waarbij een datering van huis 5 op het eind van de 9e eeuw, huis 6 in de 10e 

eeuw en huis 2 in de 11e eeuw alsnog sprake kan zijn geweest van continue bewoning 

van de Karolingische periode tot in de volle middeleeuwen. 

De bewoners van de onderzochte erven lijken zich in hoofdzaak te hebben gericht op 

agrarische activiteiten. Voor de volle middeleeuwen zijn er daarnaast ook indicaties dat 

de bewoners ambachtelijke activiteiten uitvoerden. Op kleine schaal, vermoedelijk op 

huishoudelijk niveau, werd metaal gesmeed. 

Opvallend is de ligging van de boerderijen. Nederzettingen uit de vroege 

middeleeuwen tot volle middeleeuwen laten in de loop van de tijd een verschuiving 

zien van de hogere delen van het landschap naar de lager gelegen randen van 

beekdalen. Een verklaring hiervoor is dat men zich op de overgang van het akkerareaal 

naar de weidegronden vestigde. Voor Hoge Hoek geldt echter dat de Karolingische 

bewoning zich al aan de rand van deze laagte bevindt, in tegenstelling tot de 

prehistorische bewoners die zich op het hoogste punt hebben gevestigd. Mogelijk 

ging men al vroeg aan de randen wonen om zoveel mogelijk landbouwareaal ter 
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beschikking te hebben en om makkelijke toegang te hebben tot de laagten die als 

weidegronden konden worden gebruikt. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat het 

terrein al relatief vroeg minder vruchtbaar werd of dat er druk van bovenaf was om op 

grote schaal landbouw te bedrijven. 

In tegenstelling tot de meeste middeleeuwse vindplaatsen eindigt de bewoning van de 

Hoge Hoek mogelijk niet in de 12e eeuw. Er lijkt op het eind van de volle middeleeuwen 

of het begin van de late middeleeuwen sprake van bebouwing binnen het onder-

zoeksgebied, mogelijk na een kort hiaat in de bewoning. Het gaat om twee gebouw-

structuren (7 en 9), die weliswaar niet zeker zijn, maar kenmerken hebben van het 

boerderijtype Huijbers H4. Huizen van het type H4 zijn relatief zeldzaam. Het betreft 

een mogelijk overgangstype van de volmiddeleeuwse (boot)huizen naar het laatmid-

deleeuwse hallehuis op poeren. 

Indien inderdaad sprake is van bewoning in het plangebied rond de overgang van volle 

naar late middeleeuwen, dan gaat dit tegen de algehele trend van de regio in, waarbij 

bewoning zich in deze periode in gehuchten begon te clusteren aan de rand van 

uitgebreide akkercomplexen. 

In de overgang van volle naar late middeleeuwen zien we ook dat de basis van de 

percelering wordt gelegd, bestaande uit sloten met daarlangs paden. In de 14e eeuw 

zien we dan dat het gehele terrein voor akkerbouw in gebruik wordt genomen. Ook 

de lagergelegen delen in het zuiden worden hierbij opgehoogd en zullen daarmee 

geschikter zijn geworden voor landbouw. In de voorafgaande periodes zal dit terrein te 

nat zijn geweest, maar wel geschikt zijn geweest als weidegrond. 



78	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

Literatuurlijst

Arnoldussen, S. & R. Hulst 2003, Sporen en structuren uit de volle Middeleeuwen, In: 

Arnoldussen, S. (red.), Middeleeuwse bewoning te Bakel-Achter de Molen (Brabant) 

(Archol-rapport 16), Leiden, 53-107.

Arts, N., A.M.J.H. Huijbers, K. Leenders, J. Schotten, H. Stoepker, F. Theuws & A. 

Verhoeven 2007, De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland,  NOaA 

hoofdstuk 22 (versie 1.0).

As, S.F.M.v. in voorbereiding, Oss-Horzak West, Leiden.

Bartels, C. 2000, Zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus. Voordracht tijdens de 2e 

Greifswalder Energiekonferenz 18-19 juli 2000, 

Bartels, M. 1999, Steden in scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, 

Nijmegen en Tiel (1250-1900), Zwolle.

Bartels, M., J.W. Woudhof & J. Dijkstra 1997, Duisburgse waar uit Ottoons Tiel. Een 

keramisch gidsfossiel voor de tiende eeuw?, Westerheem 46.3, 2-15.

Berendsen, H.J.A. 2004, De vorming van het land: inleiding in de geologie en de 

geomorfologie, Assen.

Borremans, R. & R. Warginaire 1966, La Ceramique d’Andenne. Recherches de 

1956-1965, Rotterdam.

Broeke, P.W.v.d. 2005, Sporen van bewoning uit een periode vóór de cultusplaats, 

In: van, E.H. & J.R.A.M. Thijssen (red.), In de schaduw van het noorderlicht: Een 

Gallo-Romeinse tempel in Elst-Westeraam (Archeologische berichten Nijmegen, 

Abcoude/Nijmegen, 78-84.

Bult, E.J. 2009, Spijkenisse Hartel-West. Het aardewerk van de middeleeuwse 

nederzetting op vindplaats 10-117,  (BOORrapport 479).

Camps, H.P.H. 1979, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, ‘s-Gravenhage.

Deeben, J.H.C. 2005, Artefacten uit de steentijd, In: Hiddink, H. (red.), Opgravingen op 

het Rosveld bij Nederweert 1. Landschap en bewoning in de IJzertijd, Romeinse tijd en 

Middeleeuwen (ZAR 22/1), Amsterdam, 60-74.

Deeben, J.H.C. & H. Hiddink 2005, De stenen artefacten uit de opgraving, In: Hiddink, 

H. (red.), Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout (ZAR 18), Amsterdam, 

74-95.

Dijkstra, J. 1998, Archeologisch onderzoek in de binnenstad van Tiel, juni t/m september 

1996. Lokaties Koornmarkt en Tol-Zuid, Amersfoort (Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 57).



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    79

Dirkx, G.H.P. & C.M. Soonius 1993, De ontwikkeling van het cultuurlandschap in het 

herinrichtingsgebied “De Leijen-West” (Noord-Brabant), Wageningen/Amsterdam 

(DLO-Staring centrum Rapport 225.1).

Es, W.A.v. & W.J.H. Verwers 1980, Excavations at Dorestad I. The harbour: Hoogstraat I, 

Amersfoort (Nederlandse Oudheden 9).

Exaltus, R. & J. Orbons 2007a, ‘t Hoekske, Berkel-Enschot. Sectie B - percelen 1577, 

3878, 3936 en 2969. Percelen Novaform Vastgoedontwikkeleaars b.v. Gemeente Tilburg 

(ArcheoPro Archeologisch rapport 713).

Exaltus, R. & J. Orbons 2007b, ‘t Hoekske, Berkel-Enschot. Sectie B - percelen 2971, 2968, 

3923 en 4046. Percelen eigendom Gemeente Tilburg. Gemeente Tilburg,  (ArcheoPro 

Archeologisch rapport 714).

Exaltus, R., T. Deville & J. Orbons 2009, ‘t Hoekske, Berkel-Enschot, Gemeente Tilburg. 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek,  

(ArcheoPro Archeologisch rapport 9015).

Harsema, O.H. 1979, Maalstenen en handmolens in Drenthe van het neolithicum tot ca. 

1300 A.D., Assen (Museumfonds Publicatie 5).

Heeringen, R.M.v. 1985, Typologie, Zeitstellung und Verbreitung der in die 

Niederlande importierten vorgeschichtlichen Mahlsteine aus Tephrit, Archäologisches 

Korrespondenzblatt 15, 371-383.

Heidinga, H.A. & E. Vreenegoor 1990, Beers, Gassel IV, In: Verwers, W.J.H. (red.), 

Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1985-1987, Waalre, 71-75.

Hemminga, M.E. 2012, Opgraving van een middeleeuwse nederzetting en een verkenning 

van een mogelijke ijzertijdvindplaats in het plangebied Hoge Hoek te Berkel-Enschot, 

Tilburg,  (Intern verslag Archol bv).

Hendriks, J. & F.v. Nuenen 1992, Verschuivende nederzettingen in een geaccidenteerd 

landschap, Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur 10.2, 37-44.

Heunks, E. 2012, De paleogeografische kaart van de regio Tilburg, schaal 1:25.000. 

Toelichting met twee kaartbijlagen, Utrecht (Heunks adviesdocument 2012-4).

Heunks, E. in voorbereiding-a, Landschappelijk kader, In: Leije, J.v.d. (red.), 

Vindplaatsen uit de late prehistorie en middeleeuwen. Archeologische begeleiding van het 

Waterleidingtracé Tilburg - Berkel-Enschot (Archol-rapport 219). 

Heunks, E. in voorbereiding-b, Landschappelijk kader, In: Zon, M.v. & M.F.P. Dijkstra 

(red.), 600 jaar middeleeuwse bewoning onder een gesloopte textielfabriek. Een 

aanvullend inventariserend veldonderzoek en opgraving te Tilburg-HaVeP (Archol-rapport 

177). 

Höltken, T. 2003, Keramikfunde des 8.-10. jahrhunderts vom Heumarkt in Köln, Kölner 

Jahrbuch 36, 511-566.



80	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

Huijbers, A. 2014, Huisplattegronden van agrarische nederzettingen uit de Volle 

Middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied, In: Lange, A.G., E.M. Theunissen, 

J.H.C. Deeben, J.v. Doesburg, J. Bouwmeester & T.d. Groot (red.), Huisplattegronden in 

Nederland. Archeologische sporen van het huis, Amersfoort, 367-419.

Huijbers, A.M.J.H. 2007, Metaforiseringen in beweging. Boeren en hun gebouwde 

omgeving in de volle middeleeuwen in het Maas-Demer-Scheldegebied, Amsterdam 

(Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam).

Janssen, H.L. 1983, Het middeleeuwse aardewerk: ca. 1200 – ca. 1550, In: Janssen, H.L. 

(red.), Van bos tot stad: opgravingen in ‘s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch, 188-222.

Joachim, H.E. 1985, Zu Eisenzeitlichen Reibsteinen aus Basaltlava, den sog. 

Napoleonshütten, Archäeologisches Korrespondenzblatt 15, 359-369.

Johansson, T. 1994, Sid själv, Forntida teknik 94.1, 5-16.

Kars, H. 1980, Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, Part I: General 

Introduction. The Tephrite Querns, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 30, 393-422.

Kars, H. 1983, Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, Part V: The 

Whetstones and the Touchstones, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 33, 1-38.

Keller, C. 2004, Badorf, Walberberg und Hunneschans. Zur zeitlichen Gliederung 

karolingerzeitlicher Keramik vom Köln-Bonner Vorgebirge, Archäologisches 

Korrespondenzblatt 34, 125-137.

Kluge-Pinsker, A. 1988, Die Entwicklung der Keramikproduktion in Duisburg im 9. und 10. 

Jahrhundert, Frankfurt am Main (Academisch proefschrift 

Knippenberg, S. 2006a, Het Steenmateriaal, In: Knippenberg, S. & E.N.A. Heirbaut 

(red.), Wonen en begraven nabij Elst (Gld.). Archeologisch onderzoek van een vroege ijzer-

tijdnederzetting en een inheems-Romeins grafeveld op het bedrijventerrein “De Merm” 

(Archol Rapport, 36-45.

Knippenberg, S. 2006b, Steenmateriaal, In: Hemminga, M. & T. Hamburg (red.), 

Een Merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn. Opgraving (DO) en 

Inventariserend Veldonderzoek, Oestgeest – Rijnfront zuid 2004 (Archol Rapport 69), 

Leiden, 82-93.

Knippenberg, S. 2007, Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen, In: Jansen, R. 

(red.), Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode 

van laat-neolithicum tot volle middeleeuwen (Archol-rapport 48), Leiden, 197-244.

Knippenberg, S. 2008a, Natuursteen, In: Hemminga, M., T. Hamburg, M.F.P. Dijkstra, 

C. Cavallo, S. Knippenberg, S.M.E.v. Lith, C.C. Bakels & C. Vermeeren (red.), Vroeg 

Middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. Een inventariserend veldonderzoek en 

opgraving langs de Oude Rijn (Archol-rapport 102), Leiden, 69-77.



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    81

Knippenberg, S. 2008b, Vuursteen en natuursteen, In: Leeuwe, R.d. (red.), Nieuwe 

huizen in Hulsel. Een laat-Merovingische nederzetting met een nieuw huistype op een 

nieuwbouwlocatie (Archol-rapport 110), Leiden, 53-58.

Knippenberg, S. 2011, Stenen in het zand: het natuursteen, In: Koning, J.d. (red.), 

Onder het duinzand. Overstoven vroegmiddeleeuwse nederzettingen bij Bloemendaal 

(5e – 9e eeuw). De opgravingscampagnes Groot Olmen 2005, 2006 en 2007, Zaandijk, 

319-338.

Knippenberg, S. 2012, Stenen in het zand: het natuursteen, In: Koning, J.d. (red.), 

Onder het duinzand. Overstoven vroegmiddeleeuwse nederzettingen bij Bloemendaal 

(5e-9e eeuw). De opgravingscampagnes Groot Olmen 2005, 2006 en 2007, Zaandijk, 

319-338.

Knippenberg, S. in voorbereiding, Steenmateriaal, In: Zon, M.v. & M.F.P. Dijkstra (red.), 

600 jaar middeleeuwse bewoning op het terrein van voormalige textielfabriek HaVeP 

Aanvullend inventariserend veldonderzoek en opgraving in plangebied Puijacker te Tilburg, 

Knippenberg, S. & M.A. Goddijn 2013, Prehistorische resten en middeleeuwse bewoning 

in het Witte Stadje. Een inventariserend en een Definitief Archeologisch Onderzoek aan de 

Schoolstraat/Molenweg te Thorn, gemeente Maasgouw, Leiden (Archol-rapport 203).

Knippenberg, S., A. Verbaas, A. van Gijn & C. Nieuwenhuis 2012, Natuursteen, In: 

Hamburg, T., E. Lohof & B. Quadflieg (red.), Bronstijd opgespoord. Archeologisch 

onderzoek van prehistorische vindplaatsen op bedrijvenpark H2O-plandeel Oldebroek 

(Provincie Gelderland) (Archol rapport 142 & ADC rapport 2627, Leiden/Amersfoort, 

375-421.

Lanzing, J.J. & B.H.F.M. Meijlink 2006, Middeleeuwen en Nieuwe tijd, In: Kranendonk, 

P., P.v.d. Kroft, J.J. Lanzing & B.H.F.M. Meijlink (red.), Witte vlekken ingekleurd. 

Archeologie in het tracé van de HSL-Zuid (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 

113), Amersfoort, 285-353.

Leenders, W.H. 1992, De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied ‘De Leijen-West’ 

(Noord-Brabant), Wageningen

Amsterdam (DLO-Staring Centrum Rapport 214).

Leeuwe, R.d. 2008, Nieuwe huizen in Hulsel. Een laat-Merovingische nederzetting met 

een nieuw huistype op een nieuwbouwlocatie, Leiden (Archol-rapport 112).

Leije, J.v.d. in voorbereiding, Vindplaatsen uit de late prehistorie en middeleeuwen. 

Archeologische begeleiding van het Waterleidingtracé Tilburg - Berkel-Enschot, Leiden 

(Archol-rapport 219).

Lung, W. 1955-1956, Die Ausgrabungen nachkarolingischer Töpfer”fen in Paffrath, 

Gem. Bergisch-Gladbach, Bonner Jahrbücher 155/156, 355-371.

Lurvink, M.L. 1989 (red.), Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters 

(NEN 5104), Delft.



82	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

Mostert, M. & C. Verbeek 2010, Tilburg (NB) – Berkel-Enschot, Koningsoord Fase 1. 

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Tilburg (BILAN-rapport 1636).

Mulder, E.F.J.d., M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & T.E. Wong 2003, De 

ondergrond van Nederland, Houten.

Nijboer, A.J. & C. Tulp 1997, De vloer van een smidse te Wijnaldum (Fr.), Paleo-Aktueel 

8, 111-114.

Nuenen, F.v. 1990, AWN-afdeling Midden-Brabant in 1989: het jubileumjaar in woord 

en beeld, Westerheem 39.6, 253-262.

Ostkamp, S. 1998, Van nederzettingslocatie tot akkercomplex. Plattelandsnederzettingen 

uit de Volle Middeleeuwen bij Geldrop ‘t Zand, Amsterdam (Doctoraalscriptie Universiteit 

van Amsterdam).

Ostkamp, S. 2006, Aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen, In: Kranendonk, P., P.v.d. 

Kroft, J.J. Lanzing & B.H.F.M. Meijlink (red.), Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het 

tracé van de HSL-Zuid (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 113), Amersfoort, 

303-312.

Redknap, M. 1999, Die römischen und mittelalterlichen Töpfereien in Mayen, In: 

Wegner, H.H. (red.), Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel 6), 11-401.

Resi, H.G. 1990, Neue Ausgrabungen in Haithabu, Bericht 28. Die Wetz- und Schleifsteine 

aus Haithabu, Neumünster.

Rijk, P.d. 1994, Das Schmieden von Luppe und Eisen. Eine Schlackenbeschreibung, 

Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre Research Report 46, 30-34.

Rijk, P.d. 2012, Het slakmateriaal van de Enschotsebaan Zuid 2 te Berkel-Enschot 

(gemeente Tilburg), Capelle aan den IJssel (ArcheoMedia rapport A11-066-R-002).

Sanke, M. 2002, Die mittelalterliche Keramikproduktion in Brühl-Pingsdorf. Technologie-

Typologie-Chronologie, Mainz (Rheinische Ausgrabungen 50).

Theuws, F. 1991, Landed property and manorial organisation in Northern Austrasia: 

some considerations and a case study, In: Roymans, N. & F. Theuws (red.), Images of 

the Past. Studies on ancient societies in north-west Europe, Amsterdam, 299-407.

Theuws, F. 1999, The archaeology and history of the curia of the abbey of Saint Trond 

at Hulsel (province of North Brabant) (c. AD 700-1300), In: Theuws, F. & N. Roymans 

(red.), Land and Ancestors. Cultural dynamics in the Urnfield period and the Middle 

Ages in the Southern Netherlands (Amsterdam Archaeological Studies 4), Amsterdam, 

241-308.

Theuws, F. 2011, De nederzettingsontwikkeling in de Middeleeuwen: een model en 

enige thema’s voor toekomstig onderzoek, In: Theuws, F., M.v.d. Heiden & J. Verspay 

(red.), De archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek 

van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven (Themata 4), Amsterdam, 60-77.



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    83

Theuws, F. 2014, Vroegmiddeleeuwse huisplattegronden uit Zuid-Nederland en 

hun weergave, In: Lange, A.G., E.M. Theunissen, J.H.C. Deeben, J.v. Doesburg, J. 

