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1. Administratieve gegevens onderzoeksgebied
Projectnaam
Provincie

Community Archaeology in Rural Environments – Woensel 2019 |
(CARE-WOE-2019)
Noord-Brabant

Gemeente

Eindhoven

Plaats

Woensel

Toponiem

Woensel-Zuid

Kaartbladnummer

51G

x,y–coördinaten

Centraal coördinaat gehucht Woensel-Zuid (Oude Toren): X:
161517, Y: 385095
Coördinaten van de wijk Oude Toren in het stadsdeel WoenselZuid:
NW: 161.265/ 385.335
NO: 161.795/ 385.355
ZO: 161.740/ 384.893
ZW: 161.305/ 384.905

CMA/AMK-status

n.v.t.

Archis-monumentnummer
Archis-waarnemingsnummer
Oppervlakte plangebied

n.v.t.

Oppervlakte onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat het historische dorp Woensel, thans
gelegen onder het stadsdeel Woensel-Zuid; hierbinnen focussen
we op de wijk Oude Toren die wordt begrensd door de
Europalaan, de John F Kennedylaan, de Onze Lieve Vrouwestraat
en de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Het gebied omvat 22,8
ha. In deze wijk worden 13 proefputten onderzocht met een
gezamenlijk oppervlak van 13m2 (zie bijlage 3)
Tuin en openbaar groen binnen woonwijk;
Het onderzoek wordt uitgevoerd in de wijk Woensel-Zuid in de
voor- of achtertuinen van enkele particulieren of de tussengelegen
groenstroken en plantsoenen.

Huidig grondgebruik
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Fig. 1 Ligging van het onderzoeksgebied
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2. Aanleiding en motivering van het onderzoek
2.1 Aanleiding en motivering
Het onderzoek vindt plaats binnen een wetenschappelijke studie naar de ontwikkeling van historische dorpen,
een van de prioriteiten van onze nationale archeologische onderzoeksagenda. 2
Een recente synthese rond dit thema liet zien dat dorpsvorming zich niet in regionale modellen laat vangen,
maar sterk afhankelijk was van lokale factoren en personen. 3 Dat houdt in dat elk dorp zijn eigen
ontwikkelingsgeschiedenis kent en er niet zoiets bestaat als een ‘typisch dorp’. De archeologische gegevens
blijken tegelijkertijd zeer beperkt. Onze kennis over middeleeuwse nederzettingen is hoofdzakelijk gebaseerd
op resten van bewoning in het buitengebied -inmiddels verdwenen nederzettingen dus-, maar over de nog
bestaande historische dorpen en gehuchten zijn we veel minder geïnformeerd. Omdat archeologisch
onderzoek thans nauw samenhangt met (grootschalige) planontwikkeling, en deze overwegend in het
buitengebied wordt gerealiseerd, zal deze onbalans binnen het huidige AMZ-onderzoek worden voortgezet.
Om dit te ondervangen en te komen tot een meer evenwichtig beeld van middeleeuwse en vroeg-moderne
nederzettingsontwikkeling is een gericht wetenschappelijk onderzoek opgezet om waarnemingen te doen in
historische dorpskernen en gehuchten: Community Archaeology in Rural Environments (CARE). De naam
verwijst naar de aanpak: gemeenschapsarcheologie. Om gegevens te kunnen verzamelen in de nog bewoonde
historische kernen is medewerking van de bewoners nodig. Dit hoeft geen belemmering te vormen, maar kan
juist worden gezien als een buitenkans om bewoners actief te betrekken bij het onderzoek van hun woonplaats.
Behalve dat hiermee voor de studie naar dorpsvorming relevante data kan worden verzameld, draagt het
onderzoek bij aan bij aan het versterken van de binding met de plek (binding) en tussen de mensen die hier
wonen (bonding).
Woensel neemt een bijzondere plaats in binnen de dorpen die deelnemen aan het CARE-project. In de Volle
Middeleeuwen was het een van de dekenaten van het bisdom Luik en een parochiecentrum. In de Late
Middeleeuwen omvatte de parochie Woensel meerdere dorpen, een heerlijkheid en de stad Eindhoven. Pas
aan het einde van de veertiende eeuw gaat Eindhoven een eigen parochie vormen. Gaandeweg zou het
Woensel overschaduwen. Toch zou het nog tot de late zestiende eeuw duren voordat Eindhoven Woensel
opvolgde als dekenaat. 4
De bijzondere status van Woensel gaat gepaard met diepe wortels. Uit opgravingen bij de Oude Toren 5 blijkt
dat de bewoning hier teruggaat tot de Vroege Middeleeuwen. Waarnemingen in de omgeving hebben sporen
uit de Volle en Late Middeleeuwen opgeleverd. 6 Naamkundig onderzoek suggereert een voorchristelijke
oorsprong van de plaatsnaam Woensel welke mogelijk zelfs een aanwijzing vormt voor de aanwezigheid van
een heiligdom op deze plaats. Deze interpretatie is evenwel niet onbetwist. 7 De ligging van de Middeleeuwse
kerk op het hoogste punt van de dekzandrug moet niettemin als betekenisvol worden beschouwd.
Ondanks het bijzondere karakter van het dorp is hier vandaag de dag, op de Middeleeuwse toren van de St.
Petruskerk na, niets meer van in het straatbeeld te herkennen. Zelfs het stratenplan is vrijwel geheel
verdwenen met de uitbreiding van Eindhoven in de jaren ’60 en ‘70. Met de bouw van de grote stadwijk is ook
de dorpsgemeenschap veranderd en het is de vraag hoeveel van de huidige bewoners nog banden hebben met
het voormalige dorp of hier zelfs weet van hebben. Woensel biedt daarmee een interessante casus om de
relatie te bestuderen van een snel verstedelijkte gemeenschap met hun erfgoed, in hoeverre de oudere
geschiedenis hierin nog een rol speelt of hier een nieuwe dimensie aan toe kan voegen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH), een
Europees onderzoeksprogramma gericht op het beschermen van cultureel erfgoed in mondiale veranderingen
door internationale co-operatie. CARE is een samenwerking van de Universiteit van Lincoln (UK), Universiteit
van West-Bohemen (CZ), de Adam Mickiewicz-Universiteit van Poznań (PL) en de Universiteit van Amsterdam.

2
3
4
5
6
7

De Groot & Groenewoudt 2014, 7.
Verspay et al. 2017
Van den Bruel 2010, 11.
Nollen & Korthorst 2008.
Van den Bruel 2010
Arts 2010, 13-14.
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3. Eerder uitgevoerd onderzoek

Fig. 2 Eerder verricht archeologisch onderzoek in Woensel-Zuid.
Eindhoven-Oude Toren 1954 – oude St. Petrus Kerk
Zaakidentificatiecode
2875633100
Soort onderzoek
DO
Uitvoerder
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Uitvoeringsperiode
mei 1954
Uitvoeringsmethode
Opgraving
Rapportage
Opgravingsnieuws van de samenwerkende oudheidkundige
instellingen in Nederland apr.-mei 1954, blz. 3
Vondsten & documentatie
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven
Eindhoven-Beekstraat 1993
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode

37305; 3132945100
DO
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
augustus 1993

8

Uitvoeringsmethode
Rapportage
Vondsten & documentatie

Opgraving
N. Arts 1993: Een dorps zonder huizen? Opgraving aan de Beekstraat
te Woensel, Brabants Heem 47-1, 24-30.
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven

Eindhoven-Oude Toren 1999 – oude St. Petrus Kerk
Zaakidentificatiecode
2006259100
Soort onderzoek
DO
Uitvoerder
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
Uitvoeringsperiode
17 maart - 15 april 1999
Uitvoeringsmethode
Opgraving
Rapportage
Nieuwsbrief Archeologie Kempen- en Peelland 3 (1999) nr. 1
Vondsten & documentatie
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven
Eindhoven-Oude Toren 2003 – oude St. Petrus Kerk
Zaakidentificatiecode
2121051100
Soort onderzoek
DO
Uitvoerder
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
Uitvoeringsperiode
12 juni – 29 augustus 2003
Uitvoeringsmethode
Opgraving
Rapportage
L. Korthorst & J. Nollen (red.) 2008: A. Ter Wal, 2010: Archeologisch
onderzoek Eindhoven - Oude Toren te Woensel, De opgraving en het
onderzoek van de menselijke skeletresten, Eindhoven (Eindhoven
Archeologisch Centrum Rapporten 21).
Vondsten & documentatie
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven
Eindhoven-Oude Torenstraat 2007
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode
Rapportage
Vondsten & documentatie
Eindhoven-Europalaan 150 2008
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode
Rapportage

2149832100
DO
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
14 maart – 6 april 2007
Opgraving
L. van den Bruel (red.) 2010: Paalkuilen en boomstamputten: een
nederzetting uit de volle middeleeuwen, Eindhoven (Archeologisch
Centrum Rapporten 30).
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven

Vondsten & documentatie

2214526100
DO
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
10 – 15 sept 2008
Opgraving
J.M. Vroomans 2008: Archeologisch onderzoek EindhovenEuropalaan 150. De periferie van een erf uit de late middeleeuwen,
Eindhoven (Archeologisch Centrum Rapporten 31).
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven

Eindhoven-Kronehoef 2006
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode

2134693100
IVO
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
28 – 30 sept 2006
Proefsleuven
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Rapportage
Vondsten & documentatie
Eindhoven-Rachelsmolen 2009
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode
Rapportage
Vondsten & documentatie
Eindhoven-Orpheuslaan 2011
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode
Rapportage

Vondsten & documentatie
Eindhoven- Dommeldal 2011
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode
Rapportage

S. Debruyne, 2007: Archeologisch onderzoek Eindhoven-Kronehoef
Sporen en vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd,
Eindhoven (Archeologisch Centrum Rapporten 6).
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven

2243881100
ABO
BILAN
13 – 14 mei 2009
Bureauonderzoek
E. de Boer 2011: Eindhoven (NB), Rachelsmolen. Archeologisch
bureauonderzoek, ’s-Hertogenbosch (BAAC-rapport B1668).
nvt

2305213100
IVO
afdeling Archeologie gemeente Eindhoven
20 – 21 oktober 2011
Booronderzoek
K. de Vos 2011: Archeologisch onderzoek Eindhoven-Orpheuslaan.
Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen,
verkennende fase, Eindhoven (Archeologisch Centrum Rapporten
66).
Bureau Archeologie gemeente Eindhoven

Vondsten & documentatie

2336837100
IVO
RAAP Archeologisch Adviesbureau
22 oktober 2011 – 21 oktober 2012
Begeleiding
Sprengers,N.& J. Roymans 2013: Dommel door Eindhoven,
gemeenten Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel; archeologisch
onderzoek: een archeologische begeleiding van de
graafwerkzaamheden, RAAP-rapport 2652.
Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven

Eindhoven-Oude Torenstraat 2013
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode
Rapportage
Vondsten & documentatie

