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Dit is een verslag van de veldcursus voor eerstejaars studenten aan de Universiteit 
van Amsterdam die plaatsvond in 2010. Verwacht werd dat op deze locatie een 
nederzetting uit de 6e of 7e eeuw zou liggen. Bij het onderzoek zijn inderdaad een 
waterput en sporen van twee hutkommen gevonden, en resten van een gebouw. 
Door onderzoek van het hout van de waterput is vastgesteld dat de put rond 656 
na Chr. is geplaatst. Op het terrein zijn verder wat greppels uit de periode na 1300 
aanwezig. 
Het onderwijsdoel heeft de veldcursus van 2010 zeker gehaald. Het opgegraven 
areaal bevatte voldoende en gevarieerde sporen om de meest voorkomende 
werkzaamheden goed uit te leggen en te oefenen. De waterput was voor de stu-
denten de slagroom op de taart; velen hebben zich vermoeid in het handmatig 
uitgraven van de machtige put en de teleurstelling was groot toen dit werk niet 
helemaal af kwam. Het weer en de sfeer waren in juni 2010 uitstekend.

Samenvatting
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Elk jaar begeven tussen de twintig en vijfentwintig jonge mensen zich op het span-
nende pad van een studie archeologie aan het Amsterdams Archeologisch Cen-
trum van de Universiteit van Amsterdam.1 Het eerste jaar wordt afgesloten met 
een veldcursus, het eerste moment waarop de studenten werkelijk aan een op-
graving deelnemen. De module van de veldcursus beslaat drie volle weken werk. 
Voorafgaand aan het veldwerk worden de studenten in een voorbereidende week 
al vertrouwd gemaakt het organiseren en administreren van een archeologisch 
onderzoek. Ook wordt dan geoefend op praktische werkzaamheden zoals water-
passen en tekenen. Daarna volgt de eigenlijke veldcursus, waarvan het succesvol 
afronden de student 6 studiepunten oplevert van de in totaal 60 studiepunten die 
in het eerste jaar kunnen worden verzameld. De veldcursus dient om de studen-
ten de eerste beginselen van het opgraven bij te brengen, het is niet de plaats voor 
groots en meeslepend archeologisch onderzoek. In juni 2010 vond de veldcursus 
plaats op een locatie ca. 450 m ten noordoosten van Zandoerle, nabij de Zandoer-
leseweg op een locatie binnen het project Oerle-Zuid in de gemeente Veldhoven, 
in het plangebied Zilverackers, deelgebied 2 Huysackers/Bosackers (afb. 1).

Bij een voorafgaand onderzoek in het kader van de Opsporing Conventionele Ex-
plosieven (OCE) zijn in dit deel van het plangebied vijf vindplaatsen vastgesteld, 
waarvan het onderhavige terrein nummer drie is.2 Op deze vindplaats zijn sporen 
en vondsten gevonden uit de 6e of 7e eeuw die een geschikte locatie bieden voor 
een veldcursus. Vóór en tijdens de veldcursus werd in 2010 een uitgebreid proef-
sleuvenonderzoek (IVO-p) uitgevoerd door de ACVU-HBS (afb. 1).3 De werkput van 
de veldcursus omvat delen van twee proefsleuven en het stuk daartussen. Een PvE 
voor de veldcursus van 2010 is opgesteld door Buikema en Theuws (2010). Omdat 
de veldcursus een eigen onderzoeksmelding kent, verschijnt deze aparte publicatie 
van de opgraving. In november 2012 heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden 
op een terrein ten noorden en oosten van de veldcursus. In de publicatie van dit on-
derzoek zijn tevens de voorlopige resultaten van de veldcursus van 2010 besproken.4 

De doelstellingen van het onderzoek zoals vastgelegd in het PvE waren beperkt. 
Het betreft:

1 het documenteren van vroegmiddeleeuwse grondsporen en 
2 het onderwijzen van de studenten in methoden en technieken van opgra-

ven. Dit rapport richt zich hoofdzakelijk op de vroegmiddeleeuwse sporen. 
Bestudering van de landschappelijke context werd al uitgevoerd binnen het 
kader van andere archeologische onderzoeken en viel daarom buiten het 
PvE voor de veldcursus.5

1. Vanaf 2012 overgegaan in  ACASA – Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology.
2. Verspay 2012, 22.
3. Elstrodt/Wesdorp/Koot 2011. In 2012 is de ACVU-HBS omgedoopt in VUhbs. 
4. Bink 2016.
5. Zie daarvoor Elstrodt/Wesdorp/Koot 2011; Verspay 2012 en Bink 2016.

Inleiding1
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Deelnemers aan de veldcursus van 2010 waren: Bastiaan van Dalen, Carlijn Hage-
raats, Carlijn van Maaren, Charles de Kock, Chiem Westenberg, Daan Wildenborg, 
Daphne Boonstoppel, David Allaart, Erwin Boer, Esther Christis, Geert Overmars, 
Heleen Siebrands, Milou Roos, Mira Pieters, Nanon Schooneman, Nina Gerritsen, 
Roselien de Jager, Stephanie Jongma en Vera Tolstoj. Alle deelnemende studenten 
zijn geslaagd. De begeleidende docenten waren André Numan, Henk van Rams-
horst, Mark Driessen, Tamar Buikema en Arno Verhoeven. Bij de analyse zijn ver-
der specialisten betrokken: dr H. van Haaster (BIAX, pollenanalyse), M. Domin-
guez (Ring, dendrochronologie) en dr C. Cavallo (UvA, dierlijk botmateriaal).

Afb. 1 Ligging van de veldcursus UvA 2010 ten opzichte van het onderzoek van het opsporingsonderzoek 
conventionele explosieven (OCE) in 2009 en de proefsleuven van de VUhbs  (naar Verspay 2012, fig. 1, en 
Elstrodt/Wesdorp/Koot 2011, fig. 3, met aanvullingen).
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Tijdens de veldcursus zijn twee werkputten onderzocht, werkput 1 en 7. In de 
week voorafgaand aan de veldcursus is met een graafmachine een vlak aange-
legd en digitaal ingemeten, waarbij ook spoornummers zijn uitgedeeld. Tijdens de 
veldcursus is het vlak handmatig opgeschaafd en analoog getekend (afb. 2). Elke 
groep van vijf studenten heeft een eigen deel van de werkput toebedeeld gekre-
gen, met elk een afzonderlijk putnummer om verwarring te voorkomen. Deze put-
nummers 3, 4 en 5 vormen dus samen werkput 1. Een stukje van proefsleuf 225 
van de ACVU-HBS is opgeschaafd en heeft putnummer 6 gekregen. Haaks op de 
proefsleuven 226 en 227 van de ACVU-HBS is werkput 7 gegraven om te bepalen 
of hier voldoende sporen liggen voor een veldcursus volgend jaar. Dit bleek niet 
het geval, maar het sluit toch niet uit dat in de omgeving nog andere bewonings-
sporen uit de middeleeuwen meer zijn te vinden. Afb. 3 toont de sleuven vanuit 
de lucht: van links naar rechts werkputten 227, 226 en 225 van de ACVU-HBS, 
rechtsboven werkput 1 van de veldcursus. Enkele sporen zijn afgedekt met blauwe 
doeken om uitdroging tegen te gaan.
De spoornummers vormen een doorlopende reeks. Het vlak is gewaterpast en 
sporen zijn op de gebruikelijke manier gecoupeerd en getekend. De waterput is 
aanvankelijk handmatig verdiept maar dat moest door de machine worden over-
genomen. Het laatste stuk documentatie en het bergen van de waterput is in de 
week na het afsluiten van de veldcursus voltooid.

2 Methoden en technieken
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Afb. 3 Luchtfoto van sleuven vanuit het noordwesten. Van links naar rechts werkputten 227, 
226 en 225 van de ACVU-HBS, rechtsboven werkput 1 van de veldcursus. Foto Jos Kastelijns.