Bouwmeester & T.d. Groot (red.), Huisplattegronden in Nederland. Archeologische 

sporen van het huis, Amersfoort, 313-339.

Theuws, F., A. Verhoeven & H.H.v. Regteren Altena 1988, Medieval Settlement 

at Dommelen. Parts I and II, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 38, 229-430.

Tulp, C. 2003, Tjitsma, Wijnaldum: an early medieval production site in the Netherlands, 

In: Pestell, T. & K. Ulmschneider (red.), Markets in early medieval Europe. Trading and 

‘productive’ sites, 650-850, Macclesfield, 221-233.

Verhoeven, A.A.A. 1993, Vroeg-middeleeuws aardewerk in de Kempen, Brabants Heem 

45, 62-80.

Verhoeven, A.A.A. 1998, Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland (8ste-13de eeuw), 

Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 3).

Verhoeven, A.A.A. 2011, Middeleeuws aardewerk, In: Lascaris, M. (red.), Opgravingen 

in Eersel-Kerkebogten. Landschap en bewoning in de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse 

tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 44), 

Amsterdam, 171-186.

Verwers, W.J.H. & P. Kleij 1995, Noord-Brabant, Jaarverslag van de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek 1994, 117-122.

Waterbolk, H.T. 2009, Getimmerd verleden. Sporen van voor- en vroeghistorische 

houtbouw op de zand- en kleigronden tussen Eems en IJssel, Groningen.

Weele, M.v.d. & F.P. Kortlang 2012, Programma van Eisen Berkel-Enschot Hoge Hoek, 

Definitief Onderzoek (versie 17-12-2012).

Young, T. 2003, Grey glassy, vesicular slags, Bristol and Gloucestershire Archaeological 

Report 2, 52-53.

Zon, M.v. & M.F.P. Dijkstra in voorbereiding, 600 jaar middeleeuwse bewoning op het 

terrein van de voormalige textielfabriek HaVep. Aanvullend inventariserend veldonderzoek 

en opgraving in plangebied Puijacker te Tilburg., Leiden (Archol-rapport 177).



84	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

Figuren
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(blauwe pijl).

Figuur 1.2 Tijdsbalk.

Figuur 2.1 Uitsnede paleogeografische kaart van de regio Tilburg met de ligging van het 

onderzoeksgebied (Heunks 2012).

Figuur 2.2 Het actueel hoogtereliëf met de ligging van het onderzoeksgebied (blauwe lijn; 

bron: AHN).

Figuur 2.3 Bodemkaart De Leijen-west, schaal 1:25.000 met de ligging van het onderzoeks-

gebied (Leenders 1992).

Figuur 2.4 IKAW-kaart met de ligging van de hier besproken waarnemingsnummers, het 

onderzochte tracé van de waterleiding (zwart) en het onderzoeksgebied (rood omlijnd).

Figuur 2.5 Opbouw van het cultuurlandschap (Dirkx & Soonius 1992). Geel: open 

akkercomplex, paars: kampontginning, bruin: heideontginning.

Figuur 2.6 Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1837, 1894, 1960 

en 2007 (bronnen: Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000; 

Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Noord-Brabant 1894-1926; 

Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000; Topografische kaart van 

Nederland 2007).

Figuur 2.7 Dikte van de verstoorde bovengrond binnen het plangebied (Exaltus & Orbons 

2007 a, fig. 11).

Figuur 3.1 Overzicht van de aangelegde putten en gedocumenteerde profielen.

Figuur 3.2 Impressie van de omstandigheden in het veld. Fotograaf: John Schouten 

(Gemeente Tilburg).

Figuur 4.1 Reconstructie van het oud oppervlak op basis van de NAP-waarden in de 

boringen van het vooronderzoek (op basis van Exaltus & Orbons 2007a en Exaltus & 

Orbons 2007b). Hierbij zijn de BC- en C-horizont als ‘oud oppervlak’ gekenmerkt. Het 

oorspronkelijke oppervlak zal enkele decimeters hoger hebben gelegen.

Figuur 4.2 Hoogtekaart op basis van de NAP-waarden van het opgravingsvlak.

Figuur 4.3 Profielgat 5.94.1 (diepte van lagen in cm –Mv). Representatief profiel voor het 

hoge deel van het onderzoeksgebied.

Figuur 4.4 Profielgat 7.92.1(diepte van lagen in cm –Mv). Representatief profiel voor het 

hoge deel van het onderzoeksgebied.

Figuur 4.5 Profielgat 3.91.2 (diepte van lagen in cm –Mv). Representatief profiel voor het 

lage deel van het onderzoeksgebied.

Figuur 4.6 Profielgat 8.94.1 (diepte van lagen in cm –Mv). Representatief profiel voor het 

lage deel van het onderzoeksgebied.

Figuur 5.1 Sporen uit de late prehistorie.

Figuur 6.1 De sporen van de middeleeuwse nederzetting te Berkel-Enschot Hoge Hoek.

Figuur 6.2 De middeleeuwse sporen in de wegcunetten.

Figuur 6.3 Selectie van middeleeuwse plattegronden te Berkel-Enschot Hoge Hoek. Schaal 

1:250.

Figuur 6.4 Huis 2 tijdens de documentatie van het vlak (werkput 1).

Figuur 6.5 Voorbeelden van de aangetroffen typen bergen. Schaal 1:200.

Figuur 6.6 Selectie van de aangetroffen bijgebouwen. Schaal 1:200.

Figuur 6.7 Greppelsysteem 31 bij de vlakaanleg (werkput 7).

Figuur 6.8 Een selectie van de middeleeuwse scherven met diagnostische kenmerken van 

Berkel-Enschot Hoge Hoek. Schaal 1: 2.

Figuur 6.9 Spreiding van huttenleem. De grijze vlakken geven de plattegronden weer met 

de bijbehorende structuurnummers.
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Figuur 6.10 Deels verglaasde bovenzijde van ijzerrijke smeedslak (v. 1002). De 

schaalverdeling is in cm.

Figuur 6.11 Silicaatrijke smeedslak (v. 38).

Figuur 6.12 De van het vuur afgewende zijde van haardwand (v. 43). De schaalverdeling 

is in cm.

Figuur 6.13 Hamerslagconglomeraat (v. 97). De schaalverdeling is in cm.

Figuur 6.14 Interpolatiemodel van de verspreiding van planoconvexe smeedslak naar 

aantal. De grijze vlakken geven de plattegronden weer met de bijbehorende structuur-

nummers.

Figuur 6.15 Fasering van de middeleeuwse bewoning te Hoge Hoek.
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Bijlage 1: Onderzoeksvragen

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE de volgende vragen opgenomen: 131

Algemeen: 
1. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen vindplaats(en) aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de 

fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen: 
2. Heeft het gevormde akker- en/of oud cultuurdek een conserverende of juist 

verstorende invloed op gehad op de archeologische niveaus? 

3. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave, goed geconserveerde of juist 

minder goed geconserveerde archeologische resten? 

4. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? 

Perioden en sites: 
5. Kunnen er binnen de vindplaats aparte sites (bijv. uit andere perioden) onderscheiden 

worden, en zo ja, op welke gronden? 

6. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is de onderlinge samenhang? 

7. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 

c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

d. aard /complextype / functie 

e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

f. de vondst- en spoordichtheid 

g. de stratigrafie 

h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie 

8. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, 

percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera? 

9. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan te geven? 

10. Kunnen meerdere bewoningsfasen per site onderscheiden worden? 

11. Wanneer start de bewoning op de sites en vindplaats? 

12. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik 

geraakt? 

Landschap en bodem: 
13. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)? 

14. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, 

ophogingslagen of cultuurlagen? 

15. Is er een akkerdek aanwezig al dan niet in de vorm van een plaggendek en wat is de 

omvang, aard, opbouw en dikte daarvan? 

16. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten? 

131  Weele & Kortlang 2012. Weele & Kortlang 2012.Weele & Kortlang 2012.
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Specifiek voor de middeleeuwse vindplaats: 
17. Welke structuren zijn op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, greppels, 

waterputten)? 

18. Wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, de typologie van de 

structuren en dendrochronologische data van hout uit waterputten? 

19. Gaat het hier om complete erven? 

20. Hoeveel fasen kunnen worden onderscheiden? 

21. Wat is de indeling van de erven? 

22. Welke activiteitenzones zijn te onderscheiden? 

23. Welke aanwijzingen zijn er voor verbouwingen van gebouwen? 

24. Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde 

zaden- en pollenmonsters? Wat zegt dit over de economie van de bewoners van de 

nederzetting?
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Bijlage 2: Catalogus

Huizen

Structuur 2: Driebeukige, bootvormige huisplattegrond

Onderzoek De structuur ligt in werkput 1 en gedeeltelijk in werkput 7 en is 
daardoor in twee fasen onderzocht. Aanleg put 1 op 30 novem-
ber 2012 en put 7 op 7 januari 2013. Bij het afwerken van de 
sporen is één monster genomen (ME79).

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) De kern van de constructie bestaat uit acht staanderparen. Aan 
beide kopse kanten van de plattegrond bevinden zich twee sluit-
palen, geplaatst in één grote rechthoekige kuil. De staanderrijen 
zijn licht gebogen evenals de rijen wandpalen. Opvallend is dat 
het laatste staanderparen zich in de oostelijke kopse wand, op 
één lijn met de sluitpalen bevindt. Aan de westzijde is er sprake 
van een grotere onderlinge afstand tussen deze elementen en 
lijken de wandpalen geheel rondom de kern te lopen. Hierdoor 
moet de westelijke kopse kant een afgerond uiterlijk hebben 
gehad, waarbij deze voorzien zal zijn geweest van een schilddak. 
De oostelijke zijde heeft echter een heel recht uiterlijk en zal een 
zadeldak hebben gehad. 

Vorm paalkuilen Afgerond rechthoekig

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen De staanderparen 2/3 en 5/6 staan relatief dicht bij elkaar. 

Ontbrekende delen Geen 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Licht gebogen

Vorm paalkuilen Afgerond rechthoekig

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 21,3 m

Grootste totale breedte 12,4 m

Kleinste totale breedte 8 m

Lengte kern 19,2 m

Grootste breedte kern 8,7 m

Kleinste breedte kern 6 m

Afstand tussen staanderparen 2-4,1 m

Grootste breedte zijbeuk 2 m

Kleinste breedte zijbeuk 1,5 m

Ingangen Aangenomen wordt dit plattegrondtype ingangen had aan 
de korte zijden. Voor huisplattegrond 2 kan dit het geval zijn 
geweest, maar er lijkt aan de westzijde sprake van relatief veel 
wandpalen rondom de sluitpalen. Of hier een ingang heeft geze-
ten is dan ook onzeker. Aan de oostzijde zal wel een ingang in de 
kopse wand hebben gezeten. Daarnaast heeft er in de noorde-
lijke lange wand ter hoogte van staanderpaar 3/4, en mogelijk er 
tegenover in de zuidelijke lange wand, een ingang gezeten. 

Binnenindeling Op basis van de plaatsing van de ingang in de lange wand valt 
aan te nemen dat in ieder geval sprake was van een tweedeling. 
Mogelijk was het kleinere oostelijke deel dan het woondeel en 
het grotere westelijke deel het werk- en/of staldeel.

Bijzondere elementen Op de middenlijn van gebouw zijn drie middenstaanders aan-
wezig. Qua diepte komen in ieder geval twee staanders overeen 
met de gebintstijlen, de derde is niet gecoupeerd. Mogelijk gaat 
het hier om een extra versteviging, zodat een ingang in de lange 
zijde kon worden gecreëerd of voor zoldering.
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Verbouwingen/reparaties Mogelijk kan de geringere afstand tussen gebintparen 2/3 en 5/6 
als een indicatie voor een reparatie gezien worden. Daarnaast 
lijken in meerdere sporen aanwijzingen te zijn voor twee fases, 
maar niet in allemaal. De rommelige vullingen en de aanwezige 
uitgraafkuilen maken het niet mogelijk te zeggen of het gebouw 
een keer geheel herbouwd is op dezelfde plek. 

Het verdwijnen van het gebouw De meeste sporen hebben een rommelige vulling of worden dui-
delijk door een uitgraafkuil doorsneden. De palen zijn allemaal 
uitgegraven na de gebruiksfase waarna de overgebleven kuilen 
zijn dichtgegooid. 

Datering

Oversnijdingen Oversnijdt waterput 12.

Vondstnummers 7, 8, 10, 12 t/m 15, 17, 20 t/m 22, 26, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 43, 49, 
50, 53, 54, 58, 62, 66, 70, 71, 75, 77, ME79, 122 t/m 124, 129, 184. 

Aardewerk 38 fr. 3-laagjes aardewerk, 2 fr. Badorf, 6 fr. Duisburg, 1 fr. indet, 
1 fr. kogelpot, 1 fr. Mayen, 28 fr. Paffrath, 21 fr. Pingsdorf, 7 fr. 
Maaslands wit

14C-datering Geen

Parallellen Bakel-Achter de Molen 9 (Arnoldussen & Hulst 2003, 62-63), 
Nistelrode structuur 51 en 95 (Knippenberg 2007a, 207-208), 
Tilburg-HaVeP structuur 20 (Van Zon & Dijkstra in voorbereiding).

Typologie Huijbers 2007, H2-8

Conclusie datering LMEA (1050-1250). Op basis van de oversnijdingen, de typologie 
en het aardewerk dateert de plattegrond in de volle middeleeu-
wen. Het aardewerkcomplex maakt het niet mogelijk tot een 
specifiekere datering te komen. Op basis van de nabijgelegen 
Ottoonse huisplattegrond 6 is het goed mogelijk dat een deel 
van het materiaal opspit betreft. 



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    91


4m0

spoordiepte structuur

11.34 m+NAP

2m

0

Figuur 1 
Structuur 2. Schaal 1:200.



92	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot

Structuur 5: Driebeukige, rechthoekige huisplattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 6 op 7 januari 2013 en werkput 13 op 4 februari 
2013. Intensief onderzoek is gestart op 10 januari 2013. De spo-
ren zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Hierbij zijn 
twee monsters genomen (MA190 en MA191).

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Het skelet bestaat uit vier paar dakdragende staanders.

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen Tussen paar drie en vier is de afstand groter dan bij de andere 
paren (5,6 m versus 3,5-3,9 m). Hier tussen zijn echter ook 
enkele ondiepere stijlen aanwezig die geholpen hebben de 
daklast te verdelen. 

Ontbrekende delen Geen 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Recht  

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht 

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 13,3 m

Grootste totale breedte 9,5 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 13,3 m

Grootste breedte kern 5,4 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen staanderparen 3,5-5,6 m

Grootste breedte zijbeuk 2 m

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen
Mogelijk waren ingangen in de lange wand aanwezig tussen 
staanderpaar twee en drie.  

Binnenindeling Het verschil in constructie van het oostelijke deel (paar drie-vier) 
en het westelijke deel (paar een-drie) wijst mogelijk op een 
tweedeling. Ook de aanzet van een dwarswandje bij paar drie 
doet dit vermoeden. Een onderscheid in woon- of stal-/werk-
deel is niet te maken. 

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen

Het verdwijnen van het gebouw Na de gebruiksfase heeft men de palen willen verwijderen. Ze 
zijn uitgetrokken of gegraven. Dit is te zien aan uitgraafkuilen 
en de heterogene opvulling van de kernen. In enkel geval lijkt 
de onderkant van de paal achter te zijn gebleven en te zijn 
vergaan. 

Datering

Oversnijdingen Geen

Vondstnummers MA190, MA191, 271 en 272

Aardewerk 2 fr. Mayen
14C-datering Geen

Parallellen Bakel-Achter de molen huis 15 (Arnoldussen 2003, 46-48), Hulsel 
structuur 7 (De Leeuwe 2008, 29-30), Beers-Gassel IV (Heidinga 
& Vreenegoor 1990, 73-75), Tilburg-HaVeP structuur 8 en 19 
(Van Zon & Dijkstra in voorbereiding).

Typologie - 

Conclusie datering VMEC (725-900). Op basis van het uiterlijk van de plattegrond 
en de datering van vergelijkbare structuren valt structuur 5 in 
Karolingische periode te dateren. 
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Structuur 6: Driebeukige, bootvormige huisplattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 6 op 7 januari 2013 en werkput 13 op 4 februari 
2013. Intensief onderzoek is gestart op 10 januari 2013. De spo-
ren zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Hierbij is 
één monster genomen (ME215).

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Het skelet bestaat uit drie paar dakdragende staanders en aan 
de westzijde een paar sluitpalen. De staanderrijen hebben een 
recht verloop.

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen Geen

Ontbrekende delen Gezien de plaatsing van de meest westelijke wandpalen was aan 
deze kant vermoedelijk ook sprake van een paar sluitpalen. Deze 
liggen echter in een stuk wat niet opgegraven kon worden. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Licht gebogen.

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht 

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw circa 17,5 meter

Grootste totale breedte 9,6 m

Kleinste totale breedte 7,4 m

Lengte kern 8,4 m

Grootste breedte kern 5,4 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen staanderparen 4,2 m

Grootste breedte zijbeuk 1,9 m

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen De ingangen zullen zich bij de sluitpalen in de kopse kanten 
hebben bevonden. De westelijke ingang was 1,6 m breed.   

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor. 

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen

Het verdwijnen van het gebouw Na de gebruiksfase heeft men de palen willen verwijderen. Ze 
zijn in de meeste gevallen uitgegraven en in een enkel geval 
uitgetrokken. Dit is te zien aan uitgraafkuilen en de heterogene 
opvulling van de kernen. 

Datering

Oversnijdingen Wordt oversneden door greppelsysteem 26 (LMEA) en 22 
(VMEC/D)

Vondstnummers 133, 207, 210, 211, ME215, 216, 221

Aardewerk 2 fr. 3-laagjes aardewerk, 2 fr. indet, 1 fr. kogelpot, 4 fr. Pingsdorf
14C-datering Geen

Parallellen Wijnegem-Steenakker huis 6 (Huijbers 2007, 110).

Typologie Huijbers 2007, H1-3

Conclusie datering VMED (900-1050). De oudste exemplaren van type H1 hebben 
drie staanderparen en vernauwde korte zijden. Deze omschrij-
ving komt overeen met de constructie van structuur 6. Op basis 
hiervan is het aannemelijk dat de plattegrond uit de 10e eeuw 
dateert. Het aanwezige aardewerk onderschrijft deze datering.
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Structuur 7: Driebeukige, rechthoekige huisplattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 6 op 7 januari 2013. Intensief onderzoek is 
gestart op 10 januari 2013. De sporen zijn gecoupeerd, gedocu-
menteerd en afgewerkt. Hierbij zijn geen monsters genomen.