2426699100
ABO
Econsultancy BV
3 – 4 april 2013
Bureauonderzoek
nvt

Eindhoven-Oude Torenstraat 2014
Zaakidentificatiecode
Soort onderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Uitvoeringsmethode

2442233100
IVO
Econsultancy BV
6 – 7 mei 2014
Proefsleuven
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Rapportage
Vondsten & documentatie

T.H.L. Hos 2014: Archeologisch Proefsleuvenonderzoek Oude
Torenstraat te Eindhoven in de gemeente Eindhoven, Swalmen
(Econsultancy-rapport 13103679).
Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven

Eindhoven-Studentenhuisvesting TUe 2014
Zaakidentificatiecode
10018778
Soort onderzoek
DO
Uitvoerder
Sweco
Uitvoeringsperiode
23-24 oktober 2014
Uitvoeringsmethode
Opgraving
Rapportage
J. de Kramer en F. Delporte 2015: Archeologisch onderzoek
plangebied Studentenhuisvesting TUe te Eindhoven Grontmij
Archeologische Rapporten 1524
Vondsten & documentatie
Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven
Vondstmeldingen
Eindhoven, Kennedylaan
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting

Vondsten & documentatie

Eindhoven, Stoutheuvel
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting

478; 14105
161.890/386.670
Aardewerk
MESO; ROM; VMED-LMEB
Verzameld tijdens de aanleg van de Kennedylaan in augustus 1966 en
maart 1967. De vondsten bestaan onder meer uit Karolingisch
Badorf-aardewerk en aardewerk uit Pingsdorf, Andenne en Paffrath
alsmede ijzertijd, Romeins en laatmiddeleeuws schervenmateriaal;
ook is mesolithisch vuursteenmateriaal verzameld
Provinciaal depot Noord-Brabant. (inv.nrs. 9895, 10025, 10026,
10030, 10360, 10407 en 10408).

Vondsten & documentatie

479; 14104
161.950/386.550
Aardewerk
IJZ; ROM; VMED-LMEB
Verzameld in een gebied met een oppervlak van ‘enkele hectaren’
tijdens het bouwrijp maken ten behoeve van de aanleg van een
nieuwe woonwijk. De vindplaats werd Eindhoven IV genoemd. Er zijn
‘zeer veel’ vondsten verzameld, waarvan slechts een klein gedeelte is
beschreven. De vondsten bestaan zowel uit aardewerk uit de
ijzertijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen (onder andere
Mayen), volle middeleeuwen (onder andere Andenne en Paffrath) als
late middeleeuwen (onder andere vroeg steengoed en grijs gedraaid)
Provinciaal depot Noord-Brabant. (inv.nr. 9896).

Eindhoven, Stoutheuvel
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

14106
161.850/365.670
Aardewerk
IJZ; ROM; VMED-LMEB
Vondst van vroeg-middeleeuws aardewerk
Provinciaal depot Noord-Brabant.
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Eindhoven, Oude Gracht
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

32772
162.400/368.700
Munt: sestertius
ROM
Sestertius van Hadrianus
Onbep.

Eindhoven, Reestraat
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

30214
161.075/386.175
Bijl
VNEOB
Vuurstenen bijl
Onbep.

Eindhoven, Onze Lieve Vrouwenstraat
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

17878
162.050/384.760
Lanspunt
MBRONSA-LBRONS
Bronzen lanspunt
Onbep.

Eindhoven, Woensel-onbepaald
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

30226
161.000/385.000
Bijl
NEOB
Vuurstenen bijl
Onbep.

Eindhoven, Karpendonkse Hoeve
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

30220
162.410/384.850
vuursteen
MESO
Vindplaats van silex-materiaal (hoog perceel langs de Dommel).
Gedeeltelijk Tjonger-cultuur, gedeeltelijk mesolithisch
Onbep.

Eindhoven, Karpendonkse Hoeve
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode
Toelichting
Vondsten & documentatie

30224
162.000/384.000
vuursteen
NEOB
Bijl; van gepolijst kwartsiet
Onbep.

Eindhoven, Karpendonkse Hoeve
Zaakidentificatiecode
Coördinaat
Object
Periode

30224
162.050/384.760
vuursteen
M-L BRONS
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Toelichting
Vondsten & documentatie

lanspunt
Onbep.

Geraadpleegde bronnen en partijen
Overige literatuur

Arts, N. (red.) 1994: Sporen onder de Kempische stad, Eindhoven.

Binnen het stadsdeel Woensel-zuid hebben verschillende opgravingen plaatsgevonden. Een deel daarvan was
gericht op het onderzoek van de oude St. Petruskerk en de bijbehorende begraafplaats. 8 De kerk, waarvan nu
alleen nog de toren rest, werd gebouwd in het begin van de 15e eeuw in de stijl van de Kempische gotiek. Dit
was geen nieuwe stichting, maar een vervanging en opwaardering van een bestaande kerk op deze plek. De
precieze ouderdom is niet bekend. Archeologische aanwijzingen gaan terug tot de 13e of vroege 14e eeuw,
maar historische bronnen stellen dat er aan het begin van de 12e eeuw al een kerkgebouw moet hebben
gestaan. Los van het kerkgebouw zelf, gaat het vondstmateriaal op deze locatie terug tot de Karolingische tijd.
Vanaf deze periode lijkt het gebied rondom de Oude Toren ononderbroken bewoond te zijn geweest.
Ook bij het onderzoek in de Oude Torenstraat 9, 100m verder zuidelijk, zijn nog enige resten uit de Vroege
Middeleeuwen aangetroffen. Dit was hoofdzakelijk opspit in jongere sporen, maar getuigt evengoed van
bewoning in de nabijheid. De nederzettingssporen zelf gaan op deze locatie terug tot de Volle Middeleeuwen.
In het nog ongepubliceerde onderzoek ten westen van de Oude Toren (EHV-OT-99) werden eveneens
nederzettingssporen uit deze periode aangetroffen. Op grond daarvan wordt verondersteld dat er zich in de
Volle Middeleeuwen een nederzettingscluster bevond in een straal van 100m rondom de oude St. Petruskerk.
Of het buurtschap Broek ook al zijn oorsprong vindt in deze periode of zich pas later heeft gevormd is niet
bekend. De opgravingen aan de zuidzijde van de Eckhartseweg-Zuid, op de plaats van de voormalige OLV-kerk
brachten alleen 20e eeuws materiaal aan het licht dat verband hield met de bouw en de sloop van dit
Godshuis. 10
Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen werden ook aangetroffen ter hoogte van de Kroonhoeve, een
historische boerderij die voor het eerst wordt vermeld in de late 14e eeuw. 11 De hoeve zelf lijkt al aan het begin
van die eeuw te zijn ingericht.
Verder naar het noorden gaven opgravingen in het voormalige gehucht Beekstraat een inkijkje in de ouderdom
van de bewoning aan de doorgaande weg naar Son en Sint-Oedenrode. Deze straatnederzetting kwam op deze
locatie tot stand in het begin van de zestiende eeuw. 12 Na een periode van groei stabiliseerde het tot de
woonkern die wordt weergegeven op de oudste kadasterkaarten. Het terrein zelf werd evenwel al in de eerste
helft van de 14e eeuw ingericht, maar zal aanvankelijk een ander gebruik hebben gekend.
Losse waarnemingen en vondstmeldingen laten zien dat er zeker vanaf de midden-steentijd al menselijke
activiteit was op deze dekzandrug. In de Ijzertijd en Romeinse tijd moet deze volop zijn bewoond. Hoewel de
materiële resten hier regelmatig zijn aangetroffen, is deze bewoning nog niet goed in beeld. Dit wordt houd
onder meer verband met de sterke demografische krimp en vermoedelijke verlating van het gebied na de
Romeinse tijd. Pas in de loop van de vroege Middeleeuwen werd het opnieuw ingericht. De oude
landschappelijke structuren waren toen al verdwenen of in ieder geval niet meer relevant. Hiervan is niets
meer bewaard gebleven in de latere inrichting.
Het terrein rond de Oude Toren is niet het enige waar vroeg-middeleeuws vondstmateriaal werd gevonden. 13
Ook ter hoogte van de kruising van de Winston Churchilllaan met de John F Kennedylaan zijn aanzienlijke
aantallen scherven uit de Karolingische tijd aangetroffen. Dit verondersteld dat de bewoning in deze fase een
gespreid karakter kende met meerdere clusters (hoeven?) verspreid over de dekzandrug.
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4. Archeologische verwachting
4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het voormalige dorp Woensel dat na de annexatie door
Eindhoven werd geïncorporeerd in de stadsuitbreidingswijk Woensel-Zuid. Hierbij heeft het grootste deel van
de oude bebouwing plaats moeten maken voor moderne hoogbouw. De focus binnen het huidige onderzoek
ligt op de wijk Oude Toren die wordt begrensd door de Europalaan, de John F Kennedylaan, de Onze Lieve
Vrouwestraat en de Veldmaarschalk Montgomerylaan; een gebied dat 22,8 ha. omvat.
Woensel ligt op een langgerekte dekzandrug die het dal van de rivier de Dommel ter westerzijde flankeert. De
rug strekt zich uit over 3,0 km in noordoost-zuidwestelijke richting en is circa 0,6 km breed. 14 Aan de zuidzijde
wordt deze begrensd door het beekdal van de Gender. Op de hoogste delen ligt het maaiveld tussen de 19 en
20 m boven NAP. Hier vinden we ook de Oude Toren die, opvallend genoeg, werd gebouwd op het hoogste
punt van de omgeving. De bodem bestaat uit dekzand van de Neunengroep, maar is vanwege de ligging in
stadwijk niet nader gekarteerd.
Op de vroegste chromotopografische kaarten is te zien dat de dekzandrug aan het begin van de twintigste
eeuw nog dienst doet als open akkerland. Aan de oostzijde, op de overgang naar de heide, had het cultuurland
een meer geschakeerd karakter, waarbij bouwland, weide en bos elkaar afwisselde en afzonderlijke percelen
waren afgezoomd met houtwallen of -singels. In het dal van de Dommel en de Dode Gracht, een kleine zijtak
hiervan vinden we beemden met kleinschalig verkavelde wei- en hooilanden en bossages.
De bebouwing bevindt zich in deze periode hoofdzakelijk aan de doorgaande weg van Eindhoven naar Son en
Sint-Oedenrode en aan de dijk over de Dommel naar Nuenen. Deze wegen zijn bepalend voor de lint-vormige
lay-out van de nederzettingen. De voornaamste wegen bevinden zich ter weerszijde, aan de randen van de
dekzandrug en lopen in de lengterichting hier overheen. Enkele dwarspaden verbinden de beide wegen met
enige regelemaat. Opvallend in het wegenpatroon is zijn de twee paden die vanuit het buurtschap Vlokhoven
schuin over de rug lopen en samenkomen in een kruispunt met de Hoge dijk. Dit knooppunt bevindt zich tussen
twee waterkruisingen Hoewel er in het begin van de 20e eeuw geen huizen worden weergegeven, geeft de
samenkomst van wegen in combinatie met de andere topografische kernmerken aanleiding hier een oude
nederzetting te verwachten. Helaas bevindt deze zich buiten ons huidige focusgebied. Bovendien loopt de John
F Kennedylaan hier precies overheen.
4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)
De oudst bekende vermelding van Woensel dateert van 24 mei 1107. In een oorkonde bevestigt paus Pascalis II
(1099-1118) de voorrechten en bezittingen van de abdij van Sint-Truiden, waaronder de kerk van ‘Gunsela’. 15
Aangezien het een bevestiging betreft, is het aannemelijk dat die bezittingen reeds in de 11e eeuw bestonden.
De Benedictijnenabdij van Sint-Truiden is omstreeks 655 door Trudo (628-693), een telg uit een hoogadellijk
Frankisch geslacht van de graven van Austrasia, gesticht op zijn domein en in 657 door Theodardus, de
bisschop van Maastricht, ingewijd. Wanneer en hoe de relatie Sint-Truiden-Woensel is begonnen, is echter
onbekend. De goederen en rechten te Woensel behoorden mogelijk tot het vroegmiddeleeuwse bezit van de
vader van Sint-Trudo.
In de Middeleeuwen was Woensel een van de dekenaten van het bisdom Luik. 16 De kerk van Woensel vormde
een bestuurlijk centrum van verscheidene parochies en had daarmee aanzien op regionaal niveau. De vroegste
vermelding van Woensel als dekenaat dateert uit 1172. In dat jaar wordt ene Alexander genoemd als ‘decamus
de Woencele’. De parochie Woensel omvatte oorspronkelijk ook de dorpen Acht, Strijp en Stratum, de
heerlijkheid Eckart en de stad Eindhoven. Het belang van Woensel verplaatst zich naar de Catharinakerk van
Eindhoven, wanneer daar in 1399 een kapittel wordt opgericht en de parochie Eindhoven-Woensel bij
dat kapittel wordt ingelijfd. Bij de oprichting van het bisdom ’s-Hertogenbosch in 1559 is de centrumfunctie van
Woensel helemaal overgegaan op Eindhoven; het dekenaat Woensel wordt in 1571 opgevolgd door het
dekenaat Eindhoven.
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Toponymie
De dorpsnaam Woensel wordt in 1273 geschreven als ‘Wucele’, in 1286 als ‘Woncel’, in 1300 als ‘Wonsele’ en
in 1307 als ‘Woensele’. Het eerste deel van deze plaatsnaam, ‘woens’ heeft de betekenis van Wodans, oftewel
‘van Wodan’. De oudste schrijfwijze is de verlatijnste vorm ‘Gunsela’ (1107, 1257 en 1264), in 1161: ‘Gunsella’,
in 1257: ‘Gunsele’. De stemhebbende ‘W’ als beginletter voor Germaanse woorden is vreemd in de Romaanse
tongval, waardoor de Latijnse schrijfwijze met ‘G’ begint. 17
Woensel is een samenstel van de delen ‘Woen’ en ‘sel’. Over de oorsprong bestaan verschillende
interpretaties. ‘Sel’ wordt door sommigen gezien als een afleiding van ‘zele’ of ‘sela’, hetgeen ‘een uit één
ruimte bestaand huis’ of ‘woning’ betekent. Op basis van de oudste schrijfwijzen uit de 12e en 13e eeuw is het
aannemelijker dat de naam Woensel is afgeleid van ‘lo’, dat voortkomt uit het Germaanse ‘lauhaz’ wat open
plek in een bos 18 of bosje op hoge zandgrond. 19 Het eerste deel is dan doorgaans een persoonsnaam. Jacob
Grimm denkt dat de god Wodan wordt bedoeld, maar dit ligt vanwege het vrijwel ontbreken van sacrale
Germaanse plaatsnamen in het Nederlandse taalgebied niet waarschijnlijk. De Vries’ suggestie voor de naam
‘Wodo’ ligt hier het meest voor de hand. Woensel betekent in dat geval ‘Wodo’s bos’.
Topografie
Op de stadskaart van Eindhoven die van Jacob van Deventer omstreeks 1560 tekende staat ook een deel van
het omringende platteland afgebeeld (fig. 3). 20 Helemaal in het noorden van die kaart staat nog juist de kerk
van Woensel aangegeven. Deze ligt bij een kruispunt van wegen. Ten zuiden en vooral ten zuidoosten van de
kerk staan enkele gebouwen getekend. Deze lagen aan een doorgaande weg langs de oostrand van de
dekzandrug nabij de overgang naar het beekdal van de Dommel. Dit buurtschap stond tot in de vorige eeuw
bekend onder de naam ‘het Broek’. Woensel had gedurende de middeleeuwen tot in de vorige eeuw ook een
watermolen. Deze molen stond 650 meter ten zuidoosten van de kerk in het dal van de Dommel, maar werd in
1955 afgebroken.