Afb. 2 Analoge documentatie van de sporen op de veldtekening. Met pet: A.M. Numan.
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3.1 Landschap en bodem

In het kader van de veldcursus is geen onderzoek verricht naar bodem of land-
schap. Het onderstaande leunt zwaar op Hissel 2008.6 
Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Noord-Brabantse dekzandgebied 
en ligt in de Roerdalslenk. Door noordwest-zuidoost lopende breuken in de diepe 
ondergrond, die gedurende het Kwartair actief waren, is een zogenaamd systeem 
van horsten en slenken ontstaan. Horsten zijn de omhooggekomen delen van de 
aardkorst en slenken de ten gevolge van sterke bodemdaling lagergelegen delen. 
Het onderzoeksgebied ligt twee kilometer ten oosten van de bekende breukzone, 
die bekend staat als de Feldbiss en de westelijke begrenzing van de Roerdalslenk 
vormt.7

In het dalingsgebied van de Roerdalslenk is een dik pakket dekzand afgezet gedu-
rende de laatste fase van het Pleistoceen, het Weichselien (circa 120.000 – 10.000 
jaar geleden). Dit dekzandgebied kenmerkt zich door een opeenvolging van dek-
zandruggen, die door depressies, vlakten en beekdalen van elkaar worden ge-
scheiden. Aan het einde van het Weichselien zette een definitieve klimaatsverbe-
tering in en veranderde geleidelijk aan ook het drainagepatroon van een systeem 
van ondiepe geulen en beken naar dat van enkelvoudig meanderende beken, die 
zich steeds dieper in het landschap ingesneden hebben. Gedurende het Holoceen 
zijn in de beekdalen en aansluitende lage terreingedeelten beekzand en beekleem 
afgezet, terwijl in de grotere dalen ook veengroei plaatsvond. Vanaf het Neolithi-
cum heeft ook de mens in toenemende mate invloed gehad op de ontwikkeling 
van het landschap. De aanvang van de ontbossing kan in deze periode geplaatst 
worden. Vanaf de 15e eeuw zijn plaggendekken ontstaan door langdurige, inten-
sieve bemesting.8 

Op de geologische kaart van Nederland liggen de dorpskernen van zowel Zand-
oerle als Oerle en hun directe omgeving op fluvio-periglaciale afzettingen van de 
Nuenen groep, bedekt met maximaal twee meter dekzand en leem (löss). De Nu-
enen groep, die bij Oerle een dikte van 25 m bereikt, bestaat uit fijne zanden, 
afgewisseld door leemlagen. Geomorfologisch ligt de locatie op de rand van een 
langgerekt en hooggelegen dekzandplateau (code 3K14), dat zich over een lengte 
van meer dan 5 km uitstrekt van de Gender in het zuidoosten tot aan Wintelre in 
het noordwesten. De top van het plateau ligt op circa 26 m NAP.9 Plaatselijk wordt 
het dekzandplateau doorsneden door smalle beeklopen. Aan de noordzijde van 

6. Hissel 2008, 15-16.
7. Berendsen 1996, 51, 69 en 235-236; Berendsen 1997, 26-38.
8. Zie Verspay 2011 voor de stand van onderzoek inzake het oude akkerdek van Veldhoven.
9. Stiboka 1981.

Resultaten3
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Zandoerle is dit het water van de huidige Bruggenrijt/Ekkersrijt en aan de zuidzij-
de de Poelenloop of Rijt en de Gender. De huidige nederzettingen Schoot, Zittard, 
Zandoerle, Toterfout, Roestenberg en Veneind bevinden zich op de 
westelijke flank van dit oude dekzandplateau, terwijl Oerle en Hoogeind zich op 
de oostelijke flank bevinden.

Bodemopbouw
Op de bodemkaart van Nederland is te zien dat Zandoerle ligt binnen een gebied 
met lemige, hoge zwarte enkeerdgrond (code zEZ23) met grondwatertrap VII*. Dit 
betekent dat het hier gaat om een plaggenbodem met een zwart cultuurdek dat 
dikker is dan 50 cm.
Ter hoogte van de veldcursus 2010 wordt deze kritische grens nauwelijks behaald, 
in het zuidelijke deel van de werkput bevond het archeologisch leesbare vlak zich 
direct onder de bouwvoor, in het noorden was iets meer esdek bewaard geble-
ven. Bij het onderzoek naar explosieven zijn drie profielputten gegraven die dit 
beeld bevestigen.10 Het esdek wordt naar het noordwesten van OCE werkput 52 
aanmerkelijk dikker. Het grondwater zit inderdaad dieper dan 1,60 m: de waterput 
kon tot op een diepte van 18,96 m NAP droog worden ontgraven.

3.2 Sporen en structuren

In 2010 zijn twee werkputten ontgraven ten behoeve van de veldcursus. Werkput 
1 had een oppervlak van 900 m2, werkput 7 had een oppervlak van 170 m2.

In werkput 1 zijn in totaal 218 spoornummers uitgedeeld, meest aan kuilen, paal-
sporen en greppels. Exact de helft van het oorspronkelijke aantal sporen, 109 
stuks, is bij nader onderzoek komen te vervallen omdat het natuurlijke sporen 
betrof, veroorzaakt door activiteiten van dieren of planten. Deze sporen zijn wel 
op de analoge veldtekening aangegeven, maar niet op de digitale allesporenkaart, 
die is weergegeven op afb. 4. Opvallende sporen uit de Vroege Middeleeuwen 
waren een diepe waterput, sporen van twee elkaar doorsnijdende hutkommen 
en paalsporen van een gebouw. Alle overige sporen, voornamelijk bestaande uit 
greppels dateren uit de periode na 1300 (tabel 1).

10. Verspay 2012, 12 en 15-19. Het betreft profielputten 4, 7 en 8 op afb. 12 aldaar.

Afb. 4 Rechts: Veldhoven-
Zilverackers: alle sporen en 
structuren veldcursus UvA 
2010. Alleen de nummers 
van in de tekst besproken 
sporen zijn opgenomen.

Tabel 1 Veldhoven-Zilverackers: sporen 
aangetroffen tijdens de veldcursus 2010.

OMSCHRIJVING AANTAL
Greppel 16
Hutkom 1
Karrenspoor 1
Kuil 35
Laag 3
Paalgat 49
Recent spoor 1
Spitspoor 1
Waterput 2
Totaal 109
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Tijdens het veldwerk en de analyse zijn vier structuurnummers uitgegeven: STR1 
betreft een rij palen, STR2 is een huisplattegrond, STR3 een hutkom en STR4 ten-
slotte. Structuur 2 is niet tijdens het veldwerk herkend maar bij de analyse in 
Amsterdam. Tijdens het veldwerk ging de aandacht vooral uit naar sporen in het 
centrum van werkput 1, waar een gebouw werd verwacht.  Voor zover nu te zien 
is dit toch niet het geval. Veel als paalspoor benoemde verkleuringen zijn zoals ge-
zegd komen te vervallen en de resterende sporen zijn meestal niet erg diep. Voor 
de zekerheid zijn ook de vervallen sporen nog eens in samenhang met de andere 
sporen bekeken, maar ook dan is geen plattegrond in het midden van de werkput 
te reconstrueren. Bij de uitwerking is een vierde structuur aan de lijst toegevoegd, 
dit betreft een mogelijk (deel van) een gebouw.

Greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden slechts summier be-
schreven, daarvan is pas een goed beeld te vormen na afronding van het gehele 
proefsleuvenonderzoek in de Zilverackers.

Structuur 1: een rij palen
Een rij van vijf sporen had aanvankelijk structuurnummer 1 gekregen, maar omdat 
alle sporen op één na zijn vervallen, vervalt ook deze structuur. Vervallen sporen 
zijn niet op afb. 4 opgenomen.

Structuur 2: gebouw (afb.5)
Zeventien paalsporen zijn aan een gebouw toe te schrijven dat direct ten oosten 
van de hutkom heeft gelegen. Dit west-oost georiënteerde gebouw is pas bij de 
analyse van de sporen gereconstrueerd. Structuur 2 lijkt te bestaan uit een drie-
beukig gebouw, dat echter incompleet is overgeleverd door oversnijdingen van 
greppels uit de Nieuwe tijd. De noordelijke rij stijlen bestaat uit drie sporen (s160, 
s168 en s85). Ten zuiden van de kern zal op een afstand van ca. 2,5 m een rij stijlen 
hebben gelegen als tegenhangers, maar die zijn vergraven door greppel s35 of lig-
gen buiten het opgegraven areaal. De kern van het gebouw bestaat uit twee rijen 
van stijlen die niet allemaal evenveel voorstellen: s52 was vervallen maar is terug-
geplaatst op het overzicht, s54 is ook erg ondiep. De afstand tussen s58 tot s88 
bedraagt steeds 2 tot 2,2m. In de zuidelijke rij staan de palen op afstanden van 3,9 
tot 4,2 m. De kern van het gebouw meet ca. 17 m bij een breedte variërend van ca. 
5,9 tot 6,2 m. Met de buitenstijlruimte erbij bedraagt de breedte ca. 11m, indien 
de afstand tussen de kern en de buitenstijlen ook in het zuiden 2,5 m bedroeg. Het 
gebouw kan langer zijn geweest, maar dan is van de wanden aan de korte oost- en 
westzijde niets bewaard gebleven. Gebouwen in Hulsel of Escharen lopen echter 
buiten de kern ook niet door.11

Uit de sporen komen inderdaad enkele Merovingische scherven, onder andere 
een rand van wat hier fineware wordt genoemd (V146, uit s73, zie afb. 11), maar 
uit hetzelfde spoor komt ook een dakpan uit de Nieuwe tijd. Uit s42 en s91 komen 
in totaal vier ruwwandige wandscherven. Uit een grote kuil s74 die ouder lijkt dan 
s73, komt ook een scherfje fineware, een regionale aardewerksoort uit de laat-
Merovingische of Karolingische periode.