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Net als structuur 9 is deze plattegrond aan de westelijke kopse 
kant herkend. De plattegrond is echter vrijwel geheel verstoord 
door recente drainagebuizen en een laatmiddeleeuwse perce-
leringsgreppel. Vermoedelijk betreft het eenzelfde constructie 
als huis 9.

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen Geen 

Ontbrekende delen Het merendeel van de staanderrijen en de wandstijlen ontbreekt. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) N.v.t.

Vorm paalkuilen N.v.t.

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil N.v.t.

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw Niet vast te stellen

Grootste totale breedte Niet vast te stellen

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern Niet vast te stellen

Grootste breedte kern Niet vast te stellen

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen staanderparen Niet vast te stellen

Grootste breedte zijbeuk Niet vast te stellen

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Er is sprake van een ingang in de westelijke kopse kant. 
Vermoedelijk was ook in de oostelijke kopse kant een ingang.   

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen

Het verdwijnen van het gebouw
Alle palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven, waarna de over-
gebleven kuilen zijn dichtgegooid. 

Datering

Oversnijdingen Deze plattegrond wordt oversneden door enkele drainagebuizen 
en perceleringsgreppel 25 (LMEB).

Vondstnummers 135, 136, 138, 141, 250, 256, 257, 259

Aardewerk 4 fr. 3-laagjes aardewerk, 1 fr. Paffrath, 5 fr. Pingsdorf
14C-datering Geen

Parallellen -

Typologie -

Conclusie datering LME (1175-1500). De constructie is onzeker. Mogelijk betreft het 
een variant van Huijbers type H4. Het vondstmateriaal veron-
derstelt een datering in de volle middeleeuwen maar kan ook 
“opspit” zijn. 
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Structuur 9: Driebeukige, rechthoekige huisplattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 12 op 10 januari 2013. Intensief onderzoek is 
gestart op 11 januari 2013. De sporen zijn gecoupeerd, gedo-
cumenteerd en afgewerkt. Hierbij zijn drie monsters genomen 
(MA244, ME263 en ME264).

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Deze structuur is herkend aan de westelijke kopse kant en de 
wandgreppel die hier dwars opstaat. De kern van de construc-
tie komt echter niet duidelijk uit het sporencluster naar voren. 
Waarschijnlijk gaat het om vier staanderparen, waarbij de eerste 
zich in de kopse wand bevindt. Deze staan in een rechte rij. 
De staanders zijn relatief ondiep vergeleken met de ingangs-
partij. Een teken dat de ingangspartij een belangrijke rol in de 
constructie vervulde. Aan deze zijde moet sprake zijn geweest 
van zadeldak. Aan de oostzijde kan mogelijk van een schild-
dak sprake zijn geweest. Hier lijkt de wand afgerond te kunnen 
hebben gelopen en in ieder geval buiten de sluitpalen om. De 
plattegrond ligt niet schoon in het vlak, waardoor het moeilijk 
is zeker gezien het ontbreken van duidelijke parallellen om de 
constructie te herkennen. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen Geen 

Ontbrekende delen De zuidelijk staanderrij en wand ontbreken. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Recht 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht 

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 15,2 m

Grootste totale breedte ca. 9,8 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 13,5 m

Grootste breedte kern ca. 6,3 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen staanderparen 3,8 - 4,3 m

Grootste breedte zijbeuk 1,9 m

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen De ingangen bevonden zich in de kopse kanten.  

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor.

Bijzondere elementen Bij de westelijke kopse kant is sprake van ondiepe greppel die 
waarschijnlijk deels tot de fundering van de wand heeft gehoord. 
Het verlengde is echter tot greppelsysteem 31 te rekenen: een 
vervolg van de mogelijke standgreppel. Er zijn voorbeelden 
bekend van plattegronden waar vanuit de hoek van het huis een 
hekwerk is geplaatst (zie bijvoorbeeld huis 8 van Tilburg-HaVeP 
(Van Zon & Dijkstra in voorbereiding)). 

Verbouwingen/reparaties Geen

Het verdwijnen van het gebouw
Na de gebruiksfase zijn de palen uitgegraven en in een enkel 
geval uitgetrokken. 

Datering

Oversnijdingen Geen

Vondstnummers 234, MA244, ME263 en ME264

Aardewerk 1 fr. 3-laagjes aardewerk
14C-datering Geen

Parallellen -

Typologie -

Conclusie datering LME (1175-1500). De constructie is onzeker. Mogelijk betreft het 
een variant van Huijbers type H4. Het vondstmateriaal veron-
derstelt een datering in de volle middeleeuwen maar kan ook 
“opspit” zijn.
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Bijgebouwen

Structuur 1: Driebeukige, rechthoekige plattegrond

Onderzoek Structuur 1 is aangetroffen in put 7. Deze werkput is aangelegd 
op 7 januari 2013 waarna op 8 januari 2013 begonnen is met 
couperen. Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en 
afgewerkt. Er zijn geen monsters genomen. 

Oriëntatie NNW-ZZO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Het skelet bestaat uit vier paar dakdragende staanderparen. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Een deel van de wandstijlen ontbreekt. Dit is te wijten aan de 
conservering van deze relatief ondiepere sporen.     

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Recht  

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht  

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 6,1 m

Grootste totale breedte 5,2 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 6,1 m

Grootste breedte kern 4,2 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 2-3,6 m

Grootste breedte zijbeuk 1 m 

Kleinste breedte zijbeuk

Ingangen
Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Binnenindeling Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Eén van de wandstijlen is mogelijk een keer vervangen of extra 
ondersteund. 

Het verdwijnen van het gebouw In vier van de sporen van de staanders zijn paalkernen waarge-
nomen. Dit betekent dat de palen nog aanwezig waren en niet 
zijn uitgegraven. 

Datering

Oversnijdingen Geen 

Vondstnummers Geen

Aardewerk Geen
14C-datering Geen

Parallellen Geen

Typologie Geen

Conclusie datering VMEC-LMEB (750-1500). Op basis van de structuur is de datering 
niet verder te specificeren en behoort de gehele gebruiksperi-
ode van het terrein tot de mogelijkheden.
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Structuur 3: Rechthoekige plattegrond

Onderzoek De structuur ligt in werkput 1. Deze put is aangelegd op 30 
november 2012 en couperen is gebeurd op 1 december 2012. 
Hierbij zijn twee monsters genomen (ME80 en ME81). 

Oriëntatie W-O

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Het skelet bestaat uit vijf paar dakdragende staanders.

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Het is niet zeker of buiten de kern sprake was een rij wandstijlen 
waar de wand langsliep. Deze zijn in ieder geval niet aangetrof-
fen. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Vermoedelijk recht. 

Vorm paalkuilen N.v.t.

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil N.v.t.

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 10,7 m

Grootste totale breedte 5 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 10,7 m

Grootste breedte kern 5 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 2-2,7 m

Grootste breedte zijbeuk Niet vast te stellen.

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Binnenindeling
Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen indicaties voor.

Het verdwijnen van het gebouw In de meeste sporen werden geen paalkernen waargenomen. 
De aanwezige paalkernen werden gekenmerkt door een hetero-
gene vulling. De palen zijn uitgetrokken en uitgegraven waarna 
de overgebleven kuilen zijn dichtgegooid.

Datering

Oversnijdingen Deze structuur ligt op dezelfde locatie als structuur 4 (VMED). Er 
zijn geen oversnijdingen.

Vondstnummers 4, 9, 47, 57, 64, 72, 78, ME80, ME81, ME88, 89, 90, 93

Aardewerk 12 fr. 3-laagjes aardewerk, 1 fr. Badorf, 3 fr. indet, 3 fr. 
Karolingisch handgevormd, 1 fr. kogelpot, 1 fr. Mayen, 8 fr. 
Paffrath, 8 fr. Pingsdorf, 1. Walberberg, 3 fr. Maaslands wit

14C-datering Geen

Parallellen Geen

Typologie Huijbers 2007, B3-5

Conclusie datering VMED (900-1050). Op basis van het vondstmateriaal zou een 
datering in de volle middeleeuwen ook goed mogelijk zijn. Op 
basis van het formaat van de sporen, de opvulling en de ligging 
is dit echter niet zeer aannemelijk. Dit zou betekenen dat struc-
tuur 3 of 4 gelijktijdig met huisplattegrond 2 zou moeten heb-
ben bestaan. Gezien de geringe afstand tussen huisplattegrond 
2 (LMEA) en de locatie van bijgebouwen 3 en 4 en de ligging 
voor één van de ingangen van huis 2 is dit niet zeer aannemelijk. 
Daarnaast lijkt het formaat en de opvulling van de sporen over-
een te komen met die van huisplattegrond 6 (VMED). Op basis 
van de samenstelling van de vondsten wordt verondersteld dat 
structuur 3 eerst op deze locatie stond, opgevolgd door struc-
tuur 4. 
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Structuur 4: Driebeukige, rechthoekige plattegrond

Onderzoek De structuur ligt in werkput 1. Deze put is aangelegd op 30 
november 2012 en couperen is gebeurd op 1 december 2012. 
Hierbij is één monster genomen (ME83). 

Oriëntatie W-O

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Het skelet bestaat uit minimaal vier paar dakdragende staan-
ders. Daarnaast is tussen staanderpaar één en twee een mid-
denstaander aanwezig. 

Vorm paalkuilen Afgerond vierkant

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Een deel van de wandstijlen ontbreekt. Daarnaast ligt staander-
paar vier deels buiten de werkput. Of er van een vijfde staander-
paar sprake was, is onzeker. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Recht. 

Vorm paalkuilen Afgerond vierkant

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 8,7 m

Grootste totale breedte >6,5 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 8,7 m

Grootste breedte kern 5,2 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 2,7 m

Grootste breedte zijbeuk 1 m

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Binnenindeling Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen indicaties voor.

Het verdwijnen van het gebouw In de meeste sporen werden geen paalkernen waargenomen. 
Ook zijn er uitgraafkuilen waargenomen. Na de gebruiksfase is 
het gebouw ontmanteld en zijn de palen uitgegraven.. 

Datering

Oversnijdingen Deze structuur ligt op dezelfde locatie als structuur 3 (VMED). Er 
zijn geen oversnijdingen. 

Vondstnummers 2, 34, 38, 46, 48, 55, 60, 65, 68, 73, ME83, 91

Aardewerk 19 fr. 3-laagjes aardewerk, 1 fr. Badorf, 1 fr. blauwgrijs, 5 fr. 
Kempische waar, 15 fr. Paffrath, 10 fr. Pingsdorf, 2 fr. Schinveld-
Brunssum; 4 fr. Maaslands wit

14C-datering Geen

Parallellen Geen

Typologie Huijbers 2007, B3-4

Conclusie datering VMED (900-1050). Op basis van het vondstmateriaal zou een 
datering in de volle middeleeuwen ook goed mogelijk zijn. Op 
basis van het formaat van de sporen, de opvulling en de ligging 
is dit echter niet zeer aannemelijk. Dit zou betekenen dat struc-
tuur 3 of 4 gelijktijdig met huisplattegrond 2 zou moeten heb-
ben bestaan. Gezien de geringe afstand tussen huisplattegrond 
2 (LMEA) en de locatie van bijgebouwen 3 en 4 en de ligging 
voor één van de ingangen van huis 2 is dit niet zeer aanneme-
lijk. Daarnaast lijkt het formaat en de opvulling van de sporen 
overeen te komen met die van huisplattegrond 6 (VMED). Op 
basis van de samenstelling van de vondsten wordt veronder-
steld dat structuur 3 eerst op deze locatie stond, opgevolgd 
door structuur 4.
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Structuur 11: Driebeukig bijgebouw

Onderzoek De structuur ligt in werkput 1. Deze put is aangelegd op 30 
november 2012 en couperen is gebeurd op 1 december 2012. 
Hierbij is geen monster genomen.

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) De kern van de constructie bestaat uit minimaal twee staander-
paren. Mogelijk bevinden zich nog één of twee paren buiten de 
put. Of deze staanderrijen een gebogen of een recht verloop 
hadden is niet te zeggen.  Aan de oostzijde is één sluitpaal aan-
wezig. Vermoedelijk was de wand buiten de kern geplaatst en is 
de plattegrond driebeukig.   

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Geen indicaties voor.

Afwijkende gebinten Geen 

Ontbrekende delen Eén of twee staanderparen en wandstijlen.  

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Niet vast te stellen. 

Vorm paalkuilen N.v.t.

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil N.v.t.

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw >5,6 m

Grootste totale breedte >4,7 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern >3,6 m

Grootste breedte kern 4,7 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 3,6 m

Grootste breedte zijbeuk Niet vast te stellen.

Kleinste breedte zijbeuk Niet vast te stellen.

Ingangen Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Binnenindeling
Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen indicatie voor

Het verdwijnen van het gebouw Alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw uitgetrokken. 
De aanwezige kernen zijn rommelig opgevuld. 

Datering

Oversnijdingen Wordt oversneden door berg 1o (VMEC-LMEB) 

Vondstnummers 32

Aardewerk 1 fr. Karolingisch handgevormd
14C-datering Geen

Parallellen -

Typologie -

Conclusie datering VMEC-LMEB (750-1500). Op basis van de structuur is de datering 
niet verder te specificeren en behoort de gehele gebruiksperi-
ode van het terrein tot de mogelijkheden.
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Figuur 9 
Structuur 11. Schaal 1:200.
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Structuur 15: Driebeukige, rechthoekige plattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 6 op 7 januari 2013. Intensief onderzoek is 
gestart op 10 januari 2013. De sporen zijn gecoupeerd, gedocu-
menteerd en afgewerkt. Hierbij zijn geen monsters genomen.

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Incompleet bewaard, daardoor onbekende vorm. Vier dakdra-
gende staanders resteren.

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen Tussen paalkuil drie en vier is de afstand groter dan bij de 
andere paren (5,6 m versus 3,5-3,9 m). Hier tussen zijn echter 
ook enkele ondiepere sporen aanwezig die mogelijk geholpen 
hebben de daklast te verdelen. 

Ontbrekende delen Geen 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Recht  

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht 

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw Minimaal 13,3 m

Grootste totale breedte ?

Kleinste totale breedte ?

Lengte kern Minimaal 13,3 m

Grootste breedte kern ?

Kleinste breedte kern ?

Afstand tussen staanderparen 3,5-5,6 m

Grootste breedte zijbeuk ?

Kleinste breedte zijbeuk ?

Ingangen
Mogelijk waren ingangen in de lange wand aanwezig tussen 
staanders twee en drie.  

Binnenindeling ?

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen

Het verdwijnen van het gebouw Na de gebruiksfase heeft men de palen willen verwijderen. Ze 
zijn uitgetrokken of gegraven. Dit is te zien aan uitgraafkuilen 
en de heterogene opvulling van de kernen. In enkel geval lijkt 
de onderkant van de paal achter te zijn gebleven en te zijn 
vergaan. 

Datering

Oversnijdingen Geen

Vondstnummers Geen

Aardewerk Geen
14C-datering Geen

Parallellen Geen

Typologie ?

Conclusie datering VMEC-LMEB (750-1500). Op basis van de structuur is de datering 
niet verder te specificeren en behoort de gehele gebruiksperi-
ode van het terrein tot de mogelijkheden. 
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Structuur 16: Driebeukige, bootvormige plattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 6 op 7 januari 2013 en werkput 13 op 4 februari 
2013. Intensief onderzoek is gestart op 10 januari 2013. De spo-
ren in put 6 zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. In 
put 13 bleek dit door wateroverlast onmogelijk en zijn de sporen 
gegutst. Hierbij zijn geen monsters genomen.

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) De plattegrond bevindt zich deels buiten de opgraving. Over de 
exacte vorm en afmetingen van de plattegrond kunnen dan ook 
alleen aannames gedaan worden. Er zijn vijf staanders aange-
troffen. Deze staan in een gebogen rij. Aangezien de structuur 
incompleet is, is niet met zekerheid te zeggen of het een groot 
bijgebouw of een huis betreft. Mogelijk is de meest oostelijke 
paal als sluitpaal te interpreteren. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende staanderparen Geen

Ontbrekende delen De zuidelijke rij staanders en wandstijlen. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Gebogen

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht 

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 13,1 m

Grootste totale breedte Niet vast te stellen

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 13,1 m

Grootste breedte kern Niet vast te stellen

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen staanderparen 2,8-4,1 m

Grootste breedte zijbeuk 1,8 m

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Niet vast te stellen

Binnenindeling Geen aanwijzingen voor.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen

Het verdwijnen van het gebouw Na de gebruiksfase zijn de palen uitgegraven en uitgetrokken. 
Hierna is de overgebleven kuil dichtgegooid. De aanwezige 
kernen zijn met licht heterogeen  materiaal opgevuld en homo-
gene paalschaduwen ontbreken. 

Datering

Oversnijdingen Geen

Vondstnummers 143, 248

Aardewerk 2fr. Maaslands wit
14C-datering Geen

Parallellen Geen

Typologie N.v.t. 

Conclusie datering VMED/LMEA (900-1250). Op basis van de constructie kan het 
een huisplattegrond uit de Ottoonse periode betreffen, vergelijk 
bijvoorbeeld met structuur 6. Aangezien een groot deel van de 
structuur ontbreekt, is het ook nog goed mogelijk dat het een 
bijgebouw uit de volle middeleeuwen betreft. 
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Structuur 19: Rechthoekige plattegrond

Onderzoek Aanleg werkput 6 op 7 januari 2013. Intensief onderzoek is 
gestart op 10 januari 2013. De sporen zijn gecoupeerd, gedocu-
menteerd en afgewerkt. Hierbij zijn geen monsters genomen. 

Oriëntatie NNW-ZZO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) Het skelet bestaat uit vier paar dakdragende staanders. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende gebinten Geen

Ontbrekende delen Het is niet zeker of buiten de kern sprake was een rij wandstijlen 
waar de wand langsliep. Deze zijn in ieder geval niet aangetrof-
fen. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Vermoedelijk recht. 

Vorm paalkuilen N.v.t.

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil N.v.t.

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 6,5 m

Grootste totale breedte 4,7 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 6,5 m

Grootste breedte kern 4,7 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 1,7-2,5 m

Grootste breedte zijbeuk Niet vast te stellen.

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Binnenindeling Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Het gebouw is zijn geheel een keer vervangen. Bij het coupe-
ren bleken vrijwel alle sporen duidelijk uit twee paalkuilen te 
bestaan. 

Het verdwijnen van het gebouw Voor beide fases geldt dat de sporen zijn uitgegraven. 
Homogene paalschaduwen zijn namelijk niet aanwezig. 