Fig. 3. Detail van de topografische kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) van de stad Eindhoven, met in het
uiterste noorden de kerk van Woensel (omcirkeld).
Aan het begin van de twintigste eeuw bestaan de beide nederzettingsclusters nog steeds: Een kleine groep
huizen rond de Oude Toren en de beekdalnederzetting Broek ten oosten daarvan (Fig. 4). Ten westen ervan
bevindt zich dan een cluster huizen rond de 19e eeuwse St. Petruskerk en een afzonderlijke hoeve ‘Kroonhoef’.
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Op de overgang van het akkerland op de dekrug met de heide op de achterliggende vlakte ligt de doorlopende
weg van Eindhoven naar Son en Sint-Oedenrode: de Woenselse straat. Hieraan vinden we een tweede
nederzettingcluster met een lintvorminge uitleg.

Fig. 4. Verschillende delen van het dorp Woensel met de veronderstelde ouderdom.
Afgaande op de archeologische waarnemingen, de historische referenties en de regionale trends in
nederzettingsontwikkeling lijkt Woensel in de Vroege Middeleeuwen te zijn ontstaan ter hoogte van de Oude
Toren. Dit oudste bewoningscluster gaat terug tot de Karolingische tijd en wortelt mogelijk zelfs al in de
Merovingische periode. Het buurtschap Broek is vermoedelijk ontstaan uit een verplaatsing van de bewoning
uit het akkerland naar de rand ervan. Dit is een bekend proces in de streek en voltrok zich in de 12e en 13e
eeuw. Omdat de kerk het kerkhof zich bevonden op gewijde grond bleven deze achter te midden van het
akkerland. Mogelijk bevond zich aan de kruising ten noorden hiervan op dat moment ook een
bewoningscluster.
Afgaande op de waarnemingen in de Beekstraat kwam de bewoning aan de Woenselsestraat waarschijnlijk tot
stand in de loop van de Late Middeleeuwen of vroege Nieuwe tijd, toen ook Eindhoven was uitgegroeid tot
regionaal centrum. Het cluster rond de huidige Sint-Petruskerk heeft zich vermoedelijk pas gevormd vanaf de
19e eeuw, toen de nieuwe kerk hier werd gebouwd. Archeologisch onderzoek aan de Kroonhoef laat zien dat
deze terug gaat tot de 14e eeuw.
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Fig. 5 De verschillende nederzettingsclusters van het voormalige dorp Woensel de topografie van de huidige
stadswijk. In rood het onderzoeksgebied

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)
Het gebied waarbinnen de bewoning van Woensel zich uitstrekt aan het begin van de twintigste eeuw beslaat
een areaal van circa 200ha. Binnen het voorliggende onderzoek; hierbinnen focussen we op het gebied rond de
Oude Toren in de gelijknamige wijk. Deze wordt begrensd door de Europalaan, de John F Kennedylaan, de Onze
Lieve Vrouwestraat en de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Het gebied omvat 22,8 ha. In deze wijk worden 13
proefputten onderzocht met een gezamenlijk oppervlak van 13m2 (zie bijlage 3)
Het onderzoeksgebied omvat het bewoningscluster rondom de middeleeuwse Sint-Petruskerk en het
noordelijke deel van het buurtschap Het Broek (Fig. 6). Omstreeks 1830 zijn beide clusters niet dicht bebouwd.
De meeste bewoning ligt dan al geconcentreerd langs Woenselsestraat.
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Fig. 6 Onderzoeksgebied (rood kader) op huidige topografie (grijs) met de vroeg 20e eeuwse bewoningsclusters
in groen en blauw en het stratenpatroon met aanliggende bebouwing in het begin van de 19e eeuw in oranje
en rood.
Op basis van de het bewoningsmodel (zie §4.2), de bekende (19e eeuwse) historische topografie en de
toegankelijkheid van locaties binnen de huidige bebouwing is een puttenplan opgesteld (Fig. 7 & 8).
Uitgangspunt hierbij zijn vier thema’s (zie §5.3.2):
A. Omvang van de (vroeg) middeleeuwse bewoningscluster rondom de Oude Toren
Buiten de begraafplaats en zijn de waarnemingsmogelijkheden beperkt. Getracht wordt om een putje te graven
op de parkeerplaats direct voor de kerktoren, in de vork van de voormalige kerkstraat en kruisweg (wp1). Een
tweede putje graven we in de noordoosthoek van het grasveld aan de Scottlaan (wp 2). Indien we de bewoners
bereid vinden graven we een derde putje in een van de achtertuinen tussen de huizen aan de Baffinlaan en
Nansenstraat, ten zuiden van de Oude Toren.
B. Ouderdom van het buurtschap Het Broek en de datering van de veronderstelde verplaatsing
Het Broek bevindt zich in zijn vroeg 20e eeuwe uitleg grotendeels onder het Fontys complex. Binnen het
onderzoeksgebied lagen de meest noordelijke huizen. Hoewel deels overbouwd door de flats aan de
Hudsonlaan, liggen de randzones van deze erven onder de groenstroken ten zuiden en oosten hiervan (wp 4 &
5).
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C.

Omvang van het buurtschap Het Broek en de mogelijkheid van middeleeuwse voorgangers aan de
Hogedijk, tussen de Kruisweg en het Schoolpad.
Dit tracé is thans de Eckhartseweg zuid. De huidige huizen zijn hier gebouwd in de jaren ’50. Te verwachten valt
dat de bodem hierbij niet diepgravend is verstoord. Waarnemingen kunnen worden gedaan in de plantsoenen
(wp 6 & 9) en in de achtertuinen van de aanliggende huizen. Een aantal bewoners heeft zijn/haar tuin hiervoor
reeds beschikbaar gesteld (wp 7 & 8).
D. Gaafheid van de bodem en voor-middeleeuwse bewoning
De bouw van de stadswijk was een ingrijpende ontwikkeling waarbij de oude structuren geheel werden
vervangen met moderne woningbouw. Kleine kijkgaatjes verspreid door de wijk geven een indruk van de mate
waarin de bodem hierbij is verstoord. Tegelijkertijd bieden deze een mogelijk om voor-middeleeuwse
bewoning op te sporen. Deze zijn niet gerelateerd aan de bekende historisch geografische structuren, maar
worden verspreid over de dekzandrug verwacht (wp 10 t/m 13). Wel zijn waar mogelijk locaties nabij bekende
oude paden geselecteerd.