11. Theuws 2014, 328-329.
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Structuur 3: hutkom (afb.6)
Van structuur 3, een hutkom, was op het eerste vlak een groot spoor (s34) zicht-
baar, dat echter maar enkele centimeters diep was. Onder s34 kwamen paalspo-
ren tevoorschijn van twee fasen van de hutkom, STR3A en STR3B. Een hutkom is 
een deels verdiept in de grond aangelegd bijgebouw, met een dak dat werd on-
dersteund door twee tot negen palen. Uit het feit dat het verdiepte gedeelte maar 
enkele centimeters was bewaard, kan worden opgemaakt dat zeker 30-40 cm van 
het oude oppervlak is verdwenen. 
In de noordwestelijke hoek is de hutkom oversneden door s49, een diepe kuil met 
donkere vulling uit de Nieuwe Tijd.

Spoor 34 was sterk verstoord door recente ploegsporen, en bij het aanleggen van 
het vlak was nog onduidelijk of dit spoor een grafkuil of een hutkom betrof. Het 
spoor werd in kwadranten verdeeld, maar bij het verdiepen van één kwadrant 
bleek al snel dat het om een hutkom ging. In de vulling van het ondiepe s34 wer-
den resten van verbrand en onverbrand bot gevonden. Onder s34 kwamen paal-
sporen tevoorschijn die na het verdiepen van het gehele vlak van twee elkaar 
opvolgende hutkommen STR3A en STR3B afkomstig bleken te zijn. Beide hutkom-
men bestaan uit twee rijen van drie palen. Eén van de paalkuilen, s211, is een 
schoolvoorbeeld van een uitgetrokken paal, waaruit we misschien de conclusie 
mogen trekken dat deze onderdeel uitmaakte van de oudste hutkom, STR3A. De 
eerste fase van de hutkom bestaat dan uit de sporen 218, 212, 201, 216, 211 en 
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209 (afb. 7). De tweede fase van de hutkom ligt in een flauwe hoek over de eer-
ste. Hutkom 3B bestaat uit de sporen: 217, 213, 208, 215 en 210. Eén paal van 
hutkom STR3B is door s49 vergraven. Van spoor 210 is helaas geen coupetekening 
gemaakt, de afgebeelde doorsnede is een reconstructie vanaf de foto. Afb. 8 geeft 
een indruk van de situatie in het veld bij s212 en s213.

Afb. 6 Structuur 3 (hutkom).
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Afb. 7 Studente Carlijn van Maaren krast spoor 209 aan.

Afb. 8 Sporen 212 en 213 van de hutkom.

De vulling van de hutkommen is schavend verdiept, zodat kleine vondsten niet 
snel konden worden gemist. De vulling van s34 is bovendien geheel gezeefd, maar 
dit leverde niet meer vondsten op. Opmerkelijk is de vondst van twee kralen in 
s217, één van de paalkuilen van STR3B. Verder bestaan de vondsten uit scherven, 
zowel uit de bovenste vulling als uit verschillende paalgaten. In spoor 34 zijn vond-
sten gedaan die dateren van de Bronstijd tot de Late Middeleeuwen. Dit is te ver-
klaren door de ploegsporen die de hutkom oversnijden, waardoor rondslingerend 
materiaal vermengd kon raken met de oorspronkelijke inhoud van de bovenste 
vulling. In de paalsporen zelf is uitsluitend aardewerk gevonden dat gedateerd 
kan worden in de Vroege Middeleeuwen. De hutkommen stammen uit dezelfde 
periode als de waterput en dateren in de tweede helft van de 7e eeuw.
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Structuur 4: rij palen
Een drietal sporen (s104, s105 en s109) ligt op een rij en vormt mogelijk een deel 
van een noordwest-zuidoost gericht gebouw.

Een diepe kuil (s49)
Gezien de ligging van s49 op het kruispunt van de noord-zuid lopende greppel s23 
en de ongeveer oost-west lopende greppel s31, zou in diepe kuil s49 een kliksteen 
begraven kunnen zijn geweest die de grens tussen twee percelen markeerde. 

Waterput s30 (afb. 9 en 10)
De oostelijke helft van de waterput is handmatig uitgegraven tot op een diepte 
van ca. 1,5m, waarna de hulp van een graafmachine is ingeroepen. Deze heeft 
de coupe tot het niveau van het hout voortgezet. De doorsnede is getekend en 
gefotografeerd (afb. 9 en 10). Een scherpe lijn aan de rechterkant van de insteek 
van de put geeft aan dat de waterput meer fasen heeft gekend. Na afloop van de 
veldcursus is de coupe iets naar achter gezet en verder naar beneden uitgegra-
ven. De waterput bleek inderdaad een oudere kern achter de coupewand te heb-
ben. De coupe kon niet achteruit worden gezet door instortingsgevaar. Daarom 
is de waterput eerst vlaksgewijs verdiept waarbij enkele tussenvlakken zijn ge-
documenteerd. De oudere kern was niet zo diep als de in de coupe aangesneden 
jongere kern en is daarom niet in doorsnede gedocumenteerd. De jongere kern 
(met vullingen 20 en 12) ging zo diep dat het grondwater geraakt werd, waardoor 
de onderkant van de boomstam bewaard is gebleven. De buitenkant van de kern 
kon op coupetekening worden vastgelegd. Helaas werd het daarna te gevaarlijk 
om ook de vullingen goed te kunnen documenteren. Precies bij de bovenzijde 
van het hout is nog snel een pollenbak (V195) geslagen en exact ingemeten op de 
coupetekening, maar voor een foto ontbrak de tijd. Vervolgens is het hout met de 
kraan naar boven gehaald en verzameld. De vulling van de put is uitgespreid op 
het vlak en met een metaaldetector en een schep doorzocht op vondsten. Hierbij 
zijn enkele scherven gevonden in het welzand dat in de kern van de put heeft 
gezeten (vulling 20). Een houtmonster van de waterput is dendrochronologisch 
onderzocht en heeft een datering in 656 na Chr. ± 7. Hoeveel ouder de tweede, 
oudere waterput was, kan moeilijk worden bepaald. Waarschijnlijk was hij niet 
diep genoeg ingegraven en is hij vrij snel, na enkele jaren, door de jongere water-
put vervangen. De oudste waterput zou dan uit ca. 650 dateren.

Greppels
De greppelsystemen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd worden hier niet 
verder beschreven omdat de uitsnede te gering van omvang is en ze buiten het 
PvE vallen. In de greppels bevinden zich vondsten uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd, maar ook scherven uit de Vroege Middeleeuwen. Dat laatste is het 
geval bij greppels s 23 en s27, die deels over de vroegmiddeleeuwse sporen lig-
gen. Op de kruising van greppel s23 met het karrenspoor s31 en greppel s32 ligt 
een diepe kuil (s49). Mogelijk is s49 een kuil waarin een kliksteen begraven lag op 
het hoekpunt van enkele percelen. In proefsleuf 225 van de ACVU-HBS buigt grep-
pel s23 na ca. 20 m af naar het westen, dus dat zou dan wel een klein perceel zijn 
met een lengte van maar 46 m. De greppels in het oosten van werkput 1 (s106, 
s107, s162 en s163 begrenzen een naamloos akkerpad.
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Afb. 9 Waterput spoor 30.