Datering

Oversnijdingen Deze structuur ligt op dezelfde locatie als structuur 6 (VMED). 
Welke van de twee jonger is, is echter niet te zeggen aangezien 
oversnijdingen ontbreken.

Vondstnummers 208, 212, 213

Aardewerk 3 fr. 3-laagjes aardewerk
14C-datering Geen

Parallellen Geen

Typologie Huijbers 2007, B3-4

Conclusie datering LMEA (1050-1250). Het aardewerk uit de plattegrond dateert 
in de Ottoonse periode, maar kan opspit betreffen gezien de 
Ottoonse huisplattegrond 6 op dezelfde locatie. Het bijgebouw 
wordt nu gerekend tot het erf van huis 2 (LMEA), maar kan ook 
tot een hoofdgebouw buiten de opgraving behoren. 
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Structuur 20: Rechthoekig bijgebouw

Onderzoek Structuur 2 is aangetroffen in put 7. Deze werkput is aangelegd 
op 7 januari 2013 waarna op 8 januari 2013 begonnen is met 
couperen. Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en 
afgewerkt. Er zijn geen monsters genomen.

Oriëntatie NNW-ZZO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) De kern van de constructie bestaat uit twee rijen staanders. 
Hierbij zijn twee paren aan te wijzen die iets dieper zijn en 
waarschijnlijk van een dwarsverband voorzien waren. Aan de 
zuidzijde zijn twee sluitpalen aanwezig. De staanderrijen heb-
ben een recht verloop. De hoeveelheid palen doet vermoeden 
dat de wand ter hoogte van de staanders liep. Daarmee zou het 
om een eenbeukige constructie gaan. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Geen indicaties voor.

Afwijkende gebinten Geen 

Ontbrekende delen De sluitpalen aan de noordzijde konden niet aangewezen wor-
den. Mogelijk zijn die vergraven door structuur 21. Gezien de 
plaatsing en diepte van de hoekpalen aan deze zijde is het wel 
aannemelijk dat deze wel aanwezig waren. 

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Recht. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil Recht

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 7,7 m

Grootste totale breedte 4,4 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 2,6 m (uitgaand van de twee diepere staanderparen)

Grootste breedte kern 4,4 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 2,6 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Tussen de sluitpalen aan de zuidkant kan sprake zijn geweest 
van een ingang. Deze was ongeveer 1 meter breed. 

Binnenindeling
Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen indicatie voor

Het verdwijnen van het gebouw Alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw uitgegraven 
en in een enkel geval uitgetrokken. Paalschaduwen ontbreken. 
De relatief grote hoeveelheid sporen doet vermoeden dat er 
van twee fases sprake is, dit kon in het veld niet worden vast-
gesteld. 

Datering

Oversnijdingen Wordt mogelijk oversneden door structuur 21 (LMEA). Gezien 
de veronderstelde ligging op het erf van huisplattegrond 2 is 
het aannemelijk dat de gebouwen opvolgers van elkaar zijn. 

Vondstnummers 107, 109, 113, 115, 116, 165, 167, 168

Aardewerk 3 fr. 3-laagjes aardewerk, 1 fr. Badorf, 2 fr. Karolingisch handge-
vormd, 1 fr. Pingsdorf

14C-datering Geen

Parallellen -

Typologie Huijbers 2007, B3-2

Conclusie datering LMEA (1050-1250). Op basis van de oversnijdingen en het 
aardewerk dateert deze plattegrond in de Ottoonse periode of 
volle middeleeuwen. Ruimtelijk kan deze structuur geassocieerd 
worden aan huisplattegrond 2 (LMEA) en heeft een datering in 
de volle middeleeuwen de voorkeur. 
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Structuur 21: Rechthoekig bijgebouw

Onderzoek Structuur 21 is aangetroffen in put 7. Deze werkput is aangelegd 
op 7 januari 2013 waarna op 8 januari 2013 begonnen is met 
couperen. Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en 
afgewerkt. Er zijn twee monsters genomen (MA187 en MA189).

Oriëntatie WZW-ONO

Skelet

Vorm kern gebouw (bijv. aantal gebinten) De kern van de constructie bestaat uit vijf staanderparen. Deze 
zijn in rechte rijen geplaatst met een relatief onregelmatige tus-
senafstand. Aan de westzijde is een sluitpaal aanwezig. Gezien 
de hoeveelheid palen tussen de staanders is het mogelijk dat de 
wand ter hoogte van de draagconstructie liep. Daarmee zou het 
een eenbeukige structuur betreffen. 

Vorm paalkuilen Rond/ovaal

Stand palen in kuil Geen indicaties voor.

Afwijkende gebinten Geen 

Ontbrekende delen De wandstijlen ontbreken. Mogelijk was in het oosten ook 
sprake van een sluitpaal. Deze bevindt zich dan buiten het opge-
graven gebied.

Wanden

Vorm wand (recht of gebogen) Niet vast te stellen. 

Vorm paalkuilen N.v.t.

Evt. aanwezigheid liggende balken N.v.t.

Stand palen in kuil N.v.t.

Afwijkende tussenruimte N.v.t.

Maatvoering

Totale lengte van het gebouw 13,3 m

Grootste totale breedte >4,1 m

Kleinste totale breedte N.v.t.

Lengte kern 10,2 m

Grootste breedte kern 4,1 m

Kleinste breedte kern N.v.t.

Afstand tussen gebinten 1,7-3 m

Grootste breedte zijbeuk N.v.t.

Kleinste breedte zijbeuk N.v.t.

Ingangen Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Binnenindeling
Op basis van de aangetroffen sporen zijn hier geen uitspraken 
over te doen.

Bijzondere elementen Geen

Verbouwingen/reparaties Geen indicatie voor

Het verdwijnen van het gebouw Alle palen zijn na de gebruiksfase van het gebouw uitgegraven 
en in een enkel geval uitgetrokken. Homogene paalschaduwen 
ontbreken. 

Datering

Oversnijdingen Oversnijdt mogelijk structuur 20 (LMEA). Gezien de veronderstel-
de ligging op het erf van huisplattegrond 2 is het aannemelijk 
dat de gebouwen opvolgers van elkaar zijn.

Vondstnummers 102, 104 t/m 106, 108, 174, 182, 185, MA187, MA189, 219

Aardewerk 4 fr. 3-laagjes aardewerk, 2 fr. Badorf, 5 fr. Pingsdorf
14C-datering Geen

Parallellen -

Typologie De wand ontbreekt, dus het verloop kon niet worden vastge-
steld. Hier door kan de plattegrond een Huijbers 2007, B3-5 of 
B4-5 betreffen.

Conclusie datering LMEA (1050-1250). Op basis van de oversnijdingen en het 
aardewerk dateert deze plattegrond in de Ottoonse periode of 
volle middeleeuwen. Ruimtelijk kan deze structuur geassocieerd 
worden aan huisplattegrond 2 (LMEA) en heeft een datering in 
de volle middeleeuwen de voorkeur.  
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Bergen

Structuur 8
Put: 12

Type: Huijbers 2007, B2

Vorm: Vierkant

Lengte zijden:3,1 x 3 m

Oppervlak: 9,3 m2

Bijzonderheden: Geen

Reparaties: Geen

Verdwijnen gebouw: In alle sporen is sprake van een heterogene opvulling. Na de 

gebruiksfase zijn de palen uitgegraven en de overgebleven kuilen dichtgegooid. 

Oversnijdingen: Geen

Vondsten: Geen

Datering: VMEC-LMEB (750-1500)
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Structuur 10

Put: 1

Type: Huijbers 2007, B1

Vorm: Vijfhoekig

Lengte zijden:2,9-3,2 m

Oppervlak: 15,3 m2

Bijzonderheden: Extra paal in het midden.

Reparaties: Geen

Verdwijnen gebouw: De palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven. 

Oversnijdingen: Oversnijdt bijgebouw 11

Vondsten: Geen

Datering: VMEC-LMEB (750-1500)

Structuur 24

Put: 13

Type: Huijbers 2007, B1

Vorm: Vijfhoekig

Lengte zijden:3,1-3,2 m

Oppervlak: 17,1 m2

Bijzonderheden: Extra paal in het midden.

Reparaties: Geen

Verdwijnen gebouw: De palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven.  

Oversnijdingen: Mogelijke oversnijdingen met greppelsystemen 22 (VMED) en 26 

(LMEB), maar in geen van beide gevallen zeker. 

Vondsten: Geen 

Datering: LMEA (1050-1250). Op basis van de gelijkenis met de vijfhoekige bergen 29 

en 30 is een datering in de volle of late middeleeuwen aannemelijk. Gezien de ligging, 

pal naast huis 7 (LMEB) en de mogelijke oversnijding door greppelsysteem 26 (LMEB) 

is de berg in de volle middeleeuwen gedateerd. 

Structuur 27

Put: 12

Type: Huijbers 2007, B1

Vorm: Vijfhoekig

Lengte zijden:2,5-3,7 m

Oppervlak: 21,8 m2

Bijzonderheden: Extra paal in het midden.

Reparaties: De sporen wijzen erop dat deze structuur tweefasig is.

Verdwijnen gebouw: De palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven.  

Oversnijdingen: De oversnijding met greppelsysteem 31 kon niet vastgesteld worden 

bij het couperen. 

Vondsten: 1 fr. 3-laagjes aardewerk, 1 fr. Paffrath

Datering: LMEA (1050-1250). Veronderstelde associatie, op basis van opvulling en 

spoorformaat, met huisplattegrond 2 (LMEA) zorgt voor een datering in de volle 

middeleeuwen. Het aardewerk past in deze aanname. 
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Structuur 28

Put: 12

Type: Huijbers 2007, B2

Vorm: Vierkant

Lengte zijden:3,5 x 3,8 m

Oppervlak: 13,3 m2

Bijzonderheden: Geen

Reparaties: Geen

Verdwijnen gebouw: De palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven. In één spoor was 

nog een duidelijke kern aanwezig. De onderkant van deze paal is blijven zitten en ter 

plekke vergaan. 

Oversnijdingen: Geen

Vondsten: Geen

Datering: LMEB (1250-1500). Veronderstelde associatie met huisplattegrond 9 (LMEB) 

zorgt voor een datering in de late middeleeuwen.

Structuur 29

Put: 12

Type: Huijbers 2007, B2

Vorm: Vierkant

Lengte zijden:3,3 x 3,5 m

Oppervlak: 10,5 m2

Bijzonderheden: Geen

Reparaties: Mogelijk betreft het hier een tweefasig hooimijt, net als structuur 27. Dit 

kon niet duidelijk worden vastgesteld door de aanwezige uitgraafkuilen. 

Verdwijnen gebouw: De palen zijn na de gebruiksfase uitgegraven. 

Oversnijdingen: Geen

Vondsten: klop-/wrijf-/aambeeldsteen (v. 242)

Datering: LMEA (1050-1250). Veronderstelde associatie met huisplattegrond 2 (LMEA) 

en berg 27 (LMEA), op basis van opvulling en spoorformaat, zorgt voor een datering in 

de volle middeleeuwen. 

Structuur 30

Put: 12 

Type: Vermoedelijk Huijbers 2007, B1

Vorm: Vermoedelijk vijfhoekig

Lengte zijden: 3,1 m

Oppervlak: 16,5 m2

Bijzonderheden: Geen

Reparaties: Geen

Verdwijnen gebouw: Twee palen zijn duidelijk uitgegraven. De derde heeft echter een 

paalschaduw. De onderkant van de paal is hier ter plekke vergaan. 

Oversnijdingen: De oversnijding van greppelsysteem 31 kon niet vastgesteld worden bij 

het couperen.  

Vondsten: 3 fr. blauwgrijs

Datering: LMEB (1250-1500). Op basis van het vondstmateriaal behoort een datering 

in de volle middeleeuwen ook tot de mogelijkheden. Veronderstelde associatie met 

huisplattegrond 9 (LMEB) zorgt voor een datering in de late middeleeuwen. 
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Palenrijen

Structuur 18: Palenrij

Put: 6

Lengte: 7,5 m

Oriëntatie: W-O

Afstand tussen palen: 1-2 m

Bijzonderheden: Geen

Reparaties: Geen

Verdwijnen: De sporen zijn met heterogeen materiaal opgevuld. De palen zijn 

uitgetrokken of uitgegraven. 

Oversnijdingen: Geen

Vondsten: Geen

Datering: VMED (900-1050). Deze datering is gebaseerd op gelijkenis in opvulling met 

structuur 6 (VMED) en een mogelijke ruimtelijke associatie met greppelsysteem 22 

(VMED).
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Greppels

Structuur 22: Greppelsysteem

Onderzoek Dit systeem is aangetroffen in putten 6 en 13. Er zijn enkele dwars- en leng-
tecoupes gezet. Daarnaast zijn de humeuze onderste vullingen bemon-
sterd (MA270 en MA273) van twee langwerpige kuilen of greppels (put 13 
spoor 6 en 46).

Oriëntatie Divers

Topografie Het betreft verscheidene langwerpige kuilen en greppels met een grillig 
verloop. Het cluster is circa 8 m breed en 22 m lang. De kleinere grep-
pels zijn enkele centimeters diep en komvormig. De grotere greppels zijn 
20 tot 38 cm diep en eveneens komvormig. In het veld zijn deze sporen 
gekenmerkt als mogelijke drie-lagige kuilen (Huijbers 2007), vanwege de 
opvulling. Na analyse van de verschillende structuren lijkt het echter eerder 
een cluster greppels te zijn die samen hangen met de toegang tot huis-
plattegrond 6 (VMED). De ondiepere sporen kunnen mogelijke restanten 
van karrensporen zijn. De diepere sporen kunnen begrenzingen van een 
pad vormen of gefungeerd hebben als zandwinningskuilen om het pad 
op te hogen. Gezien de lagere en nattere ligging is deze optie het meest 
waarschijnlijk. 

Opvulling Een primaire sterk humeuze vulling, een secundaire schonere vulling en in 
sommige gevallen een vuilere nazak. 

Fasering Het aantal sporen is een aanwijzing voor meerdere fases. 

Reparaties Geen

Verdwijnen van de structuur
De greppels zijn, gezien de opvulling, deels geleidelijk opgevuld en deels 
dichtgezakt. 

Bijzondere elementen Geen

Datering

Oversnijdingen Op basis van de vlakwaarneming lijkt sprake van een oversnijding met 
berg 24 (LMEA), aangezien van deze structuur een spoor ontbreekt. Het 
vlak stond daar echter vrij snel na de aanleg onder water waardoor niet 
naar het ontbrekende spoor kon worden onderzocht en de oversnijding 
onzeker is. 

Vondstnummers 270 (MA), 273 (MA), 275, 276

Aardewerk 1 fr. Badorf, 1 fr. Mayen
14C-datering Geen

Conclusie datering VMED(900-1050). Gezien de ligging kunnen de greppels gerelateerd wor-
den aan structuur 6 (VMED). Het Karolingische aardewerk kan als opspit in 
de sporen terecht zijn gekomen. 
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Structuur 25: Perceleringssysteem

Onderzoek Dit systeem is aangetroffen in putten 1, 6, 7, 10, 12 en 13. Er is één dwars-
coupe gezet om de stratigrafische positie in het profiel te bepalen. Op 
andere locaties is de insteek gecoupeerd. 

Oriëntatie WZW-ONO en N-Z 

Topografie De hoofdlijnen worden gevormd door drie greppels. Twee hebben een 
WZW-ONO oriëntatie. De noordelijk is over een lengte van 60 centimeter 
te volgen en heeft een diepte van 7-20 centimeter. De zuidelijke greppel 
is 40 centimeter diep en lijkt uit twee greppels te bestaan. Deze greppel is 
over 27,5 meter te volgen. Een derde greppel heeft een N-Z oriëntatie maar 
komt sterk in opvulling overeen. Deze greppel is niet gecoupeerd en is in 
het vlak te volgen over een afstand van 30 meter. Mogelijk kunnen delen 
van dit systeem, zoals de meeste noordelijke en de kuilen langs de zuide-
lijke greppel, geïnterpreteerd worden als restanten van houtwallen. 
 
Haaks op en parallel aan deze hoofdlijnen zijn delen van ondiepere smal-
lere greppels waargenomen in de zuidelijke proefsleuf. Deze liggen onge-
veer 2 meter uit elkaar. In het geval van gelijktijdigheid kan het een pad 
betreffen, anders gaat het om twee fases. 

Opvulling Er zijn geen palen of andere elementen waargenomen. De zuidelijke en 
westelijke greppel zijn opgevuld met donker bruingrijs zand, sterk lijkend 
op het plaggendek in dit deel van het plangebied. Zeker onderin is deze 
vulling humeus te noemen. De noordelijke greppel was zichtbaar door een 
strook van spitsporen onder het plaggendek. Ook hier is de opvulling don-
ker bruingrijs en homogeen. 

Fasering Er zijn aanwijzingen dat er meerdere fases aanwezig zijn in dit systeem, 
mogelijk te wijten aan het verschuiven van perceelsgrenzen. Deze fases zijn 
echter niet uit elkaar te halen. 

Reparaties Geen

Verdwijnen van de structuur De greppels zijn geleidelijk opgevuld. 

Bijzondere elementen Geen

Datering

Oversnijdingen Dit systeem oversnijdt structuren 7 (LMEB), 16 (VMED) en 21 (LMEA). 

Vondstnummers 140, 144, 206, 220, 245, 246, 254, 255

Aardewerk 4 fr. 3-laagjes aardewerk, 2 fr. Badorf, 2 fr. Duisburg, 1 fr. Karolingisch hand-
gevormd, 1 fr. Mayen, 3 fr. Paffrath, 2 fr. Pingsdorf

14C-datering Geen

Conclusie datering LMEB(1250-1500). De sporen hangen onderin het plaggendek en dateren 
van de aanleg van dit dek. Het aanwezige aardewerk kan bestempeld wor-
den als opspit en varieert in datering van Karolingische periode tot en met 
volle middeleeuwen. Het ontbreken van jonger materiaal wijst er op dat de 
greppels vóór de Nieuwe tijd zijn gegraven en opgevuld. 
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Structuur 26: Greppelsysteem

Onderzoek Dit systeem is aangetroffen in putten 6 en 13. Er zijn enkele dwarscoupes 
gezet. 

Oriëntatie ZW-NO

Topografie Het betreft twee parallel aan elkaar lopende greppels. Deze zijn te volgen 
over een afstand van 25 m. De onderlinge afstand varieert van 5,3-7,3 m. 
De greppels zijn 5-25 cm diep. Op het diepste punt is de doorsnede recht-
hoekig. Van palen lijken echter geen sprake te zijn. De greppel lijkt met een 
bocht richting de kopse kant van structuur 2 te lopen. Mogelijk begrenzen 
de greppels een weg naar deze plattegrond. 