Fig. 7. Uit een combinatie van het nederzettingsmodel, de 19e eeuwse topografie en de beschikbare terreinen
binnen de huidige structuur zijn 13 waarnemingslocaties geselecteerd.
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Fig. 8 Puttenplan op de huidige topografie.
4.4 Structuren en sporen
Het onderzoek is erop gericht de tijddiepte van bewoning in verschillende delen van het gehucht te dateren. De
waarnemingen richten zich op (nog bestaande) historische erven en huispercelen, de locaties van mogelijk
voorgangers van deze huizen en op de open ruimte binnen de nederzetting.
Omdat de materiële neerslag van bewoning het grootst is op en direct rondom de huisplaatsen worden de
proefputjes aangelegd op deze erven of erfplaatsen of zo dicht mogelijk daarbij. Van oudsher werd
huishoudelijk afval afdankt op het erf of gebruikt voor de bemesting van het land. De moestuin en het
aanliggende bouwland werden daarbij het meest intensief bemest. Deze plekken zijn het meest kansrijk om
archeologisch materiaal te verzamelen waarmee de tijddiepte van de bewoning op deze locatie kan worden
vastgesteld (fig. 9). 21
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Fig. 9 A) Vereenvoudigd profiel van een plaggenbodem. B) Model van materiële neerslag in nederzettingen en
C) schematische weergave van de locatie van proefputten in relatie tot de moderne boerderij, zijn
middeleeuwse voorganger en de veronderstelde ligging van de oude akkers (Van Beek/ Groenewoud/ Keunen
2014, 11).
Hoewel de historische erven tal van sporen hebben nagelaten in de vorm van paalkuilen, funderingsresten,
mestkuilen, potstallen, erfgreppels, etc., is het voorliggende onderzoek gericht op het verzamelen van
dateerbaar vondstmateriaal in de contemporaine cultuurlaag en de bovenliggende horizonten waarin materiaal
uit voorgaande periode kan zijn opgeploegd.
4.5 Anorganische artefacten
Bij het onderzoek worden het gebruikelijk spectrum van anorganische artefacten verwacht dat wordt
aangetroffen bij het archeologisch onderzoek van rurale erven en huisplaatsen. Dit betreft hoofdzakelijk
huishoudelijk afval en bestaat uit aardewerk, keramisch bouwmateriaal, natuursteen, slakafval, glas en metaal;
mogelijk aangevuld met enkele kunststof voorwerpen uit de jongste fase van bewoning
Hoewel gericht op onderzoek van akkerdekken, biedt het esvakkenonderzoek in Oerle-Zuid enige
aanknopingspunten voor aantallen. 22 Per m3 werden hier gemiddeld de volgende aantallen verzameld:
n per m3
Aardewerk
86
Bouwmateriaal
13
Metaal
6
Glas
3
Slak
42
Kunststof
1
Totaal 150
Tabel 1 Gemiddeld aantal vondsten per m3 naar materiaalcategorie zoals deze werden aangetroffen bij het
esvakkenonderzoek in Oerle-Zuid (Verspay 2011, 183).
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4.6 Organische artefacten
Vanwege de beperkte diepte tot waar zal worden opgegraven (max. 1,2 m t.o.v. maaiveld) en de keuze om
grondsporen hierbij slechts selectief te onderzoeken, is het niet te verwachten bij dit onderzoek organische
artefacten aan te treffen.
4.7 Archeozoölogische en botanische resten
Bij het onderzoek op het kerkhof rond de Oude Toren bleek dat in de plaatselijk relatief leemrijke bodem bot
op sommige plekken bewaard was gebleven. 23 Op de begraafplaats waren de skeletten uit de jongste fase
(1850-1950) vrijwel allemaal goed geconserveerd. De bewaring van de skeletten uit de volle en late
middeleeuwen (fase 1050-1400) liep uiteen. In de oudste begravingen (725-1050) waren de geraamten
helemaal vergaan en restte slechts de lijksilhouetten. Buiten de begraafplaats worden geen inhumaties
verwacht. Met de cartografische informatie kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld of de huidige
kerkhofmuur precies overeenkomt met de begrenzing van historische begraafplaats. Het is dus mogelijk op
enkele meters buiten de huidige muur nog graven te treffen. Daarbuiten is het mogelijk om bij het onderzoek
enig dierlijk botmateriaal aan te treffen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Hoewel het niet is
uitgesloten dierbegravingen aan te treffen op oude erven, ik de kans hierop gering. Botmateriaal zal doorgaans
losse elementen (slacht- of consumptie-afval) betreffen. Behalve materiaal uit de Nieuwste tijd zal de
bewaringskwaliteit hiervan doorgaans matig zijn.
4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen
De te onderzoeken waarnemingslocaties bevinden zich op bestaande of voormalige erven, of in oud bouwland.
Deze vindplaatsen kennen een verschillende bodemopbouw. Afgaande op de waarnemingen uit eerder
onderzoek bevindt het ongestoorde dekzand zich ter hoogte van de Oude Toren op ca. 0,9m onder maaiveld. 24
Aan de zuidzijde van de Eckhartseweg-Zuid werd deze horizont al 0,5m onder het huidige oppervlak bereikt. 25
In de Oude Torenstraat daarentegen bevond het dekzand zich in de basis op dezelfde diepte. Op sommige
plaatsen echter was de top hiervan verwerkt in een cultuurlaag en reikte het antropogene deel van de bodem
tot een diepte van 0,9m onder maaiveld. 26
De dekzandrug bood in het verleden plaats aan het akkerland van Woensel. Op de hogere delen werd dit
intensief gecultiveerd en bemest in een plaggenbemestingssysteem. Bij waarnemingen op het bouwland dat
direct grenst aan een erf kan derhalve een (bescheiden) plaggendek worden verwacht. Ter hoogte van een
oude moestuin kunnen onder de teelaarde sporen van bodemverbetering verwacht worden. Deze houden hier
niet zozeer verband met minder bodemcondities, maar eerder met een meer intensieve bewerking van de tuin.
4.9 Gaafheid en conservering
Historische erven zijn een, zeker wanneer deze eeuwenlang op dezelfde plaats hebben gelegen, een palimpsest
van sporen uit de opvolgende bewoningsfasen. Archeologisch zijn ze notoir voor veelheid van grondsporen,
greppels en kuilen die zonder bouwhistorische houvast vaak moeilijk terug te brengen zijn tot een coherente
erfreconstructie. Daar is het bij dit onderzoek echter niet om te doen. De focus ligt hier op het verzamelen van
dateerbaar vondstmateriaal om een beeld te krijgen van de ouderdom en duur van de bewoning op deze
locatie. Ook wanneer de cultuurlagen in het verleden geroerd zijn, is de samenstelling van het vondstmateriaal
nog steeds informatief omdat de stukken in de meeste gevallen niet ver zullen zijn verplaatst.
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5. Doelstelling en vraagstelling
5.1 Doelstelling
Het CARE-MSoC project onderzoekt op welke wijze publieksparticipatie in archeologisch onderzoek kan
bijdragen aan bredere maatschappelijke opgaven. Dit stelt het erfgoed ten dienst van het versterken van de
lokale gemeenschappen en opent nieuwe routes voor de studie van het verleden. Meer specifiek zal CARE zich
richten op het onderzoek van de oorsprong en ontwikkeling van de nog bewoonde historische dorpen en
gehuchten. Daarmee borduurt het voort op de uitkomsten van de Oogst voor Malta-synthese Village Formation
in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600).
5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders
Het CARE onderzoek richt zich op: ‘Dorpsvorming in de Middeleeuwen’, een van de thema’s van de Nationale
Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werden
geprioriteerd in het kader van het Oogst voor Malta programma:
Thema 18. Dorpsvorming 27
Het Nederlandse platteland kende aanvankelijk alleen verspreide bewoning (dispersed settlement). Later kwam
daar geconcentreerde bewoning bij (nucleated settlement): dorpen, of concentreerde de plattelandsbevolking
zich in dorpen. Wat dit betreft zijn er vermoedelijk grote regionale verschillen. Grotere nederzettingen zijn er in
Nederland vanaf de Romeinse tijd (of al in de Late IJzertijd, zoals in buurlanden?). ‘Echte’ dorpen, met een
compacte bebouwing en (beperkte) centrale voorzieningen voor het omringende platteland (waaronder
meestal een kerk), verschijnen pas veel later, in de late middeleeuwen of de vroege nieuwe tijd. Over de
achtergronden en verschijningsvormen van dorpsvorming, en bijvoorbeeld de rol van kerkstichtingen bestaan
nog veel onzekerheden.
Dankzij historisch onderzoek zijn we eigenlijk wel goed geïnformeerd welke factoren in algemene zin een rol
speelde in dorpsvorming. Curtis heeft deze gegroepeerd in vier thematische kaders 28:
• Macht, dwang en heerlijkheid;
• Collectief bestuur en het vastleggen van grondbezit;
• Akkersystemen en het beheer van grondstoffen;
• Urbanisatie en integratie in een markteconomie;
De antropoloog Silberfein onderscheid daarnaast nog vier sociale motieven voor mensen om bij elkaar te gaan
wonen: defensieve, economische, juridische en religieuze relaties. 29
Elk van deze factoren kan onderdeel zijn van een eigen netwerk en invloedsfeer die niet per se samen hoeft te
vallen met een geografisch gebied. Zo kunnen kloosterbezittingen verspreid liggen over een omvangrijk gebied
dat zich uitstrekt over verschillende landheerlijke territoria.
Uit de synthese komt naar voren dat, in algemene, zin de meeste van de bovenstaande factoren wel een rol
speelde bij het ontstaan en de ontwikkeling van deze plaatsen. Tegelijkertijd blijken lokale factoren en
personen een grote rol te spelen in uitwerking hiervan op het niveau van het individuele dorp. Daardoor
konden vergelijkbare processen leiden tot een verschillende topografie, terwijl dorpen met een vergelijkbare
lay-out een geheel andere oorsprong konden hebben. Elk van de dorpen had zijn eigen, afzonderlijke
ontwikkelingsgeschiedenis en geen ervan kan worden beschouwd als ‘typisch’ voor hun regio; hoewel er wel
regionale trends zijn te onderscheiden.
Uit de verscheidenheid blijkt dat de vorming van dorpen niet zozeer het logische resultaat is van één specifieke
factor of beslissing, maar veeleer de uitkomst van een context waarin aan een aantal condities werd voldaan
die de vorming van een dorp mogelijk of opportuun maakte. Wanneer, bijvoorbeeld, demografische groei de
grenzen bereikte van het beschikbare bouwland kon dit leiden tot de opkomst van keuterboeren. De opkomst
van steden en een vroege markteconomie verschafte een vraag en een afzetmarkt waardoor zich kansen voor
NOaA 2.0-thema 18 Dorpsvorming op http://noaa.rce.rnatoolset.net/Viewer/#/researchIssue/f55b86f5-2af344c0-967b-8a0876df322b geraadpleegd op 15-3-2019.
28
Curtis 2013.
29
Silberfein 1998.
27
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(deel-tijd) specialisatie en handel voordeden. Kerken en domeinhoven functioneerden als religieuze en
administratieve centra en vormden brandpunten waaromheen inwoners met een minder landgebonden
bestaan clusterden, soms daarin gestimuleerd door de stichting van een markt(plein). Veranderingen in de
sociaal-juridische positie van mensen, waardoor ze niet langer gebonden waren aan het land betekende dat
deze nu konden wegtrekken naar een andere plek. Gaan samenwonen in een geclusterde nederzetting kon dan
gunstig zijn voor samenwerking of om nauwere sociale relaties te onderhouden. Anderen zouden een meer
autonome positie kunnen kiezen. Andere factoren zoals territoriale of economische politiek of de geografie
konden deze ontwikkelingen dicteren of geleiden. Zo faciliteert een stroomrug of een veenontginning
bijvoorbeeld de vorming van lintdorpen.
Het belang van de lokale factoren betekent dat om een uitvoerige synthese van dorpsvorming te kunnen
maken, we dit proces eerst op een lokaal niveau moeten uitpluizen en begrijpen. Alleen dan is het mogelijk hier
meer algemene trends uit af te leiden en een betekenisvol regionaal model op te stellen.
Een van de algemene trends in de nederzettingsontwikkeling in Brabant is het verplaatsen van de
nederzettingen uit het hart van de akkercomplexen naar de randen ervan omstreeks de eerste helft van de 13e
eeuw. 30 Dit lijkt te worden ingegeven door een behoefte schaarse landbouwgronden vrij te maken onder een
toenemende demografische druk en mogelijk gemaakt te worden door veranderende eigendomsveranderingen
waardoor boeren niet langer gebonden zijn aan hun grond. 31 Wat we nog niet weten is in hoeverre deze
verplaatsing samenhangt met de vorming en ontwikkeling van de huidige dorpen en gehuchten. Een direct
verband is dikwijls verondersteld maar wordt zelden ondersteund door archeologische data. De samenstelling
en topografie van deze dorpen is onduidelijk en zelfs de ligging ervan is onzeker voor de late middeleeuwen
aangezien zelfs nederzettingen met kerken niet waren gevrijwaard van verplaatsing, zoals bekend is uit de
opgravingen rondom de ‘geisoleerde’ kerken in Dommelen, Hulsel en Bladel. Dit is problematisch want zonder
afdoende gegevens van buiten de akkercomplexen en van post-verplaatsings nederzettingen is zelfs de
precieze duiding van deze verplaatsing onzeker. Worden de erven verplaatst naar een plek waar voorheen niet
gewoond werd? Betreft het een clustering van bewoning of is het een contractie in een reeds bestaande kern?
Of komt het allemaal voor? Gegevens uit de bestaande historische dorpen en gehuchten kunnen hier meer
duidelijkheid in verschaffen.
5.3 Vraagstelling
De centrale vraag die vanuit de NOaA wordt gesteld binnen het thema dorpsvorming luidt:
Hoe, waar en wanneer ontstaan plaatsvaste dorpen? 32
Geconcentreerde bewoning (nucleated settlement) lijkt in Nederland een relatief laat verschijnsel te zijn. Dat
geldt zeker voor echte dorpen: grotere, plaatsvaste nederzettingen die worden gekenmerkt door
geconcentreerde bebouwing en een zekere centrale functie voor het omringende platteland (kerk, smid ed.).
Afgezien van de Romeinse periode, bestaat de indruk dat het ontstaan van plaatsvaste nederzettingen in de
eerste plaats samenhangt met de inrichting van domeinen in het voetspoor van de Frankische annexatie en in
de tweede plaats met de stichting van kapellen en kerken. De eerste factor legde de basis, in de vorm van
plaatsvast grondbezit met een gefixeerde ruimtelijke structuur, de tweede versterkte het proces doordat
bewoning ging clusteren rond kerken. Voor zover bekend zijn de meeste nederzettingen niet voor de 9e eeuw
plaatsvast geworden. Maar er zijn ongetwijfeld uitzonderingen (terpdorpen?, duinstreek?), en (regionale?)
verschillen. De meeste nederzettingen lijken niet voor de 15e-16e eeuw te zijn uitgegroeid tot wat we
tegenwoordig dorpen noemen. Hoe het proces van dorpsvorming ruimtelijk, temporeel en functioneel onder
uiteenlopende omstandigheden verloopt, is nog nauwelijks onderzocht.