Afb. 10 Waterput spoor 30. De rond 656 na Chr. gedateerde boomstam 
kwam achter het gefotografeerde profiel tevoorschijn. Foto Jos Kastelijns.
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Karrenspoor
S31 en S190 bestaan uit zones met karrensporen, die hier in de richting zuidwest-
noordoost lopen.
 
Werkput 7
Werkput 7 leverde vooral greppels op en een zuid-noord lopend karrenspoor 
(s190), ongeveer op de plaats van het in 2010 nog aanwezige onverharde akker-
pad zonder naam. Enkele banen met een recente vulling zijn als s1 aangegeven. 
Bewoningssporen ontbreken in werkput 7.

3.3 Vondsten

Tijdens het onderzoek zijn 777 vondsten gedaan, meest aardewerk en bouwkera-
miek, dat wil zeggen fragmenten van bakstenen of dakpannen (tabel 2). De con-
serveringstoestand van de vondsten is redelijk tot goed, uitgezonderd het metaal 
dat in slechte toestand is. 

Bij het onderzoek zijn 13 monsters genomen van het hout van de waterput, verder 
zijn voor verdere bemonstering twee pollenbakken geslagen in de waterput. Een 
verslag daarvan is in paragraaf 3.4 opgenomen. Grondmonsters zijn niet geno-
men. Bij het handmatig uitgraven van sporen en greppels zijn wel acht houtskool-
monsters verzameld, die echter niet zijn geanalyseerd.

Keramiek
Een volledig overzicht van de 2,6 kg keramiek is in tabel 3 opgenomen. In het on-
derstaande blijven de vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd buiten 
beschouwing en concentreren we ons op de laat-Merovingische keramiek. 

De meeste vondsten hebben de hutkom en de waterput opgeleverd (59 en 33 
scherven), maar ook greppels s23, s27 en de greppel s31 hebben relatief veel 
scherven prijsgegeven. Bij de aanleg van de vlakken zijn in totaal 88 scherven ge-
vonden. De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van de scherven per structuur en 
spoor.

OMSCHRIJVING AANTAL GEWICHT
Glas 3 8
Aardewerk vaatwerk 346 2691
Bouwaardewerk / huttenleem 236 5164
Keramiek: spinklos 1 10
Pollenmonster 2
Metaal 26 140
Bot 16 68
Houtskool 48 9
Hout 17
Slak algemeen 46 397
Steenkool 6 6
Steen algemeen 20 689
Vuursteen 7 25

Tabel 2 Veldhoven-Zilverackers: overzicht van de vondsten.
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De Merovingische scherven bestaan uit een voor oostelijk Noord-Brabant ver-
trouwde assemblage: gladwandig en ruwwandig aardewerk, de laatste categorie 
in rode, grijze en gelige varianten. 
In de hutkom bevinden zich enkele ruwwandige scherven met een schilferige, 
bladerdeeg-achtige structuur die kenmerkend is voor aardewerk uit Walberg, één 
van de dorpen in het Vorgebirge ten westen van de Rijn tussen Keulen en Bonn. 
Het betreft hier afb. 11.1-6. Op de foto afb. 11 nr 12 is de gelaagde structuur van 
de scherf goed te zien. In de typologie van Merovingisch aardewerk zoals opge-
steld door Menno Dijkstra vallen de Veldhovense ruwwandige randen onder types 
E1, snuitvormige randen, en type E3, hoekig verdikte snuitvormige randen.12

Ter hoogte van de hutkommen is bij de begeleiding in 2009 wat aardewerk ge-
borgen dat aansluit bij de beschreven vondsten.13 In V4537 zijn een ruwwandig 
gereduceerde rand, enkele oxiderende en drie gelige scherven aanwezig.
Uit de waterput zijn maar weinig randfragmenten afkomstig. Afb. 11.8 is van een 
Wölbwandtopf en afb. 11.9 van een schaaltje, dat uit de 7e eeuw dateert. In de 
typologie van Siegmund valt het onder een schaal van type Sha 2.42, een vorm die 
tussen 610 en 670 in graven voorkomt.
Een categorie die ik early medieval fineware noem, is aangetroffen in s73 van 
structuur 2 (afb. 11.10). Het baksel lijkt op dat van het latere Kempische aarde-
werk, dat waarschijnlijk ergens uit westelijk Noord-Brabant afkomstig is.14 Moge-
lijk geldt dus hetzelfde voor het verwante vroegmiddeleeuwse fijne aardewerk. 
Onder de vier gladwandige scherven bevindt zich een scherf van een knikwandpot 
met slordig, twee-rijig radstempel (V80) dat in de 7e eeuw dateert (afb. 11 nr 13). 

12 Dijkstra 2009.
13 Verspay 2012, 24-25.
14 Theuws/Verhoeven/Van Regteren Altena 1988, 318-321.

PERIODE BAKSEL AANTAL GEWICHT
VMEB RUW 175 1592
VMEB GLADW 4 38
VMEB/VMEC FINEWARE 6 41
VMEC BOLPOT 1 2
VMED/LMEA MAASL 6 8
VMED/LMEA ZUIDL 18 127
LME ELMPT 12 103
LMEB/NT GRIJS 11 41
LME S5 1 3
LMEB/NT S2 25 189
LMEB/NT ROOD 64 377
NT WIT 2 2
NT PIJP 1 1
BRONS/IJZ AWH 9 60
ROMEINS AWG 1 78
ME (indet) AWG 10 18
totaal 346 2691

Tabel 3 Veldhoven-Zilverackers: 
overzicht aardewerk per categorie.
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Het is een vlakvondst. Hetzelfde geldt voor een rand van een reducerend gebak-
ken pot (afb. 11 nr 11).
In het kleine stukje nederzetting zijn dus alle potvormen vertegenwoordigd die 
gebruikelijk in de Merovingische periode rouleren: Wölbwandtöpfe, knikwandpot-
ten, kannen en schalen. In bijlage 1 is een overzicht van de keramiek per context 
opgenomen.

Keramisch object (afb. 11 nr 14)
In de hutkom bevond zich verder een spinklosje van slechts 10 gram (afb. 11 nr 
14), waarschijnlijk van Romeins bouwmateriaal gemaakt.

Glazen kralen (afb. 11 nr 15 en 16)
Buiten een stukje glas uit de Nieuwe tijd zijn twee glazen kralen gevonden in één 
van de palen (s217) van hutkom STR3B. Het betreft een eenvoudige kraal van  
opaak rood glas met gele gekamde strepen (V185) en een kraal van blauwgroen 
en wit glas (V167). De eerste kraal (afb. 11 nr 15) is in te delen als type 35.19 van 
Siegmund, te dateren in de tweede helft van de 6e eeuw tot 670.15 Een exacte 
parallel voor de blauwgroen-witte kraal (afb. 11 nr 16) is lastiger. Het object is aan 
één zijde een stukje open, wat zou kunnen aangeven dat het een mislukte gewone 
cilindrische kraal is. Dan zou de kraal als een type Siegmund 32.10 worden inge-
deeld, te dateren tussen 555 en 670.16 Misschien is de kraal bedoeld als dubbel-
kraal, die echter in de kleurencombinatie groen-wit niet voorkomt bij Siegmund. 
Een volledig groene dubbelkraal valt onder type 36.4 en is te dateren in de late 
6e eeuw tot 670. De door Siegmund gesuggereerde dateringen van de kralen op 
basis van vondsten uit grafvelden sluit goed aan bij de datering van de context in 
Zandoerle in het midden van de 7e eeuw.

Natuursteen
Het meeste natuursteen betreft fragmenten van kiezels. In vier vondstnummers is 
uit Mayen afkomstige vasculaire lava (tefriet) gevonden (aanlegvondsten V10 en 
V24, V38 uit greppel s23 en V184 uit kuil s49), waarschijnlijk brokken van maalste-
nen. De geringe afmetingen van de brokjes maakt dat niet zeker. De datering van 
de tefriet is eveneens onzeker. De vondsten uit de aanleg van het vlak en uit grep-
pel s23 zijn waarschijnlijk opspit uit oudere grondsporen. Hetzelfde geldt voor 
tefriet uit  kuil s49 die hutkom STR3 oversnijdt; het tefriet zal oorspronkelijk uit de 
hutkom komen en secundair in de kuil zijn geraakt. Zeven vondsten zijn als vuur-
steen omschreven, het betreft twee pseudo-artefacten en een vijftal afslagen.