Opvulling De greppel is opgevuld met donker bruin grijs zand. De vulling is homo-
geen.

Fasering Zowel de noordelijke als de zuidelijke greppel lijkt uit minimaal twee fases 
te bestaan. 

Reparaties Geen

Verdwijnen van de structuur De greppels zijn, gezien de homogene opvulling, geleidelijk opgevuld. 

Bijzondere elementen Geen

Datering

Oversnijdingen Hoewel in het vlak enkele oversnijdingen zijn waargenomen konden deze 
door tijdsgebrek niet worden gecontroleerd door ze te couperen. Hier kun-
nen dan ook geen uitspraken over worden gedaan. 

Vondstnummers 137

Aardewerk 1 fr. Paffrath
14C-datering Geen

Conclusie datering LMEA (1050-1250). Gezien de ligging kunnen de greppels gerelateerd wor-
den aan structuur 2 (LMEA). De Paffrath-scherf past eveneens binnen deze 
datering. 
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Structuur 31: Greppelsysteem

Onderzoek Dit systeem is aangetroffen in putten 7 en 12. Er zijn enkele dwarscoupes 
gezet. 

Oriëntatie NW-ZO/ZW-NO

Topografie Het betreft twee parallel aan elkaar lopende greppels. Deze zijn te volgen 
over een lengte van 20 m. Dwars hierop is sprake van een aftakking met 
een lengte van 10 m. De onderlinge afstand varieert van 4,4-5,4 m. De 
greppels zijn 6-26 cm diep. Op het diepste punt is de doorsnede rechthoe-
kig. Het is echter niet zeker of het standgreppel betreft aangezien een leng-
tecoupe niet kon worden gezet door de vorst. De greppel loopt met een 
bocht langs bergen 28 en 30. Mogelijk begrenzen de greppels een weg. 

In het verlengde van de aftakking zijn enkele ondiepe sporen aangetroffen 
die mogelijk restanten van een karrenpad kunnen worden geïnterpreteerd. 

Opvulling De greppel is opgevuld met donker bruin grijs zand. De vulling is homo-
geen.

Fasering De oostelijke greppel lijkt uit minimaal twee fases te bestaan. Daarnaast 
spreekt de relatief grote hoeveelheid ondiepe greppels voor meerdere 
fases. 

Reparaties Geen

Verdwijnen van de structuur De greppels zijn, gezien de homogene opvulling, geleidelijk opgevuld. 

Bijzondere elementen Geen

Datering

Oversnijdingen Hoewel in het vlak enkele oversnijdingen zijn waargenomen konden deze 
door tijdsgebrek niet worden gecontroleerd door ze te couperen. Hier kun-
nen dan ook geen uitspraken over worden gedaan. 

Vondstnummers 266

Aardewerk 2 fr. Mayen
14C-datering Geen

Conclusie datering LMEB (1250-1500). Gezien de ligging kunnen de greppels gerelateerd 
worden aan bergen 28 en 30 (LMEB). Het vondstmateriaal dateert in de 
Karolingische periode (725-900) en dient als opspit geïnterpreteerd te 
worden. 
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Bijlage 3: Rapport F. van Nuenen
Zie bestand: Bijlage 3_waarnemingen van Nuenen.pdf
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NIEUWBOUWPLAN OVERHOEKEN – HOGE HOEK, 
BERKEL-ENSCHOT  
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Aanvullende archeologische en landschappelijke waarnemingen in de wegcunetten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilburg 28-XII-2012   
Drs. F. van Nuenen 
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Inleiding 
 
In het weekend van 24-XI-2012 werden door de heer Van der Loo waarnemingen verricht in de 
zojuist uitgegraven wegcunetten ten behoeve van het Nieuwbouwplan Hoge Hoek te Berkel-Enschot, 
gemeente Tilburg. In het westelijke en zuidwestelijke deel van het plangebied was de nieuwbouw 
reeds gestart. In het oostelijke deel van het plangebied bevonden zich de uitgegraven wegcunetten 
voor de volgende fase(n) van het nieuwbouwplan. In een van de wegcunetten werden sporen en 
vondsten van een middeleeuwse nederzetting waargenomen. Deze vondst werd op 26-XI-2012 
gemeld bij de gemeentearcheoloog van Tilburg.1  
 

 
Afbeelding 1. Overzicht van de sporen in het wegcunet ten tijde van de ontdekking door de dhr. Van der Loo (foto). 

 
Naar aanleiding hiervan werden door ondergetekende op 28-XI-2012 de uitgegraven wegcunetten 1 
tot en met 5 aan een nadere inspectie onderworpen, waarbij de locatie en omvang van de 
nederzetting zo goed mogelijk werd vastgelegd. Tevens werden gegevens omtrent de 
landschappelijke ligging van de nederzetting gedocumenteerd. In de dagen daarna werd de 
middeleeuwse nederzetting in het bedreigde wegcunet opgegraven. Ook de in het noordelijke deel 
aangelegde wegcunetten werden archeologisch onderzocht en gedocumenteerd.2 In de navolgende 
dagen werden aanvullende waarnemingen verricht in de, in het zuidelijke deel van het plangebied 
aangelegde, wegcunetten 6 tot en met 13.3 Hierbij werd voornamelijk de bodemopbouw in 
verschillende delen van het plangebied gedocumenteerd. Tevens werden de lopende 
rioleringswerkzaamheden begeleid. Ook hierbij was de bodemopbouw op een dieper niveau het 
belangrijkste onderwerp. Alleen in wegcunet 5 konden nog, in aanvulling op het noodonderzoek,  
archeologische sporen worden gedocumenteerd. 
Hieronder volgt een kort verslag van deze waarnemingen. 
 
 

                                                             
1 E-mail A. van Dorp. 
2 Zie Evaluatieverslag Archol. 
3 De aanvullende waarnemingen vonden plaats op 03, 05, 10, 11, 13 en 14-XII-2012. 
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Ligging van het plangebied 
 
Het plangebied Hoge Hoek ligt ten westen van de Molenstraat en ten oosten van de spoorlijn Tilburg 
– Den Bosch, in het noordwesten van Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. Het maakt onderdeel uit van 
het zogenaamde Plan Overhoeken.4 Het plangebied ligt deels direct ten noorden, noordwesten en 
westen van het voormalige woonwijkje Berkengaarde, dat inmiddels gesloopt is. Dit voormalige 
woonwijkje is geheel afgezet met bouwhekken en bestaat deels uit een parkachtige aanleg waarin de 
sloopputten van de gesloopte woonhuizen herkenbaar zijn. Hier zijn geen waarnemingen gedaan. De 
noordelijke en westelijke begrenzing van dit voormalige woonwijkje bestaat uit een haagbeuken-
haag. De noordwestelijke hoek van deze hagen ligt op circa 125 meter ten westen van de 
Molenstraat.  
Aan de zuidzijde grenst het nieuwbouwplan Hoge Hoek aan de bestaande bebouwing aan de 
Gerardus-, Donatus- en Kloosterstraat en omgeving, het bouwplan Kom Berkel Vak III, dat medio 
jaren 80 van de vorige eeuw is gerealiseerd.5 In het zuidwesten vormt de bebouwing aan de 
Raadhuisstraat de begrenzing van het plangebied, terwijl de spoorlijn Tilburg – Den Bosch de 
noordwestelijke grens markeert. Ten noorden van het nieuwbouwplan is een retentiebekken 
gerealiseerd. De noordelijk afsluitende weg Standerdmolen moet nog worden gerealiseerd, terwijl de 
ontsluitingsweg Koningsoordlaan reeds is aangelegd, met uitzondering van de geplande rotonde aan 
de Molenstraat. 
 

 
Afbeelding 2. Ligging van het plangebied Hoge Hoek (rood omlijnd) en de locatie van de middeleeuwse vindplaats (stip). 
 

                                                             
4 De onderhavige waarneming betreft slechts het deelplan Overhoeken-Hoge Hoek.  
5 Aan deze woonwijk zal voortaan kortheidshalve gerefereerd worden als Kom Berkel Vak III-Gerardusstraat 
e.o. 
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Voorafgaand karterend onderzoek 
 
Voorafgaand aan de nieuwbouw van het plangebied Overhoeken-Hoge Hoek is in een drietal fasen 
door middel van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek 
gekarteerd.6 Uit deze boringen werd geconcludeerd dat grote delen van het plangebied recentelijk 
diepgaand waren verstoord, mede ten gevolge van de teelt van aardbeien en een boomkwekerij. Op 
basis hiervan is toentertijd het plangebied zonder vervolgonderzoek vrijgegeven. 
 
 
Situering van de wegcunetten 
 

 
Afbeelding 3. Overzicht van de aangelegde wegcunetten met de in de tekst gehanteerde nummering. 

 
Cunet 1-Schorsmolen 
Het eerste wegcunet ligt juist ten noorden van de noordelijke haag van Berkengaarde, haaks op de 
Molenstraat en loopt over een afstand van circa 100 meter in westelijke richting (deze afstand is niet 
precies ingemeten). De breedte van het wegcunet bedraagt in het oostelijke deel circa 7,5 meter. Dit 
wegcunet ligt in het verlengde van de geplande straat Schorsmolen, waarvan het westelijke deel, tot 
aan de Poldermolen, reeds is aangelegd. Het uitgegraven wegcunet sluit hier bij aan.  
 
Cunet 2-Stellingmolen 
Wegcunet 2 begint op circa 60 meter westelijk van de Molenstraat en betreft het cunet voor de 
Stellingmolen. Het takt hier in noordelijke en noordwestelijke richting af van cunet 1. Cunet 2 heeft 
een ongeveer gelijke breedte als het eerste cunet, die op de kruising echter circa 10 meter bedraagt. 
Dit cunet is aanvankelijk noord – zuid georiënteerd, direct westelijk van de haag die de begrenzing 
van de panden 49 – 55 aan de Molenstraat vormt. Het noordwestelijke deel buigt in noordwestelijke 
richting af, tot aan de Windmolen, die parallel aan de Koningsoordlaan en de spoorlijn verloopt. 
 

                                                             
6 ArcheoPro Archeologische rapporten 713, 714 en 9105. 
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Cunet 3-Papiermolen 
Het derde cunet, voor de straat Papiermolen, buigt na circa 60 meter in westelijke richting af van het 
tweede cunet. Dit wegcunet 3 is oost – west georiënteerd met een overeenkomstige breedte als 
cunet 2. De lengte ervan werd niet bepaald, maar loopt tot aan de reeds bestaande Poldermolen. 
 
Cunet 4-Weidemolen 
Het vierde wegcunet, ten behoeve van de geplande straat Weidemolen, ligt met een kleine 
verspringing (circa 10 meter) in westelijke richting min of meer in het zuidelijke verlengde van de 
straat Poldermolen en takt af van het reeds bestaande gedeelte van Schorsmolen. Dit cunet is noord 
– zuid georiënteerd met een lengte van circa 75 meter en heeft in het noordelijke deel een breedte 
van circa 15 meter en in het zuidelijke deel circa 19 meter.  
 
Cunet 5-Korenmolen noord 
Op circa 75 meter ten zuiden van de Schorsmolen bevindt zich het vijfde cunet, voor de geplande 
straat Korenmolen noord. Hierin is reeds riolering gelegd, met twee inspectieputten op de kruising 
van beide straten. Van cunet 5 werden geen afmetingen bepaald. 
 
Cunet 6-Korenmolen oost 
Cunet 6 betreft de voortzetting van het wegcunet voor de Korenmolen, oostelijke deel, met een iets 
oostelijke verspringing in het zuidelijke verlengde van de Weidemolen. Hier werden op 28-XI slechts 
beperkte waarnemingen verricht. Op maandag 03-XII-2012 werden, onder hevige sneeuwval, op 
verzoek van Archol b.v., aanvullende waarnemingen verricht, die op 05-XII-2012 werden ingemeten, 
beschreven en gefotografeerd. Dit wegcunet heeft een totale lengte van circa 120 meter. De 
noordelijke helft van dit cunet heeft een breedte van 8 meter, de zuidelijk helft heeft een breedte 
van 5 meter. 
 
Cunet 7-Kloosterstraat 
Cunet 7 buigt op het zuidelijk einde van cunet 6 af in oostelijke richting ten behoeve van de geplande 
Kloosterstraat. De lengte bedraagt circa 45 tot 50 meter. Het is aangelegd tot de westelijke 
begrenzing van Berkengaarde, maar moet nog worden verlengd. De breedte bedraagt circa 10 meter. 
 
Cunet 8-Blomhof 
Cunet 8 ligt met een kleine oostelijke verspringing in het zuidelijke verlengde van cunet 6 en is 
bedoeld voor de Blomhof. Het is noord - zuid georiënteerd, met een lengte van 25 meter en een 
breedte van 5 meter. Het loopt tot aan de bestaande bebouwing aan de Kloosterstraat. 
 
Cunet 9-Elvira 
Cunet 9 is bedoeld voor de straat Elvira en is oost – west georiënteerd, en sluit aan in westelijke 
richting op het zuidelijke einde van cunet 6. Het zuidelijke deel van cunet 9 heeft een lengte van circa 
60 meter tot aan cunet 10. De oostelijke helft van dit deel van cunet 9 heeft een breedte van 8 
meter, de westelijke helft heeft een breedte van 11 meter. Verder westelijk is in de Elvira reeds 
riolering aangelegd en is het cunet opgehoogd tot op maaiveldhoogte. 
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Cunet 10-Ostara 
Cunet 10 ligt circa 60 meter westelijk van cunet 8 en takt daar van de Elvira af in zuidelijke richting en 
is bedoeld voor de straat Ostara. De breedte bedraagt 7 meter en de lengte is 52 meter, tot aan de 
bestaande bebouwing aan de Kom Berkel Vak III-Gerardusstraat e.o. 
 
Cunet 11-Volmolen 
Cunet 11 ligt met een kleine oostelijke verspringing in het noordelijke verlengde van cunet 10 en is 
bedoeld voor de straat Volmolen. Het loopt in noordelijke richting tot aan de Korenmolen. Het heeft 
een breedte van 5 meter en een lengte van circa 100 meter. 
 
Cunet 12-Rapella 
Cunet 12 ligt circa 60 meter ten westen van cunet 10 en takt eveneens in zuidelijke richting van Elvira 
af, tot aan de achtertuinen van de bestaande bebouwing van Kom Berkel Vak III-Gerardusstraat e.o. 
Het heeft een lengte van circa 52 meter en een breedte van circa 7 – 8 meter. De Elvira is in dit 
gedeelte reeds van riolering voorzien en weer tot ongeveer maaiveldhoogte opgehoogd. Een deel 
van de stort is daardoor in het noordelijke deel van cunet 12 terecht gekomen. 
 
Cunet 13-Korenmolen noord, binnenhof 
Het cunet 13, ten behoeve van een binnenhof aan de Korenmolen noord, ligt circa 72 meter ten 
westen van de oostelijke begrenzing van cunet 4. Het is noord – zuid georiënteerd en takt van de 
Korenmolen noord af in noordelijke richting met een breedte van 2,5 meter. De lengte werd niet 
bepaald. 
 
 
Waarnemingsomstandigheden in de wegcunetten 
 
Alle wegcunetten waren aangelegd in de top van de C-horizont of vergelijkbare bodem, door een 
kraan met gladde bak, maar niet op een archeologische manier. Door de vrij ruwe manier van aanleg, 
waarbij hier en daar nog hoopjes zand waren achtergebleven, werden de waarnemingen beperkt.  
In het eerste cunet waren verder geen werkzaamheden verricht, maar was het vlak door 
weersinvloeden enigszins verontreinigd. 
In de wegcunetten 2 en 3 was door een shovel het vlak geëgaliseerd, waardoor er een dun laagje 
zand over het vlak was verspreid. Dit beperkte de waarnemingen in zoverre dat lokaal nog wel de C-
horizont kon worden waargenomen, maar er konden geen sporen worden gezien. 
In cunet 4 was men doende aan de westzijde van het cunet bronbemaling aan te leggen. Deze 
werkzaamheden werden in de loop van de ochtend afgerond. Deze bronbemaling ligt tussen 3 
(noord) en 4 (zuid) meter van de westelijke profielwand van het cunet. Door de wateroverlast 
vanwege de aanleg van de bronbemaling, waardoor het vlak van het cunet plaatselijk verschlamde 
(dat wil zeggen met een dun laagje slib bedekt werd zodat er geen waarnemingen mogelijk waren 
dan na opschaven van het slib), en door het heen en weer rijden van de kraan en waterwagen, waren 
de waarnemingen in de westelijke strook van het cunet, met een breedte van circa 5 meter, beperkt. 
Een grootschalige verstoring van het bodemarchief is door de bronbemaling echter niet opgetreden. 
In het oostelijke deel van het cunet was de zichtbaarheid van het vlak door weersinvloeden wat 
verweerd, maar nog goed te doen. 
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Afbeelding 4. Overzicht van de waarnemingsomstandigheden in wegcunet 4, Weidemolen, op 28-XI-2012. Foto richting 
noord. Links op de foto is de reeds aangelegde bronbemaling te zien. 

 
In het vijfde cunet, waarin reeds riolering was gelegd, waren de waarnemingen beperkt. In grote 
delen van het wegcunet lagen nog de storthopen van de uitgegraven riolering. Er konden 
aanvankelijk slechts sporadisch, langs de noordelijke profielwand, wat ongestoorde vlakken worden 
bekeken. In een later stadium werden deze storthopen opgeruimd waardoor er aanvullende 
waarnemingen in het vlak konden worden verricht. 
Ook het vlak van het zesde cunet was reeds door een shovel uitgevlakt, waardoor de waarnemingen 
zeer beperkt werden. Hier moest teveel worden opgeschaafd om een duidelijk zicht op de eventuele 
aanwezigheid van sporen te kunnen hebben. Hieromtrent kunnen dan ook geen uitspraken worden 
gedaan. In aansluiting op het noordelijke deel van de Weidemolen werd hier eveneens bronbemaling 
aangelegd. 
De wegcunetten 7 en 8 waren uitgegraven tot in de top van de C-horizont, maar er waren geen 
werkzaamheden in verricht. Wel waren door de belabberde weersomstandigheden van de laatste 
dagen de waarnemingsomstandigheden verre van optimaal. 
In cunet 9 was op 05-XII-2012 reeds de riolering gelegd tot aan het oostelijke einde van het cunet. 
Door deze werkzaamheden waren de waarnemingen sterk beperkt. Het westelijke deel van de Elvira, 
vanaf de Ostara in westelijke richting, was reeds in een eerder stadium van riolering voorzien, 
waarna het cunet weer was opgehoogd tot circa maaiveld hoogte. 
Het vlak van cunet 10 was aangelegd in de C-horizont, maar er waren verder nog geen 
werkzaamheden in verricht. Wel was het vlak danig verweerd door het weer. 
Dit geldt ook voor cunet 11, waarbij men op 05-XII-2012 was begonnen met de aanleg van de 
riolering vanaf de Korenmolen in zuidelijke richting. Ook was hier plaatselijk met zwaar verkeer door 
het cunet gereden, zodat waarnemingen in het vlak, met uitzondering van de bodemopbouw en 
delen van de C-horizont, vrijwel zinloos waren. 
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Ook cunet 12 was reeds enige tijd geleden aangelegd en daardoor onder weersinvloeden grotendeels 
verweerd. Er waren nog geen werkzaamheden ten behoeve van riolering of anderszins in uitgevoerd, 
waardoor waarnemingen met betrekking tot de bodemopbouw en C-horizont nog wel mogelijk 
waren. 
In cunet 13 waren de waarnemingen in het vlak uitermate beperkt door de verwering van het vlak 
ten gevolge van de barre winterse tijden. Bij nader onderzoek werd duidelijk dat hierin reeds 
riolering was gelegd, waardoor vrijwel de hele breedte van het vlak van het cunet verstoord is. Het 
vlak maakte een zeer zandige indruk, maar het cunet was nog niet opgehoogd, waardoor de 
bodemopbouw nog bestudeerd kon worden.  
 