Zie o.a. Dommelen (Theuws e.a. 1990), Goirle Groote Akkers (Verhoeven & Vreenegoor 1991), SintOedenrode Everse akkers (Verhoeven & Vreenegoor 1991), Someren Waterdael en Hoge Akkers (Schabbink
1999), Breda West (Berkvens & Koot 2004), Lieshout Beekse weg (Hiddink 2005a), Nederweert Rosveld
(Hiddink 2005b).
30

Verspay in prep.
NOaA vraag 75. http://noaa.rce.rnatoolset.net/Viewer/#/researchQuestion/bf9d4838-a910-45b4-a3b86a275cb1c071. De vragen 83 en 125 zijn in dit verband niet relevant.
31
32

25

5.3.1 Algemene onderzoeksvragen
De onderstaande onderzoeksvragen volgen uit de hoofdvraag en omvatten zowel het beschrijven van het
elementaire nederzettingspatroon als thematische vragen met betrekking tot de processen die ten grondslag
liggen aan dorpsvorming. Deze laatste zijn afgestemd op Curtis’ kader. Een deel van de vragen kan beantwoord
worden met een onderzoek binnen een enkele nederzetting, terwijl voor andere waarnemingen in meerdere
dorpen en gehuchten nodig zijn. Het onderzoek wil hiervoor een bouwsteen aanleveren.
1 Hoe ontwikkelt het nederzettingspatroon zich in de regio en wanneer en hoe treedt concentratie van
bewoning op?
Deze vraag tracht inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het nederzettingspatroon in de dorpsgebieden als
geheel en de relatie te begrijpen tussen de geconcentreerde (dorps)kern en de omliggende bewoning
(gehuchten, buurtschappen en afzonderlijke hoeven). Is de initiële concentratie voornamelijk een clustering
van de bestaande, verspreidde bewoning of het product van een demografische groei die uitkristalliseert in een
van deze nederzettingen? Heeft de concentratie allen betrekking op de vorming van een geclusterde kern of is
het onderdeel van een bredere ontwikkeling die ook de kleinere, omliggende nederzettingen (gehuchten)
beïnvloed?
deelvragen
●
●

●

●

Wat is de layout, samenstelling, omvang (aantal erven) en datering van de nederzettingen in een
dorpsgebied?
Ontwikkelt een geconcentreerde nederzetting zich uit verspreidde bewoning of bestaan geclusterde
en verspreide bewoning vanaf het begin al naast elkaar in het gebied (als onderdeel van de sociopolitieke structuur van de nederzetting in ruime zin)?
Wanneer begint de vorming van de geclusterde nederzetting(en) en kan deze worden opgevat als de
enige kern in het dorpsgebied?
Wat gebeurd er met de omliggende nederzettingen wanneer de geconcentreerde kern zich heeft
gevormd? Worden deze verlaten? Vormen deze kleinere clusters? Blijft het bewoningspatroon
hierbuiten onveranderd?

2 In welke mate worden nederzettingen verplaatst na hun initiële clustering of concentratie en welke
factoren zijn hiervoor verantwoordelijk?
Met deze vraag wordt gekeken in hoeverre het proces van concentratie ook verantwoordelijk was voor het
plaatsvast worden van de nederzetting, zoals doorgaans wordt aangenomen, en in welke omstandigheden hier
wederom verschuivingen in plaats vinden. Redenen hiervoor kunnen landschappelijke veranderingen zijn,
sociale ontwikkelingen of zelfs rampen. De verplaatsing van verspreidde bewoning naar de geclusterde
nederzetting is hiervan uitgezonderd omdat deze wordt gerekend tot het initiële proces van concentratie.
deelvragen
●
●
●
●
●

Wanneer concentreerde de bewoning zich in een geclusterde nederzetting en in hoeverre valt dit
samen met het plaatsvast worden van de erven?
Werd (een deel van) de geconcentreerde nederzetting op een later tijdstip weer verlaten? Wanneer
gebeurde dit en in welk tempo?
Werd een nieuwe nederzetting ingericht in het gebied rond de tijd van verlating of kort daarna? En zijn
er, anders dan chronologische opeenvolging, andere aanwijzingen om verplaatsing te veronderstellen?
Welke archeologische aanwijzingen zijn er voor de reden voor verlating? Is er bewijs voor een
calamiteit?
Valt de verlating samen met relevante historisch bekende sociale, politieke, economische
ontwikkelingen?

3 Wat is de oorsprong van de historische dorpskern en hoe ontwikkelde het dorp zich in ruimtelijke en
functionele zin?
Onze kennis van de thans (nog) bewoonde historische dorpen berust hoofdzakelijk op geschreven bronnen.
Hoewel het waardevolle inzichten biedt in eigendomsrelaties, sociale organisatie, etc. is het vaak moeilijk ze
toe te schrijven aan een precieze locatie en om ruimtelijke ontwikkelingen te reconstrueren. Bovendien zijn
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deze bronnen gericht op specifieke aspecten (juridisch, fiscaal of notarieel) van een gemeenschap en specifieke
groepen hierbinnen. En meestal gaan de geschreven bronnen niet terug tot de oorsprong van de dorpen.
De huidige regionale modellen over nederzettingsontwikkeling en dorpsvorming beschrijven het thema veelal
in abstracte termen. Dit sluit onvoldoende aan op de variatie in dorpen binnen een regio, en doet te weinig
recht aan het belang van lokale factoren in het vormingsproces of de latere ontwikkeling van historische
dorpen, zoals zo fraai wordt gedemonstreerd in de uitvoerige historisch-geografische studies in Drenthe door
Spek. Helaas is archeologische data uit de historische dorpskernen ter aanvulling op de tekstuele bronnen, om
inzicht te krijgen in oudere fasen of om de huidige bewoningsmodellen te toetsen, nog steeds erg schaars en
gefragmenteerd aangezien veruit de meest opgravingen worden uitgevoerd in het buitengebied. Dit betekent
dat het beeld van middeleeuwse nederzettingen hoofdzakelijk is gebaseerd op verlaten nederzettingen die
later werden geïncorporeerd in het akkerland.
deelvragen
●
●
●
●
●
●
●

Waar bevindt zich het oudste deel/ de oudste delen van het dorp?
Wat zijn de oudste archeologische resten die gevonden worden in de verschillende delen van het
dorp(sgebied) met een onafgebroken opeenvolging tot heden?
Wat is de lay-out en samenstelling van het dorp op verschillende momenten in de tijd?
Wanneer begint de bewoning ter hoogte van de parochiekerk en is deze ouder dan de stichting van de
kerk?
Wat is de aard van de oudste bewoning in het dorp?
Wanneer werden (de) secundaire voorzieningen ingericht in het dorp en wat hielden deze in?
Hoe verhoudt (de ontwikkeling van) het dorp zich tot de thans verdwenen nederzettingen in het
gebied?