Metaal
De metaalvondsten komen voor een groot deel uit greppel s27 zijn gedaan bij de 
aanleg van de vlakken. Het betreft meest sterk gefragmenteerde en geoxideerde 
stukjes ijzer, twee ronde loden kogeltjes, twee munten en enkele kleine fragment-
jes van een koperen munt. Een eerste munt (V2) is een duit uit Gelderland 1786, 
met op de keerzijde de tekst in deo est spes nostra. Een tweede munt (V13) is 
onleesbaar, hetzelfde geldt voor de kleine fragmenten. IJzer bestaat vooral uit 
spijkers. Uit de hutkom is een bij de berging al in stukken gebroken fragment ijzer 
gevonden. Geen van de ijzeren fragmenten is geconserveerd.

15 Siegmund 1998, 72 en 63.
16 Siegmund 1998, 63 en 69. 
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Afb. 11 Vondsten: 1-13 keramiek, 14 spinklos; 15-16 glazen kralen. Foto’s nrs 12, 13 A. Verhoeven, nrs14-16 A. Dekker.
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Bouwmateriaal
Van de 236 stukjes bouwmateriaal en huttenleem bestaat een deel (50 fragmen-
ten) uit Romeins bouwmateriaal, de rest dateert uit de Late Middeleeuwen of 
Nieuwe tijd; het is meest uit de greppels afkomstig. Huttenleem is met slechts 13 
fragmenten een kleine groep.

Metaalslak
Het slakmateriaal is sterk gefragmenteerd en betreft voor zover na te gaan stukjes 
slak afkomstig van herverhitting of smeden van ijzer. Het meeste materiaal is licht 
magnetisch.

Dierlijk botmateriaal
Het zoöarcheologisch materiaal uit Veldhoven bevat in totaal 13 resten en is be-
studeerd door dr C. Cavallo. De dierlijke resten bestaan voornamelijk uit runder-
botten. Ook zijn enkele resten van schaap/geit gevonden. De runderbotten be-
staan uit elementen uit de schedel en enkele fragmenten van lange botten. De 
schaap/geit resten bestaan uit drie kiezen, mogelijk uit een enkele onderkaak. De 
meeste fragmenten dierlijk bot zijn uit de hutkom structuur 3 verzameld.

Het materiaal is in het algemeen slecht bewaard en het bot is sterk ontkalkt. Er zijn 
voornamelijk kiezen aangetroffen. Van een enkel lang bot, een metacarpus, is 50% 
van het originele bot bewaard. Dit element heeft een robuuste botstructuur en is 
daardoor beter bewaard gebleven. Enkele andere lange botten zijn slechts als een 
afdruk in een harde klont zand bewaard gebleven. Uitspraken over de veestapel 
kunnen op basis van het materiaal niet worden gedaan.

Houtskool
In de hutkom structuur 3 zijn 35 stuks houtskool verzameld (4 gram), in enkele 
Merovingische paalgaten nog eens 12 stuks (3 gram) en in een greppel nog één 
fragment. Het houtskool is sterk gefragmenteerd en niet nader onderzocht omdat 
de geringe hoeveelheid materiaal onvoldoende zou opleveren. Bovendien is de 
datering van dit soort kleine fragmenten vaak discutabel: het kan van grotere ou-
derdom zijn en door de wind in de sporen zijn gekomen.

3.4 Paleobotanisch onderzoek (H. van Haaster, BIAX)17

Materiaal en methode
Het onderste deel van de vulling van de waterput (spoor 30, laag 20) is bemon-
sterd door een pollenbak in de coupe van de waterput te slaan (afb. 9). Het pollen-
onderzoek aan de waterput is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn uit 
de pollenbak (V195) zes submonsters genomen voor (inventariserend) onderzoek. 
Voor een overzicht van deze monsters met hun contextgegevens wordt verwezen 
naar tabel 4. Voor de herkomst van de monsters in de pollenbak wordt verwezen 
naar afb. 12.
De pollenmonsters zijn bereid volgens de standaardmethode van Erdtman. Om 
een indruk te krijgen van de pollenconcentratie is aan elk monster een vaste hoe-
veelheid sporen (twee tabletten met ca. 18.583 sporen per tablet) van een niet 
in Nederland voorkomende wolfsklauwsoort (Lycopodium) toegevoegd. De berei-
ding is uitgevoerd onder leiding van M. Hagen van het Laboratorium voor Sedi-

17 Overgenomen uit Van Haaster 2012.



25

Afb. 12. Veldhoven-Zilverackers: positie van de 
pollenmonsters in het profiel door waterput s30.

vondstnummer diepte in cm analyse BIAX lab. nr.
van top van bak

195 15-16 nee BX 5407
195 23-24 nee BX 5408
195 28-29 ja BX 5409
195 35-36 ja BX 5410
195 37-38 nee BX 5411
195 41-42 ja BX 5412

Tabel 4 Veldhoven-Zilverackers: overzicht van pollenmonsters uit 
waterput spoor 30, vulling 20.
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mentanalyse van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De pollenmonsters zijn in 
eerste instantie geïnventariseerd om uit te zoeken welke monsters voor analyse 
in aanmerking komen. Daarbij is gekeken naar de rijkdom van het materiaal en 
naar de aantasting van het pollen. Daarnaast is gekeken naar de pollensamenstel-
ling van de monsters, waarbij extra aandacht is besteed aan de aanwezigheid van 
pollen van cultuurgewassen en andere indicatoren die op menselijke activiteiten 
wijzen. 

Uit de inventarisatie bleek dat in de monsters van de bovenste twee niveaus (BX 
5407 en BX 5408) nauwelijks pollen bewaard was gebleven. Het pollen van die-
pere niveaus was beter geconserveerd. In het monster van niveau 37-38 cm (BX 
5411) bevond zich echter voornamelijk houtskool waardoor dit monster ook afviel 
voor analyse. In overleg met de opdrachtgever is er uiteindelijk voor gekozen de 
monsters BX 5409, BX 5410 en BX 5412 te analyseren. De preparaten zijn met 
een doorvallend-lichtmicroscoop bij een vergroting van 10x40 geanalyseerd. In-
dien nodig zijn determinaties verricht bij een vergroting van 10x100 en/of door 
middel van fase-contrastmicroscopie. Voor de bepaling van het relatieve aandeel 
van de verschillende pollentypen is als uitgangspunt een totaalpollensom inclusief 
sporen van varens en veenmossen gebruikt. Het totaal aantal getelde pollen en 
sporen is daarbij op 100% gesteld. De percentages van de pollentypen, sporen en 
andere microfossielen zijn berekend op basis van deze totaalpollensom. De inven-
tarisaties en analyses zijn verricht door M. van Waijjen.

Resultaten
De resultaten van het pollenonderzoek staan weergegeven in tabel 5 en worden 
hieronder besproken.

Uitgangspunten bij de interpretatie van de pollengegevens
Uit de verhouding tussen het boompollen en het niet-boompollen in pollenmon-
sters worden vaak conclusies getrokken over de openheid van het landschap rond 
een monsterlocatie. Uit experimenteel pollenonderzoek in recente vegetaties is 
gebleken dat boompollenpercentages van minder dan 25% duiden op een open 
landschap. Bij een percentage van meer dan 55% is sprake van bos, terwijl bij een 
percentage tussen 25 en 55% sprake is van open bos of een bosrandsituatie.18 
In sterk door mensen beïnvloede landschappen moeten we echter beducht zijn 
voor valkuilen. De kans bestaat namelijk dat door menselijke activiteit de stuif-
meelproductie van bomen sterk werd beperkt, terwijl er wel degelijk sprake was 
van boomgroei.19 Bij de interpretatie van pollenverhoudingen uit waterputten en 
dergelijke zijn er ook nog andere valkuilen. De aanwezigheid van één enkele boom 
of struik vlakbij een waterput kan het aandeel van boompollen in de waterput 
zodanig groot maken dat sprake lijkt van een bosrijke omgeving. Aan de andere 
kant kunnen lokale kruiden zo dominant zijn dat sprake lijkt van een zeer open 
landschap, terwijl langs de rand van de nederzetting wel degelijk bomen groeien. 
Ondanks de haken en ogen die er aan de interpretatie van pollengegevens uit 
waterputten en waterkuilen zitten, is gebleken dat deze gegevens toch geschikt 
zijn om hiermee een indruk te krijgen van de vegetatie in de omgeving van een ne-
derzetting.20

18 Groenman-Van Waateringe 1986, 197.
19 We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan een vorm van hakhoutcultuur, waarbij de kapcyclus kor-

ter is dan de tijd die de bomen nodig hebben om na de kap weer in bloei te komen. Zie bijvoorbeeld 
Pott 1988; Hicks 2006.