 
Waarnemingen in de wegcunetten in het noordelijke deel van het plangebied  
 

 
Afbeelding 5. Globaal overzicht van de landschappelijke waarnemingen in de wegcunetten in het noordelijke deel van het 
plangebied. In blauw de depressie, in groen de lagere randzones en in geel de dekzandrug/-kop. 

 
Cunet 1-Schorsmolen 
Dit cunet was vrij diep aangelegd, tot circa 1 meter beneden het maaiveld, met het diepste gedeelte 
aan de Molenstraat. Het vlak van het cunet bestond uit grijsbruin licht lemig zand, waarin zo op het 
oog geen sporen herkenbaar waren. Deze bodem zette zicht tot circa 75 meter in westelijke richting 
voort, waarna het vlak van het cunet geleidelijk opliep en een wat lichtgrijzer gevlekt karakter kreeg, 
eveneens uit lemig fijn zand. Deze lichtere bodem was tot het einde van het uitgegraven cunet 
zichtbaar. Maar er kon geen scherpe begrenzing van de overgang van de ene bodem naar de andere 
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bodem worden vastgesteld. Dit geeft aan dat we hier te maken hebben met een voormalige 
depressie met het diepste gedeelte in het oosten (aan de Molenstraat) en een geleidelijk oplopende 
oeverzone in het westen.  
 
Cunet 2-Stellingmolen 
In het zuidelijke gedeelte van dit cunet was de voortzetting van de grijsbruine, licht lemige, fijn 
zandige bodem herkenbaar. Deze bodem liep nog circa 25 meter in noordelijke richting door, met 
een begrenzing, voor zover die enigszins zichtbaar was, die noordoost – zuidwest georiënteerd was.  
Verder in noordelijke richting liep het vlak geleidelijk op waarbij de C-horizont bestond uit geel licht 
lemig fijn dekzand met ijzeroer- en mangaanconcreties. Door de boven genoemde werkzaamheden 
konden hierin geen sporen worden waargenomen, tenzij het gehele cunet zou worden opgeschaafd. 
In dit hogere dekzand gedeelte van dit cunet is door de heer Van der Loo een fragment(je) 
prehistorisch aardewerk gevonden. 
Op circa 35 meter ten noorden van cunet 3 begon de bodem weer de grijsbruine kleur van een 
depressie te vertonen. Dit zette zich in noordwestelijke richting voort, tot circa 5 meter voorbij de 
knik in noordwestelijke richting die het cunet hier maakt. Verder noordelijke tot aan de Windmolen 
was weer de licht-lemig-zandige dekzandbodem herkenbaar met ijzeroerconcreties.  
Duidelijk is dat in het zuidelijke deel nog de voortzetting van de oude depressie aangetroffen werd, 
waarbij in noordelijke richting gaande zich een dekzand-(rug of kopje?) bevindt. Het noordelijke en 
noordwestelijk deel van dit wegcunet vertoont weer de typische bodem van een oude depressie. 
 
Cunet 3-Papiermolen 
In cunet 3 was de voortzetting van de dekzandrug/-kopje te zien dat in cunet 2 werd vastgesteld. De 
heer Van der Loo heeft in dit gedeelte een ijzerslak aangetroffen, mogelijk duidend op ijzerbewerking 
in de nabijheid. De percelen ten westen van de Stellingmolen, ten noorden en ten zuiden van de 
Papiermolen,  zijn nog onbebouwd. 
 
Cunet 4-Weidemolen  
De in het vlak van cunet 4 waarneembare C-horizont bestond hier uit lichtgrijsgeel, licht lemig, fijn 
dekzand met ijzeroer- en mangaaninspoelingen. Deze bodem deed zich over de gehele lengte en 
breedte van het cunet voor. In het noordelijke deel waren de waarnemingen beperkt door de 
werkzaamheden in verband met de bronbemaling. In de minder verstoorde gedeelten konden daar 
echter geen sporen worden waargenomen. 
Deze bevonden zich in het zuidelijke deel van het cunet, tot aan de kruising met cunet 5. Hier waren 
vele sporen, deels met roodbruin verbrande leem, houtskoolpartikels en een donkergrijs tot 
donkerbruin lemig zandige vulling, nog meer of minder vaag te herkennen. Er werden enkele sporen 
in geringe mate vlaksgewijs opgeschoond en gefotografeerd. Ook werd er getracht een indruk van 
mogelijk aanwezige structuren te krijgen, maar doordat grote delen van het cunet niet waren 
opgeschoond had dit maar een beperkte waarde. Op die plekken waar schavenderwijze het vlak 
werd opgeschoond werd duidelijk, aan de hand van oversnijdingen van sporen, dat er sprake is van 
een meerfasige bewoning. Zowel tegen de oostelijke als tegen de westelijke profielwand werden 
sporen aangetroffen, hetgeen erop wijst dat de bewoning zich zowel in oostelijke als in westelijke 
richting voortzet. Aan beide zijden van het cunet liggen nog onbebouwde percelen. Ook werden er 
oost – west georiënteerde drainagesporen vastgesteld, die over de gehele breedte van het cunet 
liepen. 
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Afbeelding 6. Overzicht van enkele sporen in het zuidoostelijke deel van cunet 4, Weidemolen op 28-XI-2012, foto richting 
noord. 

 
De sporenconcentratie deed zich voor vanaf circa 30 meter van het noordelijke begin van de 
Weidemolen, tot aan de kruising met de Korenmolen. De sporenconcentratie ligt circa 40 meter ten 
westen van de westelijke haagbeuk-haag van het voormalige Berkengaarde. 
De totale omvang van de sporenconcentratie in dit wegcunet beslaat circa 37 meter in noord – zuid 
richting en een gemiddelde breedte van circa 15 meter in oost – west richting. 
Op 37,20 meter van het noordelijke begin (in het verlengde van de noordelijke begrenzing van 
Berkengaarde) en op 80 cm uit de oostelijke profielwand, bevindt zich piket 42356. Rondom deze 
piket werden enkele sporen opgeschoond en gefotografeerd, maar de sporenconcentratie begint 
mogelijk al enkele meters ten noorden ervan.  
Er werden enkele vlakvondsten uit sporen geborgen: een ijzerslak en een wandfragment 
middeleeuws aardewerk uit het spoor nabij het piket en uit een fragment tefriet en 1 fragment 
middeleeuws aardewerk een groot spoor met verbrande leem. Door de heer Van der Loo zijn uit 
deze concentratie sporen eveneens enkele oppervlakte vondsten verzameld, o.a. een groot 
randfragment van een kogelpot, meerdere fragmenten Maaslands en/of Pingsdorf aardewerk. De 
aanwezigheid van ijzerslakken, o.a. ook een op de iets noordelijker gelegen dekzandrug (cunet 3), 
duidt mogelijk op ijzerbewerking in de omgeving. 
De als paalspoor of kuil te duiden sporen hebben een diameter van 50 tot 100 cm, maar er zijn ook 
grotere rechthoekige sporen waargenomen met afmetingen van circa 100 x 150 cm (globaal). Er 
werden geen sporen gecoupeerd, om eventueel vervolgonderzoek niet in de wielen te rijden, dus de 
diepte van de sporen is niet bepaald. Maar op grond van vergelijkbaar onderzoek in de omgeving, bv. 
Berkel-Enschot – Enschotsebaan Zuid, is het waarschijnlijk dat deze middeleeuwse sporen een 
aanzienlijke diepte hebben, zodat het eventueel in geringe mate machinaal opschonen van het vlak 
met enkele centimeters, geen gevolgen zal hebben voor de aanwezigheid van de sporen. Er werden 
geen duidelijke waterputten gezien. 
Ter hoogte van de concentratie sporen werd een kolommetje van het westprofiel opgeschoond, 
gefotografeerd en gedocumenteerd als profiel P1. Hierin was de volgende bodemopbouw aanwezig. 



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    137

11 
 

De bovenste 30 cm waren recent opgehoogd, met uitgevlakt zand uit het wegcunet, en nog de 
grasresten van het oude maaiveld zichtbaar. 
Daaronder bevond zich de (oude) bouwvoor met een dikte van 25 cm. 
De derde laag was 20 cm dik en bestond uit donkerbruin, humeus, licht lemig zand en kan als een 
oude akkerlaag (plaggendek) gezien worden. 
Daaronder bevond zich de C-horizont, uit lichtbruingeel, licht lemig, fijn dekzand. 
De centrum coördinaten van de vindplaats zijn globaal bepaald op 137825 x 400375. 
Inmiddels is door Archol b.v. de nederzetting binnen wegcunet 4, inclusief enkele sporen in de 
noordoostelijke hoek van wegcunet 5, definitief opgegraven en zijn de landschappelijke en 
archeologische gegevens van het noordoostelijk deel van het plangebied, in de wegcunetten 1-3, 
gedocumenteerd.7 Het begin van de middeleeuwse bewoning moet mogelijk, aan de hand van een of 
enkele (?) fragmenten Badorf aardewerk, reeds voor het jaar 1000 na Chr. worden gedateerd. Op de 
noordelijke kop (wegcunetten 2 en 3) kan mogelijk een nederzetting uit de prehistorie worden 
gesitueerd. 
Aanvullende waarnemingen werden verricht bij de rioleringswerkzaamheden die op dinsdag 10-XII-
2012 begonnen. Eerst werd de vuilwaterafvoer aan de westzijde van het cunet aangelegd, met een 
diepte van circa 2 meter beneden het vlak. Begonnen werd aan de noordzijde, bij de Schorsmolen, 
werkend in zuidelijke richting. De werkzaamheden hiervoor naderen op 13-XII-2012 de aansluiting 
met de bestaande riolering in cunet 5, Korenmolen noord. In de profielen van de rioleringssleuf kon 
slechts een massief pakket compacte leem worden vastgesteld, met naar boven toe een toenemend 
zandiger karakter (het vlak van het cunet). Aanvullende sporen werden niet meer waargenomen. 
 
Cunet 5-Korenmolen noord  
De C-horizont bestond hier eveneens uit geel, licht lemig, fijn dekzand met sterke 
ijzeroerinspoelingen. Aan de storthopen die hier en daar in het cunet aanwezig kon worden afgeleid 
dat op een iets dieper niveau lichtgrijze leem aanwezig is, maar een dieper profiel kon niet worden 
bekeken. Op een gering aantal plaatsen konden langs de noordelijke profielwand geringe 
waarnemingen worden verricht, waarbij mogelijke sporen nog tot 15 meter ten westen van cunet 4 
werden aangetroffen. De aanwezige storthopen verhinderden waarnemingen in westelijke richting, 
dus het is allerminst zeker dat hiermee de begrenzing van het sporenareaal in westelijke richting is 
aangetroffen. Dit gedeelte is door ARCHOL gedocumenteerd onder werkput 2. 
Op 13-XII-2012 konden aanvullende waarnemingen in het vlak van dit cunet worden verricht. 
Inmiddels waren de storthopen van de rioleringsaanleg van het vlak verwijderd en op de kant naast 
het cunet gezet. Zodoende waren delen van het vlak weer enigszins opgeschoond. Ter hoogte van 
cunet 11 waren aan de noordzijde van cunet 5, in een ruim twee meter brede strook, over een 
afstand van meerdere meters enkele sporen herkenbaar. De konden als paalsporen worden geduid. 
Vanwege de vorst in het vlak kon er geen ander onderzoek naar worden verricht. Een en ander werd 
gefotografeerd en globaal vastgelegd. Na het verdwijnen van de bodemvorst op 14-XII-2012 werd 
het vlak met de sporen zo goed mogelijk opgeschoond. Hier  en daar was nogal wat stort blijven 
liggen, waardoor de documentatie beperkt was. Het meest westelijke deel van deze strook, tot aan 
cunet 13, kon niet worden onderzocht. 
 
 

                                                             
7 Zie Evaluatieverslag Archol. 
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Afbeelding 7. Overzicht van de sporen in het noordelijke deel van wegcunet 5, Korenmolen noord, in aansluiting op de door 
ARCHOL bv in werkput 2 gedocumenteerde sporen. In blauw de overlap met de door ARCHOL gedocumenteerde sporen, in 
groen de greppel en in rood de paalsporen. Beide delen van het getekende vlak liggen in elkaars verlegde en beslaan een 
totale lengte van 20 meter. 
 
De strook heeft een gemiddelde breedte van circa 2,5 meter tussen het noordprofiel van het cunet 
en de aangelegde riolering, waarvan de verstoring als begrenzing werd ingetekend. De meest 
westelijke sporen van het Archol-onderzoek, werkput 2, werden meegenomen als overlap. Vanaf hier 
werd een strook met een lengte van 20 meter gefotografeerd en getekend (1:50). Midden over de 
lengterichting van het vlak loopt een recente drainagesleuf van 15 cm breedte. 
 

 
Afbeelding 8. Overzicht van de sporen in de noordelijke strook van cunet 5, foto richting westen. 
 
In totaal werden 9 sporen (S101 t.e.m. S109) ingetekend. Hieronder bevindt zich een verspoeld spoor 
(S101), een twee meter brede greppel (S102), twee kleinere paalspoortjes (S104 en S105), een 
recente, lemige verstoring (S107) en vier grote paalsporen (S103, S106, S108, S109). De greppel ligt 
enkele meters ten westen van de door Archol nog gedocumenteerde sporen en is noord – zuid 
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georiënteerd. Aan de hand van de vulling is hier sprake van een oude greppel, maar mogelijk niet uit 
de tijd van de nederzetting? Er werden geen vondsten geborgen. 
De twee kleine paalspoortjes, waarvan één spoor (S104) ‘n diepte van 10 cm had met een vlakke 
onderkant, konden verder niet aan een structuur gerelateerd worden. 
De vier grote paalsporen, waarvan er twee (S103 en S106) werden gecoupeerd en een duidelijke kern 
en insteek vertoonden, lagen op een oost – west georiënteerde rij, met onderlinge afstanden van 2,5 
meter, dus een totale lengte van 7,5 meter. De diepte van de sporen bedroeg circa 30 cm. Ook uit 
deze sporen konden geen vondsten geborgen worden. Mogelijk is hier een wand van een klein 
rechthoekig bijgebouwtje aangetroffen. De tegenhanger hiervan moet mogelijk in het nog 
ongestoorde bouwblok ten noorden van het wegcunet gesitueerd worden. Een tweede mogelijkheid 
is dat deze ten zuiden van de sporen gelegen heeft. Deze moeten moet dan in het reeds aangelegde 
cunet als verloren worden beschouwd.  
 

 
Afbeelding 9. De vier grote paalsoporen op een rij, foto richting het westen. 
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Waarnemingen in de wegcunetten in het zuidelijke deel van het plangebied 
 

 
Afbeelding 10. Overzicht van de landschappelijke waarnemingen in de wegcunetten in het zuidelijke deel van het 
plangebied. In blauw en groen de lagere delen van het landschap, in geel de dekzandruggen/-kopjes. 

 
Cunet 6-Korenmolen oost  
Ook hier bestond de C-horizont in het noordelijke deel uit geel, licht lemig, fijn dekzand met 
ijzeroerinspoelingen. Door de werkzaamheden met de shovel konden geen zinvolle waarnemingen 
worden gedaan. Wel werden enkele drainageleidingen waargenomen, deze waren oost – west 
georiënteerd. Vanaf de Weidemolen is tot ruim 60 meter in zuidelijke richting, het bredere deel van 
het cunet, de voortzetting van de licht lemige dekzandbodem met ijzeroerconcreties aanwezig, met 
een intacte bodemopbouw (zie verderop). Het vlak van het cunet ligt circa 10-15 cm dieper dan de 
top van de C-horizont. Hierin konden wel sporadisch de oost – west georiënteerde drainageleidingen 
worden waargenomen maar archeologische sporen werden niet gesignaleerd.  
Tussen 61 en 70 meter ten zuiden van de Weidemolen liep het vlak van het cunet geleidelijk af, 
waarbij de bodem geïnterpreteerd kon worden als die van een oeverzone, waarin donkerbruine 
bioturbatiesporen aanwezig waren. 
Tussen 70 en 86 meter lag het vlak het laagst, op circa 80 cm beneden het originele maaiveld, en was 
een duidelijke bodem van een depressie herkenbaar met een bruingrijs gevlekte lemige zandbodem. 
Deze depressie kan mogelijk een oude afwateringsgeul vertegenwoordigen. 
De rest van het cunet, tot het zuidelijke einde, was weer als een oeverzone te identificeren, 
bestaande uit een donkerbruingeel gevlekte, sterk lemige, zandbodem met daarin veel donkerbruine 
bioturbatiesporen, die een sterke doorworteling door boomwortels e.d. aanduidden. Hierin waren 
eveneens sterke ijzeroerconcentraties aanwezig. 



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    141

15 
 

Op donderdag 13-XII-2012 was men doende met rioleringswerkzaamheden, in het zuidelijke, smalle 
en lage gedeelte van het cunet. Men was begonnen aan de zuidzijde, vanaf de bestaande riolering in 
cunet 9, werkend in noordelijke richting. Beide rioleringen, voor schoon en vuil water, werden naast 
elkaar in dezelfde sleuf gelegd, op verschillende diepten weliswaar. Ook hier kon slechts een 
compacte leemlaag worden vastgesteld tot in de onderzijde van de uitgegraven rioleringssleuf. Er 
werden geen bijzonderheden vastgesteld. Vanwege de lopende werkzaamheden kon hier geen 
profielopname plaatsvinden. 
Wel werd op 13-XII-2012 in het brede gedeelte van het cunet een kolom van het westprofiel 
gedocumenteerd als profiel P3. Dit profiel lag op circa 32 meter ten zuiden van de zuidelijke 
begrenzing van cunet 5 en midden op de dekzandkop/-rug, die hier in het vlak werd vastgesteld. De 
bodemopbouw was als volgt. 
 