4 Welke rol speelt de stichting van een kerk of kapel in de concentratie van een nederzetting?
De stichting van een kerk is een belangrijke, zo niet bepalende, gebeurtenis in de vorming van een dorp. Maar
in welke mate hangt dit samen met de clustering en groei van de nederzetting? Vindt de concentratie van
bewoning plaats voorafgaand aan de bouw van de kerk? Is dit een zelfstandige trend (gerelateerd aan andere
factoren) die de stichting van een bedeplaats faciliteert en hierdoor wordt versterkt, of brengt de kerk de
toename en clustering van bewoning teweeg? Geldt hetzelfde voor een kapel? En is deze relatie tussen kerk en
nederzetting kenmerkend voor de wijdere omgeving?
deelvragen
●
●
●
●

Wanneer werd de kerk of kapel gesticht?
Wat was de lay-out en samenstelling van de nederzetting waarin de kerk of de kapel werd gesticht op
dat moment?
In welke mate beïnvloedde de stichting van de kerk of kapel de ontwikkeling van de nederzetting?
Zette de concentratie in voor of na deze stichting? En in welk tempo?
Is de correlatie tussen de concentratie van bewoning en de stichting van de kerk vergelijkbaar in de
regio?

5 Welke rol speelt de vestiging van handel en ambacht (proffesionele specialisatie) in de concentratie van
een nederzetting?
Arbeidsdifferentiatie, en meer specifiek de opkomst van niet-agrarische beroepen, wordt verondersteld
aanzienlijk bijgedragen te hebben aan de concentratie van rurale nederzettingen. Of dit de aanzet gaf tot
clustering of dat het hierdoor bevorderd werd in een later stadium is nog onduidelijk. De hangt vermoedelijk
ook af van het soort nederzetting en diens rol in de wijdere gemeenschap; of het een agrarisch dorp was of
fungeerde als niet-agrarisch centrum (een verzorgingskern) vanaf het begin zoals het geval is van de dorpen die
werden gesticht rondom een marktplaats.
Specialisatie lijkt te zijn voortgekomen uit een combinatie van push- en pull-factoren. In het Nederlands
dekzandgebied hangt dit samen met demografische groei in de volle middeleeuwen en de opkomst van een
vroege markteconomie. Toen in die tijd de grootschalige ontginningen voltooid werden en arbeid ruim voor
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handen was kozen boeren voor meer arbeidsintensieve vormen van landbouw en veehouderij, hetzij door
agrarische intensivering of specialisatie.
Daarbij boden deze ontwikkelingen de gelegenheid en noodzaak voor mensen zich bezig te gaan houden met
handel en nijverheid als voltijd betrekking. Aangezien deze ambachtslieden niet langer afhankelijk waren van
het bouwland voor hun broodwinning, konden ze zich vestigen op een centrale plaats aan een belangrijke
(water)weg.
deelvragen
●
●
●
●

Zijn er aanwijzingen voor de uitoefening van handel of ambacht in de nederzetting? Van welke aard?
Wanneer werd voltijd handel en nijverheid gevestigd in de nederzetting?
Waar bevonden de handelaren en ambachtslieden zich in het dorp en in welke mate waren hun
huizen geclusterd?
Hoe hangt de vestiging van handelaren en ambachtslieden samen met de ontwikkeling van de
nederzettingsstructuur?

6 In welke mate droegen veranderingen in eigendomsverhoudingen bij aan de (vroege) vorming van
geconcentreerde nederzettingen?
In de volle middeleeuwen deden zich ingrijpende veranderingen voor in de (domaniale)
eigendomsverhoudingen in grote delen van het land. Horigheid maakte geleidelijk plaats voor pacht en er was
in toenemende mate privaat grondbezit. Dit laatste kan indirect hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van
geconcentreerde nederzettingen.
Eigen grondbezit hing dikwijls samen met nieuwe ontginningen welke toenamen in deze periode. In de
dekzandgebieden concentreerde deze zich op de beekdalen. Deze ontginningen werden gestimuleerd door
politieke en economische motieven van de landsheren.
Particulier eigendom van grond vormde een belangrijke stimulans voor de investering van arbeid en middelen,
hetzij door intensieve exploitatie of specialisatie. Tegelijkertijd waren deze bezittingen kwetsbaar voor
fragmentatie aangezien deze vaak verdeeld werden in een erfenis. In de loop van enkele generaties werd het
aandeel te klein en leidde het tot verkeutering. Deze kleine boeren voorzagen in hun levensonderhoud door
een deel van de tijd te werken als ambachtsman of door werk te zoeken als loonwerker op een grote hoeve. De
splitsing van boerderijen kon leiden tot een snelle toename van boerderijen en keuterijen (cottage) in deze
dorpen zoals werd waargenomen door Spek voor delen van Drenthe. 33
deelvragen
●
●
●

Hoe ontwikkeld de verkaveling en markering van het platteland en in welke mate houdt dit verband
met veranderingen in bezitsverhoudingen?
Hoe verhouden de ontwikkeling in de ruimtelijke inrichting en markering van het platteland zich tot de
concentratie van bewoning en de vorming van dorpen?
Wanneer werden keuterijen gebouwd in de nederzetting en in welke mate droegen deze bij aan de
concentratie van bewoning? Waren deze verantwoordelijk voor de initiële clustering van de
nederzetting of warden deze opgetrokken in een bestaande nederzettingskern?

7 In welke mate hangt de ontwikkeling van het nederzettingspatroon samen met de ontwikkelingen in
landbouw strategieën en akkercomplexen?
De concentratie van bewoning in een geclusterde nederzetting wordt ook wel geassocieerd met de vorming
van een open-akker systeem. Veel is nog onduidelijk over de relatie tussen de beide ontwikkelingen en wie
hiervoor verantwoordelijk waren. Was het systeem ingesteld door een lokale domaniale heer of was het een
antwoord van een agrarische gemeenschap op hun economische situatie?
deelvragen
●

33

Hoe en in welk tempo ontwikkeld de verkaveling en fysieke afbakening van het rurale landschap en in
welke mate houdt dit verband met de vorming van een (open) akkercomplex?

Spek 2004, 978-979.
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●

Hoe verhouden de ontwikkelingen in de verkaveling en de fysieke afbakening van het platteland zich
tot de concentratie van bewoning en de vorming van dorpen?

5.3.2 Dorpsspecifieke onderzoeksvragen
Behalve de algemene onderzoeksvragen met betrekking tot het thema dorpsvorming, zijn ook een aantal
dorpsspecifieke kwesties aan de orde. Voor Woensel onderscheiden we vier vragen:
A. Klopt het nederzettingsmodel van Arts en wat is de omvang van de (vroeg) middeleeuwse
bewoningscluster rondom de Oude Toren?
Binnen het huidige model wordt het oudste deel van de nederzetting gesitueerd ter hoogte van de Oude Toren.
De bewoning gaat hier terug tot de Karolingische en mogelijk zelfs Merovingische tijd. Aangenomen wordt dat
dit een kleine, geclusterde bewoningskern betreft. De precieze omvang hiervan is nog onbekend. Aardewerk
aangetroffen aan de zuidzijde van de Oude Torenstraat suggereert dat de nederzetting zich in de Karolingische
tijd al tot hier uitstrekt. Of deze ook (al) een lintvormig structuur kende is niet bekend.
Wanneer ontstond het lintvormige buurtschap Het Broek en is deze het resultaat van een
bewoningsverplaatsing vanuit de oude kern hoger op de dekzandrug.
In het huidige model wordt Het Broek verondersteld te zijn voortgekomen uit een verplaatsing van bewoning
van een bestaande oude kern rond de Oude Toren naar de rand van het beekdal. In lijn met de algemene trend
van nederzettingsverplaatsing wordt aangenomen dat dit in de 12e of 13e eeuw plaats vindt. Archeologische
data uit Het Broek zelf ontbreekt vooralsnog.
B.

C.

Wat was de omvang van het buurtschap Het Broek en strekte deze nederzetting zich in de (late)
middeleeuwen (ook) uit verder naar het noorden? Of bevond zich hier een ooit een voorganger?
Het 19e eeuwse buurtschap ligt ten zuidoosten van de oude kern. Wanneer de nederzettingsverplaatsing
hoofdzakelijk werd ingegeven door een beweging richting het beekdal zou een meer laterale verschuiving voor
de hand liggen. Op de 19e eeuwse kadasterkaart is te zien hoe de voorloper van de Eckhartseweg Zuid ten
noorden van de toenmalige bebouwing nog een bocht maakt alvorens verder te gaan als een kaarsrechte weg;
de Hoge Dijk. Heeft de bewoning zich in het verleden tot hier uitgestrekt?
D. Waar bevond zich de voor-middeleeuwse bewoning?
De landschappelijke inrichting van Woensel (voor de stadsuitbreiding) vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de
vroege middeleeuwen. Afgaande op het vondstmateriaal dat bij verschillende waarnemingen is aangetroffen, is
de dekzandrug in voorgaande periode ook bewoond geweest. Waar deze bewoning zich precies bevond; wat
de aard en omvang hiervan is en in hoeverre de vroeg-middeleeuwse bewoning hier nog verband mee houdt is
de nog onbekend.
E.