20 Van Haaster 2009a.
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Milieuomstandigheden
De boompollenpercentages in de waterput van Zandoerle variëren van 17,1 tot 
18,2%. Dit betekent (met de hierboven genoemde kanttekeningen) dat het land-
schap in de nabije omgeving van de waterput (straal ca. 500 m) waarschijnlijk een 
zeer open karakter had. 

Het meeste boompollen is afkomstig van els (Alnus: 6,7-8,6%). Elzen staan bekend 
als grote pollenproducenten. De genoemde percentages zijn daarom in palyno-
logisch opzicht laag. Het betekent dat in de nabije omgeving hooguit sprake kan 
zijn geweest van één of enkele elzen. Het pollen kan uiteraard ook afkomstig zijn 
van een elzenbos op grotere afstand. Elzen staan onder natuurlijk omstandighe-
den meestal op plaatsen waar ‘s winters het grondwater boven het maaiveld kan 
staan. In de zomermaanden zakt het waterniveau tot onder het maaiveld, maar 
het bodemoppervlak blijft meestal nat en soms moeilijk begaanbaar.

Het pollen van andere boomsoorten is slechts spaarzaam aanwezig. Berk (Betula) 
is met 3,1-4,4% nog het beste vertegenwoordigd, gevolgd door hazelaar (Corylus: 
2,6-3,9%) en eik (Quercus: 1,3-2,4%). De percentages van deze bomen zijn echter 
zo laag, dat ze waarschijnlijk niet in de nabije omgeving van de nederzetting heb-
ben gestaan. Het pollen is zonder twijfel van grotere afstand komen aanwaaien. 
Hetzelfde geldt voor de meeste andere boomsoorten die met nog lagere percen-
tages vertegenwoordigd zijn.

Wat de kruidige vegetatie betreft, kan geconcludeerd worden dat grasland waar-
schijnlijk een belangrijk vegetatietype was. Het pollen van grassen (Poaceae) is 
met percentages van 35,9 tot 39,2% het beste vertegenwoordigd. Dit pollen kan in 
theorie echter ook van oever- en moerasplanten of akkeronkruiden afkomstig zijn. 
Omdat pollen van andere oever- en moerasplanten niet aanwezig is, kan dit ve-
getatietype voor de herkomst van het graspollen worden uitgesloten. In de nabije 
omgeving waren echter wel akkers aanwezig (zie hieronder) waarop ook grassen 
als onkruid kunnen hebben gegroeid. De aanwezigheid van soorten als blauwe 
knoop (Succisa pratensis), smalle weegbree (Plantago lanceolata-type), boter-
bloem (Ranunculus acris-type), klaver (Trifolium) en zuring (Rumex) toont echter 
aan dat in de nabije omgeving ook echte graslandvegetaties aanwezig waren. De 
genoemde soorten zijn indicatief voor grasland dat naar huidige maatstaven ex-
tensief beheerd wordt. Dat de pollenpercentages van de soorten laag zijn, heeft 
te maken met het feit dat het insectenbestuivers zijn die maar heel weinig pollen 
hoeven te produceren. Palynologisch bezien vormen de soorten met elkaar een 
duidelijke aanwijzing voor extensief beheerd grasland.

Pollen van waterplanten is niet aangetroffen maar echte waterplanten zijn ook 
niet te verwachten in een waterput die frequent wordt gebruikt. De wieren pas-
sen wel goed in het beeld van een actieve waterput (Debarya, Zygnemataceae en 
Type 128).

Het pollen van struikhei (Calluna vulgaris: 12,1-18,1%) is afkomstig van een heide-
vegetatie in de omgeving. Van nature komt struikhei maar in bescheiden mate in 
ons land voor. Pas door toedoen van de mens, vanaf het Neolithicum (zo’n 2500 
jaar voor Chr.), heeft struikhei zich in ons land flink uitgebreid. Dit blijkt onder 
andere uit pollenonderzoek aan oude bodemoppervlakken die onder grafheu-
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vels zijn aangetroffen.21 De struikhei kon zich uitbreiden toen voor de landbouw 
bos werd gekapt, het dode hout werd verbrand en de met as bemeste akkers 
na uitputting als weidegrond werden gebuikt. De aanwezigheid van struikhei in 
de omgeving van een nederzetting wordt daarom meestal gezien als aanwijzing 
voor uitputting van de bodem in combinatie met toegenomen begrazingsdruk.22 
De percentages lijken echter niet hoog genoeg om daaruit af te leiden dat in de 
directe omgeving sprake was van uitgestrekte heidevelden.23 Enige voorzichtig-
heid bij het trekken van deze conclusie is echter op zijn plaats. Uit een vergelijkend 
pollenonderzoek aan waterputten en waterkuilen op de Oost-Nederlandse zand-
gronden is gebleken dat het aandeel van struikhei niet alleen afhankelijk is van 
de intensiteit van de exploitatie, maar ook van de natuurlijke vruchtbaarheid van 
de graasgronden. Op vruchtbare grond (moderpodzolgronden) is het aandeel van 
grassen in de heide groter dan op voedselarmere bodems.24

De categorie ‘Algemene kruiden’ betreft pollentypen die niet tot op de soort kon-
den worden gedetermineerd waardoor ze niet voor één bepaald milieutype indi-
catief zijn. Het pollen kan afkomstig zijn van graslandplanten, akkeronkruiden of 
andere door mensen beïnvloede vegetaties.

Menselijke activiteit
In de pollenmonsters zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor menselijk activi-
teit in de nabije omgeving.

21 Casparie/Groenman-van Waateringe 1980.
22 Bakker 2003, 220, 222.
23 In jonger gedateerde waterputten in Noord-Brabant zijn hogere percentages struikhei gevonden: 

Valkenswaard: 29% (Van Haaster 2010), Eindhoven-Putten: 28% (Van Haaster 2009b), Sint Anthonis: 
53% (Van Haaster 2007), Sterksel: 30% (Brinkkemper/Hänninen 2010).

24 Groenewoudt et al. 2008.

Afb. 13 Stuifmeelwolk van rogge boven een akker in het Nederlands 
Openluchtmuseum (© Nederlands Openluchtmuseum).
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Pollen van granen is goed vertegenwoordigd. Het gaat om pollen van rogge (Seca-
le cereale: 0,8-2%), tarwe (Triticum-type: 0,6-1,7%), gerst en/of tarwe (Hordeum/
Triticum-type: 0,8-1,4%), en een aantal pollenkorrels waarvan niet kon worden 
bepaald van welke graansoort ze afkomstig zijn (Cerealia: 1,5%). De percentages 
van het graanpollen zijn niet hoog maar dat komt deels omdat gerst en tarwe zelf-
bestuivende granen zijn. Het pollen van deze granen blijft tijdens de bloei in het 
kaf besloten en komt pas vrij bij het dorsen. Daarom zijn lage percentages pollen 
van gerst en tarwe (zoals in de hier besproken waterput) al een bewijs voor de 
verbouw en/of verwerking ervan in de nabije omgeving van een monsterlocatie.25 
Pollen van rogge wordt wél in grote hoeveelheden door de wind verspreid (zie 
afb. 13).

De percentages die in de waterput zijn gevonden, zijn daarom te laag om met 
zekerheid te kunnen concluderen dat de vroegere bewoners van het terrein de 
rogge zelf hebben verbouwd.

Er is één pollenkorrel gevonden van de hennepfamilie (Cannabaceae). Deze kan 
afkomstig zijn van hop (Humulus lupulus) of hennep (Cannabis sativa). Hop komt 
van nature in ons land in bos en struikgewas voor, maar hennep niet. Het is een 
heel oud cultuurgewas dat vroeger veel voor de vezels werd verbouwd. Uit histo-
risch onderzoek blijkt dat bij vrijwel iedere boerderij vroeger hennep werd ver-
bouwd voor het maken van touw. Op kleine perceeltjes of langs akkers werd hen-
nep gezaaid om verzekerd te zijn van touwvezels. Het (ruwe) henneptouw werd 
onder andere gebruikt bij de stalling van vee, in de scheepvaart en in de visserij. 
Fijn (zacht) touw werd gemaakt van vlas.26 Het pollen kan echter ook van hop af-
komstig zijn. 
Ook akkeronkruiden en ruderalen zijn duidelijk aanwezig.27 Het gaat onder andere 
om gewone spurrie (Spergula arvensis), ganzenvoeten (Chenopodiaceae), zwart 
hauwmos (Anthoceros punctatus) en schapenzuring (Rumex acetosella).