 
Afbeelding 11. Bodemopbouw in het westprofiel van wegcunet 6, Korenmolen oost, ter hoogte van de dekzandrug.  
 
Ten gevolge van het uitgraven van het cunet was het oorspronkelijke maaiveld (herkenbaar aan de 
graszode) met een laag van 50 cm recent opgehoogd. 
Onder het oorspronkelijke maaiveld was een bouwvoor met een dikte van 35 cm te zien. Deze had 
een scherpe ondergrens. 
De laag daaronder had een gemiddelde dikte van 7-10 cm en bestond uit grijsbruin humeus zand met 
een iets golvende onderkant; dit kan mogelijk het restant van een oud plaggendek zijn, dat door de 
bouwvoor deels is afgetopt. 
De C-horizont daaronder bestond uit oranjebruin/donkerbruin gevlekt, geel, licht lemig, fijn dekzand 
met nog geringe leemaandelen en geringe bioturbatiesporen en ijzeroerinspoelingen. De bovenzijde 
hiervan was iets grijs gevlekt, mogelijk het restant van een AC-horizont. 
In het toevallig aangesneden kolommetje was aan de noordzijde een spoor te zien, mogelijk een 
ploegspoor? 
In dit profiel is een intacte enkeerdgrond te zien, met een dikte van bijna 50 cm. Mogelijk is een deel 
van het oude plaggendek in de recente bouwvoor opgenomen. De C-horizont heeft hier een zandige 
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karakter en is ongestoord op een diepte van circa een halve meter beneden het oorspronkelijke 
maaiveld. 
 
Cunet 7-Kloosterstraat 
Het westelijke deel van dit cunet, met een lengte van 25 meter, toonde de voortzetting van de 
oeverzone die in cunet 6 was vastgesteld. Dit lag ook het laagste met het vlak op 70 cm beneden het 
originele maaiveld. 
Verder in zuidelijke richting gaande liep het vlak geleidelijk op met een sterk fijn zandige, gevlekte, 
bodem waarin nog slechts geringe leemaandelen te herkennen waren. Hier lag het vlak op 30 cm 
beneden het maaiveld, met een AC-horizont met een bouwvoor van 30 cm op het dekzand. 
Aanvankelijk werden hier alleen visuele waarnemingen verricht. Aan de hand van latere, gerichte, 
opschoonwerkzaamheden van delen van de profielen en bodem kan de volgende aanvulling worden 
gegeven. 

 
Afbeelding 12. De bodemopbouw in het noordprofiel van wegcunet 7, Kloosterstraat, met de onttopte podzol. 
 
De bodemopbouw in het noordprofiel aan de westzijde, waar het cunet het diepste is aangelegd, kan 
als een duidelijk, weliswaar onttopt, podzolprofiel worden gekarakteriseerd. In het zuidprofiel in het 
oostelijke deel van het cunet werd onder de bouwvoor een sub-recente ophogingslaag gezien. 
Beide profielen werden op 13-XII-2012 gedocumenteerd, getekend en beschreven. 
Het noordprofiel werd gedocumenteerd als profiel P4. Het lag circa 10 meter ten oosten van de 
oostelijke begrenzing van cunet 6. De bodemopbouw was als volgt. 
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Het oude maaiveld lag onder een 50 cm dikke recente ophogingslaag, de uitgegraven grond van het 
cunet. 
Onder het maaiveld was een 40 cm dikke bouwvoor te zien. 
Daaronder lag een  25 cm dikke grijsbruine licht humeuze laag, die als het oude plaggendek 
bestempeld kan worden. Aan de bovenzijde hiervan was een circa 5 cm dikke, rommelige, bruingeel 
gevlekte, laag zand aanwezig, een sub-recente ophogingslaag. Het onderste gedeelte van het 
plaggendek was wat donkergrijs gevlekt en bevatte mogelijk restanten van een oude A-horizont. 
De onderkant van deze laag toonde een scherpe overgang naar de eronder liggende laag. 
Onder het plaggendek was een 12 cm dikke lichtgrijs iets bruine uitspoelingslaag (E-horizont) 
aanwezig, met fijne, donkerbruine, humusfibers. 
De laag eronder was 25 cm dik met een iets gelige donkerbruine kleur, de B-horizont of 
inspoelingslaag. De overgang tussen beide lagen was een geleidelijke. 
De onderste laag, waar nog 10 cm van te zien was, had een bruine gele kleur en bestond uit iets 
gevlekt zand met een sterke doorworteling. Ook hier was een geleidelijke overgang waarneembaar. 
Het zuidprofiel werd gedocumenteerd als profiel P5. Het lag circa 25 meter ten oosten van cunet 6, 
met een bodemopbouw als volgt. 
Ook hier lag een 50 cm dikke recente ophoging op het oude maaiveld. 
De bouwvoor onder het maaiveld was 40 cm dik. 
De laag daaronder, met een dikte van 30 cm, bestond uit bruingeel sterk gevlekt zand, en kan als een 
sub-recente ophogingslaag worden beschouwd. Beide lagen kennen een scherpe begrenzing. 
Daaronder kwam een 5-6 cm dikke laag uit donkergrijs, licht humeus, licht lemig zand, met een iets 
golvende onderzijde. Deze laag kan als het restant van een plaggendek worden gezien. 
De C-horizont eronder bestond uit lichtgrijs geel, licht lemig, fijn dekzand met ijzeroer en geringe 
bioturbatie, maar wel met een ongestoord karakter. 
In het zuidprofiel is onder de bouwvoor een sub-recente ophogingslaag te zien, mogelijk afkomstig 
van de bouw van Vak III in de 80-er jaren van de vorige eeuw. Daaronder maakt het restant van een 
plaggendek duidelijk dat dit deel van het gebied reeds oudtijds als akker in gebruik is genomen. De 
ongestoorde C-horizont ligt op 75 cm beneden het oude maaiveld. 
Het noordprofiel in de noordwest hoek van dit cunet toont een ten dele ongestoord podzolprofiel 
onder een plaggendek, waarvan de A-horizont in de onderzijde van het plaggendek nog deels 
herkenbaar was. Ook hier is een ongestoorde bodemopbouw waar te nemen zonder diepgaande 
verstoringen. Dit was een oorspronkelijk laag en drassig deel van het plangebied. 
 
Cunet 8-Blomhof 
In dit cunet was, hoewel dit door de verwering moeilijk was vast te stellen, nog slechts over een klein 
gedeelte, circa 5 meter, de voortzetting van de oeverzone te zien van de wegcunetten 6 en 7. De rest 
van de bodem bestond voornamelijk uit lichtbruin, lichtgeel gevlekt dekzand met geringe aandelen 
leem. Ook hier lag het vlak direct onder de bouwvoor op circa 30 cm beneden het maaiveld met een 
scherpe overgang.  
Er werden geen archeologische sporen waargenomen. 
Bij aanvullende waarnemingen en nadere bestudering van het profiel (zie hierna), bleek de in het 
vlak waargenomen bodem een dikte van circa 25 cm te hebben en te moeten worden 
gekarakteriseerd als een (sub-)recente ophogingslaag, bestaande uit lichtbruingeel gevlekt zand.  
Op 13-XII-2012 werd het oostprofiel gedocumenteerd als profiel P6. Dit lag circa 14 meter ten zuiden 
van het zuidelijke einde van cunet 6. De bodemopbouw is als volgt. 
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De recente ophoging lag hier met 50 cm op het oude maaiveld. 
De bouwvoor onder het maaiveld was 35 cm dik. 
De laag daaronder bestond uit bruingeel, sterk gevlekt zand. Dit had aan de zuidzijde van de kolom 
een dikte van 15 cm, en op een meter ten noorden daarvan een dikte van 25 cm. De dikte van deze 
laag neemt in noordelijke richting toe. 
Daaronder lag een 6 – 10 cm dikke laag uit donkergrijs licht humeus zand, het oude plaggendek, met 
een licht golvende onderzijde. 
De C-horizont bestaat hier uit lichtbruingeel, fijn zand met ijzeroer en bioturbatie en geringe 
leemaandelen. 
Duidelijk is dat hier een deel van het toenmalige terrein is opgehoogd, mogelijk is hier overtollig zand 
van de bouwwerkzaamheden in Kom Berkel Vak III-Gerardusstraat e.o. (medio jaren 80) gebruikt om 
een lage natte hoek op te hogen alvorens te gaan aardbeien. De bouwvoor is ontstaan ten gevolge 
van de kweek van aardbeien. Onder de sub-recente ophoging is nog een gering restant van een 
plaggendek aanwezig, een teken dat dit deel van het plangebied ook al oudtijds als akker in gebruik is 
genomen. De ongestoorde C-horizont ligt hier op circa 60 cm beneden het oorspronkelijke maaiveld. 
 

 
Afbeelding 13. Bodemopbouw in wegcunet 8, Blomhof, met duidelijke subrrecente ophoging onder de bouwvoor. 
 
Cunet 9-Elvira 
Het zuidelijke deel van het cunet 9, met een lengte van 32 meter (het smallere gedeelte), toonde de 
voortzetting van de oeverzone in de vorm van een donkerbruine, geel gevlekte, sterk lemige 
zandbodem, waarin zeer sterke ijzeroerconcreties aanwezig waren. Ook hier was de bodem sterk 
doorworteld. In de spaarzame profielen van de riolering kon een compacte leemlaag op slechts 
geringe diepte onder het vlak van het cunet worden vastgesteld. 
In het bredere gedeelte van dit cunet was over een afstand van 13 meter een lichtgrijze, gelige, licht 
lemige zandbodem herkenbaar met veel bioturbatiesporen. Ook hier was een AC-profiel te zien, met 
de C-horizont direct onder de bouwvoor en een scherpe begrenzing. 
In het laatste stuk, tussen 45 en 60 meter van het oostelijk einde van cunet 9, bestond de bodem 
weer uit donkerbruin, geel gevlekt, sterk lemig zand. Het AC-profiel toonde hier een bouwvoor van 
35 cm, met daaronder de C-horizont met een scherpe begrenzing. Onduidelijk is of hier sprake is van 
een oeverzone, omdat verdere waarnemingen beperkt waren.  
Er werden geen archeologische sporen waargenomen. 
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Cunet 10-Ostara 
In cunet 10 was vanaf Elvira over een afstand van 30 meter in zuidelijke richting de voortzetting van 
de donkerbruine, geel gevlekte, lemige zandbodem te zien, met bioturbatiesporen en sterke 
doorworteling. Lokaal waren compacte leemvlekken aanwezig. Hier lag het vlak op circa 40 cm 
beneden het maaiveld. 
De rest van het cunet, tot aan de bestaande bebouwing, bestond uit oranjebruin gevlekt, licht geel, 
fijn zand met lokaal kleine compacte leemvlekken. In het westprofiel, gedocumenteerd als profiel P7, 
was de bouwvoor van 30 cm dik, met daaronder  de C-horizont uit geel, fijn zand, met nog geringe 
leemaandelen. Er was een scherpe overgang van de A-horizont naar de C-horizont waarneembaar. 
Er werden geen archeologische sporen waargenomen. 
Mogelijk is hier in het verleden een dekzandkopje deels onttopt, waarschijnlijk al bij de eerste 
ontginningen van het gebied. Ondiepe sporen zijn daardoor deels aangetast, maar de aanwezigheid 
van diepere sporen kan niet worden uitgesloten. 
 
Cunet 11-Volmolen 
In cunet 11 was tot circa 70 meter ten noorden van cunet 9 een donkerbruin, geel gevlekte, sterk 
lemige zandbodem met lokaal compacte leemvlekken te zien. Ook hier was de bodem sterk 
doorworteld. 
De voortzetting ervan in noordelijke richting toonde een geleidelijk oplopend vlak met een bruingele, 
licht lemige, zandbodem met bioturbatiesporen. Bij de aanleg van de riolering in het noordelijke deel 
van dit cunet werd reeds op geringe diepte een compacte leemlaag aangesneden.  
Bij voortgaande waarnemingen bij aanleg van de riolering in zuidelijke richting werd deze compacte 
leemlaag tot in het aangelegde vlak bevestigd. 
Er werden geen archeologische sporen waargenomen. 
Ook hier werd geen profiel gedocumenteerd. De bodemomstandigheden zijn niet ideaal voor 
bewoning, maar deze kan niet geheel worden uitgesloten. 
 
Cunet 12-Rapella 
Hier waren de waarnemingen eveneens beperkt vanwege het lange open liggen van het cunet. 
Duidelijk was wel dat de zuidelijke 20 meter hoger waren aangelegd, waar de C-horizont een zandig 
karakter had. De overige noordelijke 30 meter waren lager aangelegd met een C-horizont met een 
sterk lemig, bruin gevlekt karakter. Hier stond een aanzienlijke hoeveelheid water op het vlak 
waardoor deze waarneming beperkt werd. 
Er werden geen sporen waargenomen. 
Er werd hier geen profiel gedocumenteerd, maar een vergelijkbare bodemopbouw met die in cunet 
10 is aannemelijk. 
 
Cunet 13-Korenmolen noord, binnenhof 
Dit cunet heeft slechts de geringe breedte van 2,5 meter, waarbij het vlak door verwering onleesbaar 
was geworden. Tevens was vastgesteld  dat hierin reeds riolering was gelegd, waarbij het vlak over 
vrijwel de gehele breedte was vergraven. Sporen werden zodoende niet meer vastgesteld. 
Op 5 meter ten noorden van cunet 5 werd een kolom van het westprofiel gedocumenteerd als profiel 
P2. Het toonde de volgende bodemopbouw. 
De recent opgehoogde laag was 50 cm dik. 
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De bouwvoor had hier een dikte van 40 cm dik met een scherpe begrenzing aan de onderzijde. 
Daaronder kwam meteen de C-horizont, bestaande uit iets bruingeel, fijn dekzand zonder of met 
slechts geringe leemaandelen, en geringe bioturbatiesporen. De C-horizont was hier niet verstoord. 
Er werden geen archeologische sporen waargenomen. 
Dit profiel laat weinig aan duidelijkheid te wensen over: het is een AC-profiel met de ongestoorde C-
horizont op 40 cm beneden het oorspronkelijke maaiveld. Van een verstoorde bodemlaag is hier 
niets te bekennen. Bovendien maakt de sterk zandige bodem deze locatie uitermate geschikt voor 
bewoning in het verleden. 
 
 
Interpretatie en conclusie: landschappelijke karakterisering van het plangebied 
 
Voor zover de beperkte waarnemingen reikten konden er geen diepgaande recente of sub-recente 
verstoringen worden gelokaliseerd. De bij het uitgraven van de wegcunetten vrij gekomen grond is 
ten dele benut om het maaiveld direct aansluitend aan de wegcunetten op te hogen. Maar het 
originele maaiveld was nog wel overal herkenbaar aan de graszode in het profiel. In het algemeen 
had de bouwvoor een dikte van 25-30 tot maximaal 40-45 cm. In de wegcunetten 2, 3 en 4 was onder 
de bouwvoor een nog een esdek of plaggendek van circa 25 cm te zien, met plaatselijk daaronder 
nog het restant van een oude akkerlaag of A-horizont. Een ontwikkelde podzolbodem werd hier niet 
vastgesteld. 
In de wegcunetten 6 tot en met 13 was in de bodemopbouw overwegend een AC-profiel herkenbaar, 
met de C-horizont meest met een scherpe overgang direct onder de bouwvoor. De bouwvoor had in 
dit gedeelte van het plangebied een variabele dikte van 30 cm op de dekzandkopjes en 45 cm in de 
lagere delen van de wegcunetten. In deze wegcunetten werden door de beperkte 
waarnemingsmogelijkheden geen bewoningssporen waargenomen. Omtrent de mogelijke 
aanwezigheid hiervan wordt verderop ingegaan. Opgemerkt moet nog worden dat het vlak van 
vrijwel alle wegcunetten circa 10-15 cm dieper lag dan de top van de C-horizont.  
Door de beperkte mogelijkheden werden er geen hoogtematen van de verschillende wegcunetten 
genomen, alle waarnemingen zijn dus relatief, zonder absolute NAP-hoogten. 
 

 
Afbeelding 14. Overzicht van de landschappelijke waarnemingen in de wegcunetten. Duidelijk is een afwisseling in de 
hogere (gele) en lagere (blauwgroene) delen van het oorspronkelijke landschap te zien. 
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Tenslotte nog een opmerking met betrekking tot de waargenomen sporen: door de beperkte 
omstandigheden waren de over het algemeen de donkere, middeleeuwse sporen, zeker die met de 
roodverbrande leem, nog redelijk goed herkenbaar en aan te wijzen. Voor eventuele prehistorische 
sporen, die door hun langere uitloging overwegend een lichtgrijze vulling hebben, gaat dit echter niet 
meer op, deze konden dan ook niet gelokaliseerd worden. Maar hun aanwezigheid kan niet worden 
uitgesloten. 
Dit alles in acht nemend kan voor de onderhavige vindplaats en de rest van het plangebied het 
volgende landschappelijke beeld geschetst worden. 
 
Het noordelijke deel (wegcunetten 1-3) 
Direct ten oosten van de Molenstraat en ten noorden van het voormalige Berkengaarde is een oude 
depressie waargenomen. Deze reikte tot 75 meter westelijk van de Molenstraat en nog ruim 30 
meter noordelijk van Berkengaarde. Vermoedelijk zet deze depressie zich voort onder de noordoost 
hoek van Berkengaarde en verder oostelijk van de Molenstraat? In hoeverre deze depressie zich 
onder Berkengaarde in zuidelijke richting voortzet is onduidelijk. Door de beperkte waarnemingen 
kan omtrent de aard en omvang van deze depressie geen uitspraak worden gedaan. 
Aan de noordwest-, west- en zuidwest zijde gaat deze depressie geleidelijk over in een lichtgrijze 
oeverzone en verder oplopend in een dekzandrug dan wel -kop. Deze dekzandrug bestaat uit licht 
lemig fijn dekzand met op een wat dieper niveau een compactere leemlaag. Verder in noordelijke en 
noordwestelijke richting dient zich in cunet 2 een tweede depressie c.q. oeverzone aan. Deze zone 
heeft een breedte van circa 20 meter, maar er werd geen veenvorming vastgesteld. Mogelijk gaat het 
om een door afwatering ontstane laagte ten gevolge van erosie. 
Omtrent de aanwezigheid van bewoningssporen aan de noordwest zijde van de depressie bestaat 
nog enige onzekerheid. Enkele geringe vondsten, ijzerslak en prehistorisch aardewerk, duiden op een 
grote mate van waarschijnlijkheid van bewoning in de prehistorie, hetgeen ook uit de 
landschappelijke situatie, een hogere dekzandrug/-kop aan de rand van een depressie, kan worden 
afgeleid. Bij het onderzoek door Archol zijn hier wel enige mogelijk als prehistorisch te duiden sporen 
gedocumenteerd. Een nederzetting in de nabijheid kan, vanwege het diffuse karakter van de 
bewoningssporen, niet worden uitgesloten. 
 