In welke mate heeft de stadsuitbreiding de bodem en de daarin besloten archeologische resten
aangetast?
De bouw van de stadswijk was een ingrijpende ontwikkeling waarbij de oude structuren geheel werden
vervangen met moderne woningbouw. Hoewel dit ongetwijfeld een forse aantasting van de bodem met zich
heeft meegebracht is het geen uitgemaakte zaak dat dit tot een volledige vernietiging van de archeologische
resten heeft geleid. Het is dan ook de vraag in hoeverre de oude bodem buiten de aangelegde gebouwen en
wegen hierbij is verstoord. Omdat grote delen van de dekzandrug voorheen deel uitmaakte van het intensieve
bouwland en zich hier waarschijnlijk een dik plaggendek heeft gevormd, is het mogelijk dat aanzienlijke delen
van het bodemarchief hier nog intact zijn.
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6 Methoden en technieken
6.1 Methoden en technieken
De methodiek voor dit onderzoek is ontleend aan het Currently Occupied Rural Settlement (CORS) project van
de Universiteit van Cambridge. In de kern bestaat deze uit een historisch geografische studie aan de hand
waarvan een aantal kijkgaatjes (1x1 m) wordt gegraven op verschillende locaties in en om het dorp. Aan de
hand van het materiaal dat wordt verzameld, kunnen eenvoudig verspreidingskaarten worden gemaakt
waarmee een indicatie kan worden verkregen van de locatie en omvang van bewoning in verschillende
perioden en de veranderingen en ontwikkelingen die hierin optreden. Dit kan (in een later stadium) worden
aangevuld, verdiept of getoetst met aanvullende, gerichte waarnemingen. De schoonheid van deze methodiek
zit hem in de eenvoud ervan. Dit maakt het mogelijk om de inwoners van het dorp erbij te betrekken en mee te
laten doen in alle stadia van het onderzoek.
De deelnemers krijgen bij aanvang een plenaire instructie over de onderzoeksdoelen, –vragen en werkwijze.
Deze omvat zowel de het proces van opgraven als de documentatie van waarnemingen en vondsten.
Vervolgens ontvangen de deelnemers een gedetailleerde werkinstructie en een documentatiemap (bijlage 4).
In de werkinstructie staat het opgravingsproces nog eens stap-voor-stap beschreven met verwijzingen naar de
betreffende onderdelen in de documentatie map. De opgravingsteams worden hierbij begeleid door een
ervaren archeoloog. Deze ziet ook toe op de correcte documentatie en neemt de foto’s.
Het vondstverwerkingsteam ontvangt een aparte instructie en gaat daarna eveneens onder deskundige
begeleiding aan de slag.
6.2 Strategie
De eerste stap in het onderzoek is het samenbrengen van de beschikbare informatie over de dorpsgeschiedenis
en dan met van name de topografische ontwikkeling. Wat weten we daar nu al van? Die informatie kan komen
uit bestaande studies, oude kaarten, eerdere archeologische waarnemingen in de omgeving, etc. Op basis
daarvan stellen we een verwachting op of een ‘model’ van de ontwikkeling van het dorp. Dit model zullen we in
de volgende fase gaan toetsen aan de hand van onze proefputten.
Op basis van de verwachting over hoe het dorp zich heeft ontwikkeld zoeken we vervolgens samen locaties uit
om te onderzoeken met een archeologisch proefputje. Dit zijn plaatsen waar we op basis van het model wat
denken te kunnen vinden, maar ook plekken waar ‘niets’ te ontdekken zou moeten zijn. We moeten immers
voorkomen dat we alleen maar op zoek gaan naar de bevestiging van de verwachting.
Bij het selecteren van locaties is ook de beschikbaarheid van belang. Kúnnen we er een gaatje gaan graven? Is
deze plek toegankelijk? Weten we of het terrein in het recente verleden niet al afgegraven is geweest? Liggen
er geen kabels en leidingen in de weg? Aan de hand daarvan gaan we de eigenaars van de percelen gericht
benaderen met de vraag of ze zelf mee willen doen of anders toestemming willen verlenen dat andere
vrijwilligers een putje onderzoeken.
Op de verschillende locaties worden vervolgens systematisch kleine proefputjes gegraven (1x1m) met als doel
dateerbaar materiaal te verzamelen van de plek. Dit zal hoofdzakelijk bestaan uit stukken aardewerk, glas en
metalen voorwerpen. Aan de hand daarvan kan een inschatting gemaakt worden welke delen van het dorp
wanneer bewoond werden en hoe dit zich ontwikkelde door de tijd. Om een voldoende overzicht te kunnen
krijgen streven we ernaar in elk dorp ten minste 50 putjes te graven verdeeld over twee ‘campagnes’. In deze
pilot zullen we volstaan met 5 tot 10 putjes. Deze putjes worden gegraven door bewoners en andere
vrijwilligers onder begeleiding van professionele archeologen.
Elk putje wordt laagsgewijs opgegraven in lagen van 10cm (of indien mogelijk hierbij de bodemlagen volgend).
De vrijgekomen grond wordt uitgezeefd over een maaswijdte van 10mm, waarbij alle artefacten worden
verzameld. Het putje wordt verdiept tot een diepte van ten hoogste 1,2m of tot in de top van de natuurlijke
bodem. Aansluitend worden alle vier profielwanden opgeschoond en gedocumenteerd.
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6.3 Omgang kwetsbare vondsten en monsters
Wanneer bovengemiddeld kwetsbaar vondstmateriaal wordt aangetroffen wordt dit geborgen aan de hand van
de KNA Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal.
Binnen dit onderzoek worden in principe geen monsters genomen.
6.4 Structuren en grondsporen
Ondanks de geringe de afmetingen van de proefputjes is er kans op het aantreffen van grondsporen. Wanneer
deze herkenbaar zijn en weinig complex, zoals een paalkuil of een uitbraaksleuf, worden deze -na
documentatie in het vlak- gecoupeerd en waar mogelijk bestudeerd in het profiel. Meer complexe grondsporen
zoals dierbegravingen of vloerwerk wordt na documentatie in het vlak behouden in situ. De proefput wordt in
dat geval niet verder verdiept. De putjes zijn te klein om structuren in te herkennen.
6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek
Van ieder proefputje worden alle vier de profielwanden opgeschoond, gefotografeerd, getekend (1:10) en
beschreven.
6.7 Anorganische artefacten
De vrijgekomen grond uit de proefputjes wordt per laag (of archeologische context) gezeefd over een
maaswijdte van 10 mm. Hierbij worden alle artefacten verzameld.
6.8 Organische artefacten
Alle aangetroffen organische materiaalgroepen dienen volgens de KNA leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal te worden geborgen en gedocumenteerd.
6.9 Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten
Los botmateriaal wordt in het vlak gedocumenteerd en waar mogelijk geborgen. Gearticuleerde skeletdelen
worden vrij geprepareerd in het vlak gedocumenteerd. De begeleidend archeoloog maakt op basis van de
context een afweging over de berging ervan. Dierbegravingen en worden na documentatie in situ bewaard. In
het onwaarschijnlijke geval dat menselijke resten worden aangetroffen, vindt overleg plaats met het bevoegd
gezag over de te volgen stappen.
6.10 Overige resten
Indien niet benoemd in dit PvE wordt overlegd met het bevoegd gezag en indien noodzakelijk met de
depothouder (KNA 4.1 PS06).
6.11 Dateringstechnieken
Binnen dit onderzoek worden in principe geen monsters genomen voor natuurwetenschappelijke datering.
6.12 Beperkingen
Het voorliggende onderzoek geldt als een pilot binnen het overkoepelende CARE-project. Om die reden worden in deze
fase ten hoogste 13 putjes (1x1m) onderzocht.
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7 Uitwerking
7.1 Structuren, grondsporen en vondstspreidingen
Hoewel de kans om grondsporen aan te treffen op historische erven aanzienlijk is, is de mogelijkheid deze te
herkennen en te duiden door de geringe afmeting van de proefputjes klein. Wanneer deze sporen worden
aangetroffen wordt een vlak aangelegd en wordt deze gefotografeerd en getekend. Weinig complexe
paalkuilen, kuilen, greppels en muurresten worden aansluitend gecoupeerd (waar mogelijk aan het profiel) en
gedocumenteerd. Meer complexe sporen, zoals graven, waterputten of dierbegravingen worden in het vlak
gedocumenteerd en vervolgens behouden in situ. Bij aantreffen hiervan wordt de put niet meer verder
verdiept.
De putjes zijn te klein om structuren mee te onderscheiden.
7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens
Van elk van de proefputjes worden alle vier de profielen opgeschoond, beschreven, gefotografeerd en
getekend. Doel hiervan is de aard van de afzonderlijke lagen te achterhalen en de formatieprocessen
bodemopbouw te begrijpen. Op basis daarvan kan het verzamelde vondstmateriaal geduid worden.
7.3 Anorganische artefacten
Al het aangetroffen vondstmateriaal wordt gewassen (tenzij niet toegestaan in verband met
de conservering). Een archeoloog (minimaal KNA Archeoloog MA) zal het vondstmateriaal (aardewerk, glas &
metaal) analyseren en determineren of dit proces begeleiden en controleren. Indien noodzakelijk voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen dienen de betreffende vondsten te worden voorgelegd aan een
materiaalspecialist.
Een Senior KNA Archeoloog beoordeelt of er extra maatregelen voor de berging of conservering getroffen
moeten worden. De vondsten worden goed verpakt zodat de conditie van het materiaal zo optimaal mogelijk
blijft. Bij bijzonder kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd.
7.4 Organische artefacten
Binnen dit onderzoek wordt niet verwacht organische artefacten aan te treffen. Mocht dit toch gebeuren,
wordt het materiaal geborgen overeenkomstig de KNA leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. De
waardering en analyse wordt in dat geval gedaan door de betreffende KNA specialist.
7.5 Archeozoölogische en -botanische resten
Binnen dit onderzoek wordt verwacht hooguit enkele losse botfragmenten of tandkapsels aan te treffen. Deze
worden gekwantificeerd, maar niet in detail uitgewerkt. Wanneer er gearticuleerde skeletdelen worden
aangetroffen of menselijke resten, dan worden deze na basale documentatie in het veld weer afgedekt en in
situ bewaard.
Er worden geen monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek.
7.6 Beeldrapportage (objecttekeningen, foto’s, kaarten e.d.)
De algemene technische uitwerking omvat het maken van een overzichtskaart met daarop alle aangelegde
proefputjes. Van elk van de putjes worden de aangelegde vlakken en opgenomen profielen gevectoriseerd.
Aan de hand van de vondstdateringen wordt een overzichtskaart opgesteld van Woensel op basis van de
kadasterkaart 1830 waarop de betreffende vondsten per periode worden weergegeven. De geeft een beeld
van de topografische ontwikkeling van het gehucht door de tijd.
Een senior KNA archeoloog selecteert de objecten die gefotografeerd en/of getekend worden. Deze worden
opgenomen in de catalogus bij de beschrijving van de betrekkende proefput en de vondsten daaruit.
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8 (De)selectie en conservering
8.1 Selectie materiaal voor uitwerking
Al het vondstmateriaal dat verzameld is in de proefputjes wordt gekwantificeerd per materiaalcategorie. Het
aardewerk, glas en metaal wordt nader gedetermineerd door of onder supervisie van een ervaren KNA
archeoloog of KNA specialist.
8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering
Overeenkomstig de richtlijnen KNA 4.1 PS06 wordt een (de)selectie rapport opgesteld met een onderbouwing
van welke vondsten worden aangeboden voor deponering en welke worden voorgedragen om af te stoten.
De te deponeren vondsten worden verpakt, gecodeerd en voorzien van bijbehorende documentatie en
veldgegevens conform de eisen van het Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven.
8.3 Selectie materiaal voor conservering
Metalen voorwerpen worden middels een quickscan gewaardeerd en een selectie wordt voorgedragen voor
reiniging en conservering. Met het oog op de onderzoeksvragen ligt de focus hierbij op de dateerbaarheid.
Alle vondsten en monsters moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het depot, tenzij schriftelijk en op
grond van een selectierapport voor conservering anders is overeengekomen
met de desbetreffende depothouder cq eigenaar van het vondstmateriaal.
In een conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke vondsten op welke wijze en met welke
middelen zijn geconserveerd. Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo geconserveerd dat het zo
stabiel mogelijk kan worden opgeslagen in het Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven. Conservering van de
geselecteerde stukken gebeurt pas na overleg met de opdrachtgever/ directievoerder en het bevoegd gezag.