In de pollenmonsters zijn ook sporen gevonden van schimmels die van dierlijke 
mest leven. Dat zijn Arnium, Cercophora, Podospora, Sordaria, Sporormiella en 
Tripterospora. De aanwezigheid van deze schimmels betekent dat in de directe 
omgeving van de waterput dieren werden gehouden of dat er mest lag opgesla-
gen. De middeleeuwse bewoners van het terrein hielden dus vee.

Twee belangrijke antropogene indicatoren ontbreken in de monsters: boekweit 
(Fagopyrum esculentum) en korenbloem (Centaurea cyanus). Korenbloem is een 
akkeronkruid dat pas vanaf ca. 1000 AD algemeen in Nederland voorkomt. Boek-
weit wordt vanaf de Karolingische tijd hier en daar in Brabant verbouwd28, maar 
vanaf de 14e eeuw is het pas in het hele land populair. Het ontbreken pollen van 
beide planten is dus in overeenstemming met de datering van de waterput (ca. 
700).

Conclusies van het pollenonderzoek
Het pollenonderzoek aan de waterput aan de Zandoerleseweg in Oerle-Zuid heeft 
enkele interessante gegevens opgeleverd over de milieuomstandigheden en de 

25 Zie bijvoorbeeld Diot 1992.
26 Zie bijvoorbeeld Lindemans 1952 (deel II), 249.
27 Ruderalen zijn planten die veel op door mensen beïnvloede standplaatsen voorkomen.
28 Janssen 1972; Groenman-van Waateringe 1985; Heidinga/Offenberg 1992; Pals 1988.
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agrarische economie. De nederzetting was gelegen in een zeer open landschap. 
In de nabije omgeving (straal ca. 500 m) groeiden nauwelijks bomen. Hier en daar 
groeide mogelijk wel een enkele els.
Grasland was een belangrijk vegetatietype. Naar huidige maatstaven werd dit 
grasland extensief gebruikt. Over het exacte gebruik van het grasland kunnen 
geen uitspraken worden gedaan, maar waarschijnlijk gaat het om een gecombi-
neerd gebruik van weiland en hooiland.
Uit het percentage pollen van struikhei kan worden afgeleid dat in de omgeving 
van de nederzetting sprake van een heidevegetatie. Het percentage struikhei is 
echter niet zo hoog dat sprake was van uitgestrekte ‘echte’ heidevelden. Enige 
voorzichtigheid bij het trekken van deze conclusie is echter geboden. Heideve-
getaties die alleen uit struikhei bestaan ontwikkelen zich alleen bij overexploita-
tie van voedselarme grond. Op voedselrijkere bodems (zoals de leemhoudende 
bodems bij Zandoerle) ontwikkelen zich heidevegetaties waarin het aandeel van 
grassen groot kan zijn. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor de economie van 
nederzettingen op zulke bodems. Grasrijke heidevegetaties zijn namelijk meer ge-
schikt voor runderen dan zuivere struikheivegetaties.

Veel andere aangetroffen pollentypen (cultuurgewassen en onkruiden) zijn af-
komstig van een tweede belangrijk landschapselement: akkers.
De Merovingische bewoners deden aan akkerbouw en hielden vee. Met zekerheid 
is graan verbouwd. Er zijn aanwijzingen voor de verbouw van tarwe en rogge, 
maar mogelijk werd ook gerst verbouwd. 

In de pollenmonsters zijn geen chronologische ontwikkelingen herkend. Vaak is 
een toename te zien van indicatoren van menselijke activiteit en, daarmee ge-
paard gaand, het opener worden van het landschap. Dat dit niet is te zien in de 
pollengegevens uit de waterput van Zandoerle kan twee dingen betekenen: gedu-
rende lange tijd vonden er geen veranderingen in het landschap en de economie 
plaats, of de waterputvulling is in korte tijd ontstaan.
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Tabel 5 Veldhoven-Zilverackers: resultaten van het pollenonderzoek aan waterput s30.

Legenda: cf. = gelijkend op. + = aangetroffen buiten de pollentelling, B = determinatie volgens Beug (2004), 
P = determinatie volgens Punt et al. (1976-2003), T (gevolgd door nummer) = Type sensu Van Geel (1976).
BIAX labnummer BX 5409 BX 5410 BX 5412
diepte in cm van top pollenbak 28-29 35-36 41-42
aantal (N) en percentage (%) N % N % N %
Getelde totalen
∑AP + ∑NAP 638 100 659 100 654 100 Totaalpollensom
∑AP 116 18,2 113 17,1 118 18,0 Som boompollen
∑NAP 522 81,8 546 82,9 536 82,0 Som niet-boompollen
Bomen en struiken (drogere 
gronden)
Betula (B) 20 3,1 29 4,4 26 4,0 Berk
Carpinus betulus (B) . . 1 0,2 + + Haagbeuk
Corylus (B) 25 3,9 23 3,5 17 2,6 Hazelaar
Fagus (B) 1 0,2 3 0,5 1 0,2 Beuk
Fraxinus excelsior-type (B) 1 0,2 . . . Es-type
Juglans (B) . . . + + Walnoot
Pinus (B) 3 0,5 1 0,2 + + Den
Quercus (B) 8 1,3 10 1,5 16 2,4 Eik
Tilia (B) 1 0,2 1 0,2 2 0,3 Linde
Ulmus (B) 1 0,2 + + + + Iep
Bomen (nattere gronden)
Alnus (B) 53 8,3 44 6,7 56 8,6 Els
Salix (B) 3 0,5 1 0,2 . . Wilg
Cultuurgewassen
Cannabinaceae (B) . . 1 0,2 . . Hennepfamilie
Cerealia-type . . 10 1,5 Granen-type
Hordeum/Triticum-type 9 1,4 7 1,1 5 0,8 Gerst/Tarwe-type
Secale (B) 5 0,8 8 1,2 13 2,0 Rogge
Triticum-type (B) 4 0,6 8 1,2 11 1,7 Tarwe-type
Akkeronkruiden en ruderalen
Anthoceros punctatus . . . . 2 0,3 Zwart hauwmos 
Artemisia (B) + + 2 0,3 3 0,5 Alsem
Chenopodiaceae p.p. (B) 2 0,3 6 0,9 6 0,9 Ganzenvoetfamilie
Persicaria maculosa-type (B) . . 1 0,2 2 0,3 Perzikkruid-type
Polygonum aviculare-type (B) 2 0,3 1 0,2 2 0,3 Gewoon varkensgras-

type
Rumex acetosella (P) 2 0,3 2 0,3 3 0,5 Schapenzuring
Spergula arvensis 4 0,6 8 1,2 6 0,9 Gewone spurrie
Urticaceae (B) 4 0,6 3 0,5 11 1,7 Brandnetelfamilie
Graslandplanten
Plantago . . 2 0,3 . . Weegbree
Plantago lanceolata-type (B) 28 4,4 16 2,4 22 3,4 Smalle weegbree-

type
Poaceae (B) 250 39,2 250 37,9 235 35,9 Grassenfamilie
Poaceae >40 mm 10 1,6 5 0,8 10 1,5 Grassenfamilie, kor-

rels >40 mu
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Legenda: cf. = gelijkend op. + = aangetroffen buiten de pollentelling, B = determinatie volgens Beug (2004), 
P = determinatie volgens Punt et al. (1976-2003), T (gevolgd door nummer) = Type sensu Van Geel (1976).
BIAX labnummer BX 5409 BX 5410 BX 5412
diepte in cm van top pollenbak 28-29 35-36 41-42
aantal (N) en percentage (%) N % N % N %
Ranunculus acris-type (B) 2 0,3 . . 2 0,3 Scherpe boterbloem-

type
Rumex acetosa-type (P) 30 4,7 35 5,3 48 7,3 Veldzuring-type
Succisa-type (B) . . 1 0,2 . . Blauwe knoop-type
Trifolium pratense-type (B) . . . . 1 0,2 Rode klaver-type
Trifolium repens-type (B) . . . . 4 0,6 Witte klaver-type
Algemene kruiden
Asteraceae liguliflorae 27 4,2 31 4,7 11 1,7 Composietenfamilie 

lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae 6 0,9 5 0,8 10 1,5 Composietenfamilie 

buisbloemig
Brassicaceae (B) 4 0,6 7 1,1 3 0,5 Kruisbloemenfamilie
Carduus/Cirsium . . . + + Distel/Vederdistel
Caryophyllaceae (B) 3 0,5 2 0,3 1 0,2 Anjerfamilie
Cyperaceae (B) 20 3,1 16 2,4 18 2,8 Cypergrassenfamilie
Erodium (B) . . . + + Reigersbek
Fabaceae p.p. (B) 1 0,2 1 0,2 2 0,3 Vlinderbloemenfa-

milie
Matricaria-type (B) 2 0,3 + + 4 0,6 Kamille-type
Melampyrum 1 0,2 1 0,2 . . Zwartkoren
Phyteuma-type (B) 1 0,2 1 0,2 . . Rapunzel-type