Het middendeel (wegcunetten 4, 5, 6, 11, 13) 
Aan de zuidwestzijde van deze depressie is op een hogere dekzandrug een nederzetting uit de 
middeleeuwen vastgesteld. De juiste omvang van deze nederzetting kon (nog) niet worden 
vastgesteld, maar besloeg vrijwel het gehele cunet 4 in noord – zuid richting over de volle breedte 
van het cunet.  In zowel westelijke als oostelijke richting zet de nederzetting zich voort, met een 
vooralsnog onbekende omvang. De sporensituatie binnen de concentratie duidt op een meerfasige 
bewoning, die aan de hand van het vondstmateriaal ergens tussen de 10e en 12e / 13e  eeuw na Chr. 
kan worden gedateerd, als voorlopige zeer globale datering. Onduidelijk is nog of het hier slechts een 
geïsoleerd gelegen erf betreft of dat de nederzetting uit meerdere erven bestaat. Nader onderzoek 
zal dit moeten uitwijzen. 
Bij aanvullende waarnemingen werd vastgesteld dat de dekzandkop/-rug zich verder in westelijke 
richting voortzet. Ook in cunet 5 werden verder in westelijke richting nog sporen gedocumenteerd. In 
cunet 13 werd eveneens een zandige C-horizont onder de bouwvoor gedocumenteerd. Hoever dit 
zich in westelijke richting voortzet kon vooralsnog niet worden vastgesteld. 
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Het zuidelijke deel (wegcunetten 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12) 
De situatie in het zuidelijke en zuidoostelijk deel van het kan als volg gekarakteriseerd worden.  
Direct zuidelijk aansluitend aan de vindplaats zet de dekzandrug/-kop zich in cunet 6 in zuidelijke 
richting voort, over een lengte van ruim 60 meter vanaf cunet 5. Maar er in dit gedeelte werden geen 
bewoningssporen vastgesteld. Verder zuidelijk werd een geleidelijke o(e)vergang naar een depressie 
met omringende oeverzones vastgesteld. Dit beslaat een groot deel van de zuidoostelijke hoek van 
het plangebied: de zuidelijk helft van cunet 6, het westelijk deel van cunet 7, een groot deel van 
cunet 8 en het oostelijk deel van cunet 9 worden voornamelijk in beslag genomen door een 
depressie met daaromheen een uitgebreide oeverzone. De bodemomstandigheden die duiden op 
een oeverzone/depressie zetten zich in westelijke richting voort in cunet 9. Dit was waarneembaar 
tot aan cunet 10 en cunet 11. Het noordelijke deel van cunet 10 en vrijwel het gehele cunet 11 
bestond uit deze oeverzone-bodem. Ook in het meest westelijk waargenomen cunet 12 beslaat de 
noordelijke helft van het vlak de sterk lemige bodem van een oeverzone. In de Elvira konden op deze 
hoogte geen waarnemingen meer worden gedaan. De hogere kopjes in de wegcunetten 7 en 8 
bleken bij nader onderzoek ontstaan te zijn ten gevolge van sub-recente ophoging van dit gedeelte 
van het plangebied, waarschijnlijk met overtollig zand van de nieuwbouw in Kom Berkel Vak III-
Gerardusstraat e.o. van de jaren 80 van de vorige eeuw. De bodemomstandigheden hier, de 
depressie met deels intact podzolprofiel en de aanwezige massieve compacte leemlaag op niet al te 
grote diepte onder het maaiveld, duiden op een slechte ontwatering van het gebied, waardoor die 
deel gekarakteriseerd zou kunnen worden als een zogenaamde “Kwaden Hoek”.  
De zuidelijke helft van cunet 10 en cunet 12 bestaan uit een zeer zandig dekzandkopje, met de C-
horizont direct onder de bouwvoor. De C-horizont had hier een sterk zandig karakter met nog slechts 
geringe aandelen leem, waardoor deze delen een betere ontwatering zullen hebben gekend. Dit 
maakte ze uitermate geschikt voor bewoning in het verleden. Direct ten zuiden van dit gedeelte ligt 
de Gerardusstraat, de locatie waar in de bouwputten en het wegcunet medio jaren 80 middeleeuws 
aardewerk is verzameld. Mogelijk bevat deze zuidelijke zandige strook van het plangebied Hoge 
Hoek, met een gemiddelde breedte van circa 20 meter, nog sporen van een mogelijk hier te situeren 
middeleeuwse nederzetting. 
Samenvattend kunnen we stellen dat het gebied, voorafgaand aan de vorming van het plaggendek, 
een zeer gevarieerd microreliëf heeft gekend, met een afwisseling van relatief hoger gelegen 
dekzandkopjes en/of dekzandruggen en lokaal lager gelegen depressies. Door een relatief compacte 
leemlaag op geringe diepte in de ondergrond kan de ontwatering van het gebied gekarakteriseerd 
worden als slecht, met natte lage depressies in de vorm van vennen en poelen. Vandaar ook het lang 
gekoesterde toponiem Venne-akkers. De relatief hoger gelegen dekzandkopjes en /-ruggen hebben 
door hun zandiger karakter een betere ontwatering gekend en waren daardoor ideale 
vestigingsplaatsen. De lemig-zandige bodems op de overgang van de hoger naar de lager gelegen 
gebiedsdelen waren door hun aandeel leem relatief vruchtbaar en geschikt als akkerland. De zandige 
kopjes, vergelijk o.a. in Ostara, zijn mogelijk voor aanleg van het plaggendek onttopt. Door de aanleg 
van het plaggendek is het oorspronkelijke microreliëf genivelleerd en nu niet meer als zodanig 
herkenbaar. 
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Aanbevelingen 
 
Op grond van de huidige kennis, opgedaan in de vlakken en profielen van de wegcunetten, moet de 
in de boorrapporten 713, 714 en 9105 geconstateerde diepgaande recente verstoring van het 
plangebied worden teruggedraaid. Deze diepgaande verstoring is nergens binnen de onderhavige 
waarnemingen (en het aansluitende onderzoek door Archol) vastgesteld. De verstoringsdiepte die in 
de boorrapporten wordt gepresenteerd voor grote delen van het plangebied ligt globaal tussen de 30 
en 90 cm beneden het maaiveld, en kan als normaal voor een gebied met een plaggendek worden 
bestempeld. 
Dit betekent dat voor het nog onbebouwde deel van het plangebied vervolgonderzoek in de vorm 
van proefsleuven moet worden aanbevolen. Hierbij moet indien mogelijk een standaard 
dekkingsgraad van 10 % worden nagestreefd. Het doel van dit onderzoek moet enerzijds zijn het in 
detail documenteren van de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied waarbij onderlinge 
relaties tussen verschillende onderdelen van het microreliëf kunnen worden bepaald, en anderzijds 
het vaststellen van de aanwezigheid van sporen van bewoning in het verleden op de nog niet 
onderzochte delen van het plangebied. Met name de mogelijke aanwezigheid van prehistorische 
bewoning, die gekend is om zijn diffuse karakter, noopt tot een hoge(re) dekkingsgraad van het 
proefsleuvenonderzoek. 
Ter plaatse van de aangetroffen middeleeuwse nederzetting zouden de beide bouwblokken, ten 
westen en ten oosten van cunet 4, door middel van enkele proefsleuven moeten worden onderzocht 
om de maximale omvang van de nederzetting te kunnen vaststellen. Aansluitend komt dan een 
definitieve opgraving van het gehele bewoonde areaal in aanmerking. 
 
De betroffen nog beschikbare delen van het plangebied zijn de volgende: 

- De strook ten zuiden van Elvira en ten noorden van de bebouwing aan de Kom Berkel Vak III-
Gerardusstraat e.o. Deze strook heeft een gemiddelde breedte van circa 50 meter en loopt 
vanaf de Raadhuisstraat in het westen tot aan het voormalige Berkengaarde in het oosten, 
met een totale lengte van circa 250 meter; de oppervlakte bedraagt globaal 50 x 250 = 12500 
m². 

- De strook ten oosten van cunet 4 en cunet 6, tot aan de westgrens van Berkengaarde. Dit 
betreft tevens een gedeelte waar de voortzetting van de middeleeuwse nederzetting in 
oostelijke richting kan worden verwacht. Deze strook heeft een gemiddelde breedte van 
circa 40 meter en een lengte van circa 200 meter, de oppervlakte bedraagt 40 x 200 = 8000 
m². 

- Het bouwblok ten westen van cunet 4, waarin de westelijke voortzetting van de 
middeleeuwse nederzetting verwacht kan worden, met een globale omvang van 60 x 120 
meter = 4800 m². Door de lopende bouwwerkzaamheden is onduidelijk in hoeverre dit 
bouwblok nog voor onderzoek beschikbaar is. Onduidelijk is in hoeverre zich ten westen van 
cunet 6 nog bewoningssporen bevinden. 

- De beide bouwblokken tussen ten westen van cunet 2, die globaal circa 150 x 80 meter = 
12000 m² beslaan. 

- Onduidelijk is nog wat er met het geplande bouwblok ten oosten van de Stellingmolen moet 
gebeuren, dit is nu nog een deel van de tuinen van de bewoning aan de Molenstraat. In 
principe geldt hiervoor hetzelfde als voor de rest van het plangebied. Mogelijk kan aan de 
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hand van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek hieromtrent een betere inschatting 
worden gemaakt. 

- Ook de planontwikkeling voor het gedeelte van het plangebied ten noorden en noordoosten 
van de Stellingmolen is nog onduidelijk. Het wegcunet voor de Standerdmolen moet nog 
worden uitgegraven, terwijl de strook tussen deze weg en de Koningsoordlaan mogelijk als 
een groenen bufferzone gaat fungeren tussen de bewoning en het noordelijke gelegen 
retentiebekken. Eventueel proefsleuvenonderzoek behoort hier nog, beperkt?, tot de 
mogelijkheden. 

- Eveneens is onduidelijk wat er met de locatie van het voormalige Berkengaarde gebeurt. Hier 
zijn de bouwblokken gesloopt, tot circa 1 meter maximaal beneden het maaiveld; de 
ontstane sloopgaten zijn inmiddels weer gedicht met zwart zand. Het noordoostelijke deel 
van Berkengaarde ligt op de daar te situeren depressie, van de rest kan de voortzetting van 
de landschappelijke situatie van de rest van het plangebied worden verwacht. Aan de hand 
van nader onderzoek kan worden vastgesteld of de onderhavige middeleeuwse nederzetting 
zich onder Berkengaarde voortzet. 

 
Algemene aanbevelingen 
Het totaal oppervlak van de eerste vier aangehaalde bouwblokken bedraagt globaal 37300 m². Een 
dekkingsgraad van 10% geeft een totaal oppervlak aan proefsleuven van 3730 m². Bij een breedte 
van 4 meter betekent een totale lengte van proefsleuven van 932,5 meter, te verdelen over de 
eerste vier aangehaalde bouwblokken. Het proefsleuvenonderzoek ter vaststelling van de omvang 
van de middeleeuwse vindplaats vormt een onderdeel hiervan. De oppervlak van het eventuele D.O. 
rondom de middeleeuwse vindplaats kan eerst na nader onderzoek worden vastgesteld en valt hier 
buiten. 
De overige aangehaalde onderdelen van het plangebied vallen hierbuiten. Hiervoor zal, afhankelijk 
van de planontwikkeling, een nieuw beleid moeten worden geformuleerd. 
 
Specifieke aanbevelingen 
Voor de bepaling van de omvang van de middeleeuwse nederzetting kan de volgende methodiek 
worden gevolgd: aan de hand van enkele gerichte proefsleuven in oostelijke en westelijke richting de 
aanwezigheid van sporen vaststellen, en direct aansluitend naar bevind van zaken een doorstart 
maken naar een definitieve opgraving. 
 
Voor het onderzoek van de omgeving van de mogelijke, prehistorische vindplaats in het noordelijke 
deel van het plangebied, kan een dichter net van bredere proefsleuven overwogen worden (met een 
voorgestelde breedte van 6 meter per proefsleuf). Vanwege het diffuse karakter van deze 
nederzettingen wordt zo de kans op het aantreffen van bewoningssporen vergroot. 
 
Voor de mogelijke zogenaamde “Kwaden Hoek” in het zuidoostelijke deel van het plangebied lijkt 
een minder intensief proefsleuvenprogramma aanbevelingswaardig, onderzoek hier zou meer gericht 
moeten zijn op de landschappelijke situering van het gebied. 
 
Voor het onderzoek van de zuidelijke strook van het plangebied, ten zuiden van de Elvira, lijkt het 
verzamelen van aanvullende gegevens met betrekking tot de zuidelijk ervan gelegen hebbende 
middeleeuwse nederzetting ter hoogte van Kom Berkel Vak III-Gerardusstraat e.o. van groot belang. 



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    151

25 
 

Literatuur 
 
Exaltus, R. & J. Orbons, 2007a, ’t Hoekske, Berkel-Enschot. Sectie B – percelen 1577, 3878, 3936 en 
2969. Percelen Novaform Vastgoedontwikkelaars b.v. Gemeente Tilburg. ArcheoPro Archeologisch 
rapport 713. Maastricht. 
 
Exaltus, R. & J. Orbons 2007b, ’t Hoekske, Berkel-Enschot. Sectie B – percelen 2971, 2968, 3923 en 
4046. Percelen eigendom gemeente Tilburg. Gemeente Tilburg. ArcheoPro Archeologisch rapport 
714. Maastricht. 
 
Exaltus, R., T. Deville & J. Orbons 2009, Hoge Hoek, Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek. ArcheoPro 
Archeologisch rapport 9105 (conceptversie). Maastricht. 
 
N.n. [2012], Opgraving van een middeleeuwse nederzetting en een verkenning van een mogelijke 
ijzertijd vindplaats in het plangebied Hoge Hoek te Berkel-Enschot. Evaluatieverslag. Archol (z.p., z.j.). 
[Leiden]. 
 
 
 

 



152	 Hoge Hoek te Berkel-enscHot



Hoge Hoek te Berkel-enscHot    153

Bijlage 4: Inventarisatie botanische macromonsters
L. van Beurden

Inleiding
Van de vindplaats Berkel Enschot-Hoge Hoek zijn drie monsters geïnventariseerd op 

botanische macroresten. Het betreft een monster (MA188) uit een mogelijke afvalkuil 

(werkput 7 spoor 32) en twee monsters (MA270 en MA273) uit de sterk humeuze 

opvulling van twee zogenaamde drie-lagige kuilen (werkput 13 spoor 6 en 46). 

De monster zijn door BIAX Consult gezeefd over een serie zeven met maaswijdten van 

0,25, 0,5, 1 en 2 mm. Het uitgangsvolume, weergegeven in tabel 1, werd bepaald door 

de beschikbare hoeveelheid grond die was aangeleverd. De monsters zijn geïnventari-

seerd met een opvallend-lichtmicroscoop. Bij de inventarisatie is gelet op conservering, 

zaden- en soortenrijkdom en aanwezigheid van determineerbaar houtskool. Ook is 

gelet op eventuele aanwezigheid van niet-plantaardige resten. 

Resultaten
De resultaten van de inventarisatie zijn weergegeven in tabel 1. De drie monsters zijn 

alle vrij arm aan botanisch macroresten. Alle resten zijn verkoold met uitzondering van 

een aantal gemineraliseerde resten in monster M270. Ondanks de natte context van 

de drielagige kuilen, lijkt het erop dat de kuilen in het verleden tijdelijk droog hebben 

gelegen waardoor onverkoolde resten niet bewaard zijn gebleven. 

Het aandeel aan resten van cultuurgewassen is in alle monster laag: in de monsters 

zijn steeds één of enkele graankorrels aangetroffen, waaronder korrels van gerst 

en rogge. De aanwezigheid van rogge in monster M273 doet vermoeden dat het 

betreffende spoor (S46) in de Romeinse tijd of jonger dateert. In monster M270 zijn 

enkele gemineraliseerde pitjes van vijg en aardbei aangetroffen. Hieruit kan worden 

opgemaakt dat ook dit spoor (S32) in de Romeinse tijd of jonger dateert. Mineralisatie 

van plantenresten kan plaatsvinden in kalk- en fosfaatrijke milieus. Dergelijke milieus 

ontstaan bijvoorbeeld door de aanwezigheid van uitwerpselen, dierlijk bot of visresten. 

De aanwezigheid van gemineraliseerde resten in spoor S32 kan er op wijzen dat in het 

spoor dergelijk afval terecht is gekomen.

 

Het aandeel aan resten van wilde planten is eveneens laag. De resten zijn afkomstig van 

schapenzuring, zwaluwtong, beklierde duizendknoop en een klaversoort. Het betreft 

soorten die algemeen worden aangetroffen in archeologische contexten op zandgrond. 

Advies voor verder onderzoek
Vanwege de lage zadendichtheid en het relatief kleine residuvolume, lijkt het weinig 

zinvol een analyse uit te voeren: analyse zal vermoedelijk niet veel meer resten 

opleveren dat reeds bij de inventarisatie is herkend. 

Liesbeth van Beurden, BIAX Consult

Zaandam, 16-8-2013
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188 6 7 17 2,8 w g w r 5 M . . . . . . gerst (v) akkeronkruiden (v), heiwortel (v) ++ ?

270 32 13 22 4 w g r r 6 M w g g g g M graan indet. (v), vijg (m), bosaardbei (m) akkeronkruiden (v) + ?

273 46 13 22 3,6 w g w r 4 M . . . . . . gerst (v), rogge (v) Rumex acetosella (v), heiwortel (v) + ?

Tabel 1 
Berkel Enschot-Hoge Hoek, resultaten van 
de macroresteninventarisatie.  
Legenda: v = verkoold, o = onverkoold, m 
= gemineraliseerd, aantallen: g = geen, w 
= 1-6, r = 6-20, v = >20, variatie = aantal 
herkende soorte n, kwaliteit: M = matig, + = 
10-50, ++ = 50-100.
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Bijlage 5: CD-rom

Sporenlijst

Vondstenlijst

- aardewerk prehistorie

- aardewerk middeleeuwen/Nieuwe tijd

- steen

- metaalslak
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