9 Deponering
9.1 Eisen betreffende depot
De vondsten en documentatie zullen worden overgedragen aan het Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven conform
de door hun opgestelde eisen.
9.2 Te leveren product
De te leveren producten omvatten een standaardrapportage over het onderzoek, het vondstmateriaal en alle
relevante documentatie die gedurende het gehele traject van het onderzoek is verzameld.
Het onderzoek leidt tot de volgende KNA conforme producten:
· Een selectierapport 34
· Een standaardrapportage over de opgravingen in het plangebied.
· De onderzoeksdocumentatie van het onderzoek, zowel analoog als digitaal (overgedragen aan het Erfgoedhuis,
gemeente Eindhoven)
· De vondsten van het onderzoek (overgedragen aan het Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven)

10 Randvoorwaarden en aanvullende eisen
10.1 Personele randvoorwaarden
Het gemeenschapsarcheologieproject wordt geleid door een Senior KNA archeoloog (drs. J.P.W. Verspay). Deze
draagt zorg voor de coördinatie van het onderzoek en ziet toe op de correcte uitvoering van de aanpak. De bulk
Vanwege de geringe omvang van het onderzoek wordt afgezien van een evaluatierapport en wordt volstaan
met een onderbouwd selectievoorstel.
34
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van het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Deze krijgen vooraf een uitvoerige instructie en de
middelen om de putjes volgens plan op te graven. Aan elk van de proefputten werken drie tot vijf personen.
Per vijf putjes is er een begeleidend archeoloog aanwezig. De vondstverwerkingsploeg bestaat eveneens uit
vrijwilligers onder aanvoering van een begeleidend archeoloog.
10.2 Overlegmomenten
Het gravend onderzoek zal vermoedelijk in één fase worden uitgevoerd. Voor, tijdens en na de campagne zal
overleg plaats vinden om methode, techniek en strategie naar voortschrijdend inzicht bij te stellen.
10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam welke is gerechtigd opgravingen te doen
op landbodems binnen hun onderwijsaccreditatie.
De uitvoerder houdt zich aan de normen die in de archeologische beroepsgroep gelden voor het doen van
opgravingen. Zie de artikel 24 Bamz en artikel 4 Regeling archeologische monumentenzorg;
De uitvoerder zorgt ervoor dat de volgende documenten tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig zijn:
1 het (goedgekeurde) plan van aanpak (draaiboek KNA OS01);
2 het ondertekende Programma van Eisen en het (goedgekeurde) Plan van Aanpak;
3 de KLIC gegevens en
4 artikel 5.6 melding.
Op verzoek worden de documenten getoond aan de Erfgoedinspectie of een andere bevoegde instantie;
In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, vindt overleg plaats met de opdrachtgever/directievoerder en zo
nodig de depothouder;
De vergunninghouder conserveert binnen twee jaar na voltooiing van de opgraving de roerende monumenten
die daarbij zijn gevonden en draagt de geconserveerde monumenten alsmede de daarbij behorende
opgravingsdocumenten over aan de eigenaar, zoals bedoeld in artikel 5.7 van de Erfgoedwet
10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen
Voor elk van de waarnemingslocaties is schriftelijke toestemming van de grondeigenaar nodig. Deze moet
overlegd kunnen worden in het veld.
Putjes die die op risicovolle plekken liggen, zoals nabij een pad en ’s nachts open blijven liggen moeten worden
afgezet met bloklint en/of worden afgedekt met een stevige houten plaat.
•
•

•
•

•
•
•

De voertaal tijdens het veldwerk is het Nederlands. Alle rapportages zijn in de Nederlandse taal
opgesteld met een samenvatting in de Engelse taal.
Planning aanleveren eerste conceptrapport en definitieve rapport conform plan uitvoerder. In
aanvulling daarop geldt dat het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld op het eerste concept
binnen vier weken commentaar te leveren. Nadat het becommentarieerde conceptonderzoeksverslag
is geretourneerd, levert de uitvoerder na uiterlijk vier weken het definitieve rapport. Van deze
planning kan in overleg worden afgeweken.
Gelijktijdig met het leveren van het definitieve rapport, inclusief digitale samenvatting, wordt de
Archis-melding verricht.
Vondsten zullen KNA conform worden overgedragen. Uiterlijk 2 maanden na het versturen van het
definitieve rapport worden vondsten en bijbehorende documentatie overgedragen aan het
Erfgoedhuis, gemeente Eindhoven. Uiterlijk 4 weken na het versturen van het definitieve rapport zal
een digitale versie van de documentatie verstuurd worden naar de Provincie Noord-Brabant.
De Erfgoedvereniging AVKP en Omgevingsdienst Zuidoost ontvangen een definitief rapport.
Het eindrapport wordt digitaal open-acces beschikbaar gesteld. Behalve in het archief DANS zal het
rapport te downloaden zijn op de website(s) van het CARE-project.
De depothouder ontvangt in ieder geval op het moment van overdracht van de vondsten aan het
depot het definitieve standaardrapport ter kennisgeving.
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11 Wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde PvE
11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk
•

•

Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE waren voorzien vindt overleg
plaats met het bevoegd gezag. Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren dan dient hiervoor schriftelijk
toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag.
Wijzigingen aan het puttenplan of de in dit PvE geformuleerde onderzoeksstrategie worden door de
Senior KNA Archeoloog besproken en vastgesteld met de opdrachtgever/bevoegd gezag. Ook alle
afwijkingen van de standaardmethode worden besproken.

11.2 Belangrijke wijzigingen
Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan de
bevoegde overheid:
• Afwijking van de archeologische verwachting;
• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode;
• Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden;
• Wijzigingen in het aantal waarnemingen voorbij de ingebouwde reserve;
• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten;
Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde ook aantoonbaar voorgelegd aan de
eigenaar-depothouder:
• Wanneer de in het veld aangetroffen omstandigheden (hoeveelheden, soorten materialen, soorten
objecten en/of dateringen en conservering) significant afwijken van het PvE, is overleg nodig tussen
uitvoerder, bevoegd gezag en depothouder (als eigenaar). Waar mogelijk sluit depothouder bij dit
overleg aan; veldbezoek vanuit de provincie en telefonisch overleg zijn uiteraard ook mogelijk, vooral
daar waar snel handelen vereist is. De depothouder geeft aan of het onvoorziene/onverwachte
materiaal voor deponering in aanmerking komt. De depothouder gaat niet over het onderzoek zelf,
zoals nieuwe of gewijzigde onderzoeksvragen.
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Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen
Onderzoek

Verwachting

Omvang
Vondstcategorie
Aardewerk
Bouwmateriaal
Metaal (ferro)
Metaal (non-ferro)
Slakmateriaal
Vuursteen
Overig natuursteen
Glas
Menselijk botmateriaal onverbrand
Menselijk botmateriaal verbrand
Dierlijk botmateriaal onverbrand
Dierlijk botmateriaal verbrand
Visresten (handverzameld)
Schelpen
Hout
Houtskool(monsters)
Textiel
Leer
Submoderne materialen

Verwachte aantal m2
5 tot 13
Verwachte aantallen (N)
800
200
60
6
100
5
10
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

Monstername
Algemeen biologisch monster (ABM)
Algemeen zeefmonster (AZM)
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek
Monsters voor micromorfologisch onderzoek
Monsters voor luminescentiedatering (OSL)
Monsters voor koolstofdatering (14C)
Vismonsters
DNA
Dendrochronologisch monster

Verwachte aantallen (N)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen

Vondstcategorie
Aardewerk
Bouwmateriaal
Metaal (ferro)
Metaal (non-ferro)
Slakmateriaal
Vuursteen
Overig natuursteen
Glas
Menselijk botmateriaal onverbrand
Menselijk botmateriaal verbrand
Dierlijk botmateriaal onverbrand
Dierlijk botmateriaal verbrand
Visresten
Schelpen
Hout
Houtskool(monsters)
Textiel
Leer
Submoderne materialen
Monstername
Algemeen biologisch monster (ABM)
Algemeen zeefmonster (AZM)
Pollen, diatomeeën en andere
microfossielen
Monsters voor anorganisch chemisch
onderzoek
Monsters voor micromorfologisch
onderzoek
Monsters voor luminescentiedatering
(OSL)
Monsters voor koolstofdatering (14C)
DNA
Dendrochronologisch monster

In PvE
voorschrijven
“Raadplegen bij
PvA”
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

In PvE
voorschrijven
“Raadplegen bij
veldwerk”
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

In PvE
voorschrijven
“Raadplegen bij
uitwerking”
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nvt
Nvt
Nvt

Nvt
Nvt
Nvt

Nvt
Nvt
Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt
Nvt
Nvt

Nvt
Nvt
Nvt

Nvt
Nvt
Nvt
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Bijlage 3: Voorgestelde waarnemingslocaties

Put
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14?

Locatie
Byrdstraat; parkeerplein thv kerk
Scottlaan; NO-hoek grasveld
Oude Torenstr/ Baffinlaan
Onze Lieve Vrouwestraat
Hudsonlaan
Hoek Eckartseweg Zuid/Vroenhof
Eckartseweg Zuid 336
Baffinlaan 62/64
Kop Eckartseweg Zuid/ speeltuin
Europalaan
Amundsenlaan 309
Veldmaaarschalk Montgomerylaan
Montgomerylaan/ Byrdstraat
Zuidoostelijk deel Eckartseweg Zuid

Motivatie
Gelegen in de oude kern, buiten het kerkterrein
Vaststellen omvang oudste kern
Vaststellen omvang oudste kern & Het Broek
Vasstellen ouderdom Het Broek
Vasstellen ouderdom Het Broek
Vaststellen omvang Het Broek of voorganger hiervan
Vaststellen omvang Het Broek of voorganger hiervan
Vaststellen omvang Het Broek of voorganger hiervan
Vaststellen omvang Het Broek of voorganger hiervan
Voor-middeleeuwse bewoning/ vaststellen verstoring
Voor-middeleeuwse bewoning/ locatie korenmolen
Voor-middeleeuwse bewoning/ vaststellen verstoring
Voor-middeleeuwse bewoning/ vaststellen verstoring
Vaststellen omvang Het Broek of voorganger hiervan
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Bijlage 4: Werkinstructie deelnemers
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Bijlage 5: Proefput Documentatiemap
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