Potentilla-type (B) + + 1 0,2 . . Ganzerik-type
Ruigtekruiden
Lythrum (B) . . . . 1 0,2 Kattenstaart
Mentha-type (B) . . . . 1 0,2 Munt-type
Heide- en hoogveenplanten
Calluna vulgaris (B) 90 14,1 119 18,1 79 12,1 Struikhei
Ericaceae (overig) . . . . 1 0,2 Heifamilie (overig)
Sphagnum 6 0,9 2 0,3 6 0,9 Veenmos
Sporenplanten
Dryopteris-type 5 0,8 2 0,3 1 0,2 Niervaren-type
Osmunda regalis . . + + . . Koningsvaren
Polypodium . . + + . . Eikvaren
Pteridium aquilinum 4 0,6 2 0,3 2 0,3 Adelaarsvaren
Waterplanten (wieren)
Debarya + + . . 1 0,2 Debarya
Type 128A 1 0,2 . . . Watertype (T.128A)
Zygnemataceae . . . 1 0,2 Zygnemataceae
Mestschimmels
Arnium-type (T.261) + + + + 3 0,5 Arnium-type (T.261)
Cercophora-type (T.112) 2 0,3 2 0,3 6 0,9 Cercophora-type 

(T.112)
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Legenda: cf. = gelijkend op. + = aangetroffen buiten de pollentelling, B = determinatie volgens Beug (2004), 
P = determinatie volgens Punt et al. (1976-2003), T (gevolgd door nummer) = Type sensu Van Geel (1976).
BIAX labnummer BX 5409 BX 5410 BX 5412
diepte in cm van top pollenbak 28-29 35-36 41-42
aantal (N) en percentage (%) N % N % N %
Podospora-type (T.368) 1 0,2 1 0,2 2 0,3 Podospora-type 

(T.368)
Sordaria-type (T.55A) 1 0,2 + + 6 0,9 Sordaria-type (T.55A)
Sordaria-type (T.55B) 2 0,3 1 0,2 1 0,2 Sordaria-type (T.55B)
Sporormiella-type (T.113) 3 0,5 . . 5 0,8 Sporormiella-type 

(T.113)
Tripterospora-type (T.169) 2 0,3 . . + + Tripterospora-type 

(T.169)
Microfossielen (overig)
Ustulina deusta (T.44) 2 0,3 . .

Indet en Varia 38 6,0 63 9,6 29 4,4
Gegevens i.v.m. concentratie-
berekingen
Pollenconcentratie 187.494 . 129.009 . 198.315 .
EXOOT per PIL 18583 . 18583 . 18583 .
Aantal PILLEN 2 . 2 . 2 .
Getelde EXOOT 67 . 104 . 64 .
Monstervolume in ml 2 . 2 . 2 .
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De aangetroffen sporen uit de Merovingische periode geven aan dat hier in de 
tweede helft van de 7e eeuw een erf lag, bestaande uit een hutkom, waterput 
en een hoofdgebouw. Het begin van de bewoning rond 650 conformeert aan het 
algemene beeld in het oosten van Noord-Brabant. Niet dat het gebied daarvóór 
onbewoond was: grafvelden uit de 6e en begin 7e eeuw gaven aan dat er wel ge-
lijk nederzettingen waren, maar deze zijn vooralsnog niet teruggevonden. Binnen 
enkele kilometers van de opgraving liggen grafvelden aan de Oeienboschdijk en in 
Meerveldhoven, dus ook hier moeten ergens nederzettingen hebben gelegen. In 
de tweede helft van de 7e eeuw was sprake van een zekere concentratie van bewo-
ning die wat makkelijk archeologisch traceerbaar is. Als de in 2010 aangesneden 
sporen in dit algemene beeld passen, is te verwachten dat in de directe omgeving 
meer Merovingische erven liggen. Het zou verrassend zijn als die sporen ouder 
zijn dan ca. 625/650. Duiken ze onder deze ‘magische’ grens, dan zou voor de eer-
ste keer bewoning worden gevonden die zeker deels gelijktijdig is met een van de 
nabije grafvelden in Meerveldhoven of Oeienboschdijk, beide tot rond 660/670 
in gebruik.29 Inmiddels zijn inderdaad nog twee erven uit de 7e eeuw opgegraven 
door de VUhbs in 2012.30 Eén erf is ouder dan het hier beschreven gebouw STR2, 
en ander gebouw is jonger. Het lijkt te gaan om een geïsoleerd erf dat tenminste 
drie keer is herbouwd. Mogelijk bevinden zich echter nog meer Merovingische 
sporen in de omgeving, zodat de nederzetting nog groter kan zijn geweest.

Bijzonder is de aanwezigheid van een hutkom. In nederzettingen uit de late 4e of 
5e eeuw komen hutkommen in Noord-Brabant regelmatig voor, maar in de 6e en 
7e eeuw zijn ze zeldzaam. Hutkommen ontbreken bijvoorbeeld in nederzettingen 
als Dommelen, Geldrop, Escharen, en Breda.31 Een bijzondere betekenis is op dit 
moment niet te geven aan de Veldhovense hutkom.
Rond 700 leefden de inwoners van een gemengd bedrijf waarin rogge, tarwe en 
gerst werden geteeld en vee werd gehouden. Het beeld van de vegetatie rondom 
de nederzetting lijkt in eerste instantie opmerkelijk omdat een vrij boomloos land-
schap wordt geschetst. Dit betreft echter de directe omgeving van de nederzetting 
waarin de akkers en weidegebieden lagen, het is een lokaal beeld. Met de ontdek-
king van meer erven uit de Merovingische periode kan het beeld van de vegetatie 
in een breder perspectief worden geplaatst.

29 Verwers 1987, 183.
30 Bink 2016.
31 Dommelen en Geldrop nog altijd ongepubliceerd, Escharen zie Verwers 1998; Breda zie Koot/Berk-

vens 2004. 

4 Synthese
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Bijlage 1 Veldhoven-Zilverackers: overzicht van aardewerk per context
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Totaal

1 vlak 3 1 1 6 14 4 1 30
2 vlak 1 3 1 1 3 1 1 1 2 31 4 9 58
6 vlak 1 1
7 kuil 1 1
31 greppel 2 1 1 10 2 9 1 2 28
33 vv 1 1
45 vv 1 1 2
49 kuil 1 14 1 16
50 paalkuil 1 1
59 kuil 1 1
60 vv 1 1
63 vv 1 1 1 3
64 vv 1 1
74 kuil 1 1
92 vv 1 1
95 paalkuil 1 1 2
120 kuil 1 1
129 paalkuil 2 2
135 paalkuil 1 1 2
164 vv 1 1
165 puntvondst 1 1
166 puntvondst 1 1
168 paalkuil 1 1
178 kuil 2 2
190 karrenspoor 1 1
193 kuil 1 1
194 kuil 1 1 2
106 greppel 3 3
107 greppel 1 1 2
162 greppel 1 1
163 greppel 4 1 5
181 greppel 1 1
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188 Greppel 1 1
195 Greppel 1 1
23 Greppel 2 1 2 5 2 8 8 3 1 1 33
27 Greppel 1 20 3 2 1 27
35 Greppel 1 1 2 1 5
37 Greppel 1 1
91 Greppel 1 1
STR002 Gebouw? 1 4 4 9
STR003 Hutkom 1 1 56 1 59
WA1 Waterput 1 1 31 1 34

9 1 1 12 6 4 11 6 1 9 1 64 175 25 1 2 18 346


