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Inleiding

Het proefputtenonderzoek in Aarle is een eerste pilot-studie binnen het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE). Hierin gaan archeologen samen met bewoners op zoek naar de geschiedenis van hun dorpen. Het vormt een wetenschappelijke studie naar de ontwikkeling van historische dorpen, een van de prioriteiten van onze nationale archeologische onderzoeksagenda. 1
Het onderzoek is een vervolg op een recente synthese van het thema dorpsvorming in de Middeleeuwen. 2 In
deze studie werd geconstateerd dat de huidige kennis van middeleeuwse en vroeg-moderne plattelandsnederzettingen in belangrijke mate is gebaseerd op resten van bewoning die zijn gevonden in het buitengebied; inmiddels verdwenen nederzettingen dus. 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 voortduren. Daarbij moet worden aangetekend dat hierin de laatste jaren wel verbetering is
gekomen, door een groeiende belangstelling voor dorpsvorming.
Om deze onbalans te ondervangen en te komen tot een meer evenwichtig beeld van middeleeuwse en vroegmoderne nederzettingsontwikkeling is een gericht wetenschappelijk onderzoek opgezet om waarnemingen te
doen in historische dorpskernen en gehuchten: Community Archaeology in Rural Environments. 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).
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.
In het voorliggende plan van aanpak wordt de opzet van het onderzoek nader uitgewerkt. Daarbij wordt een
korte schets gegeven van het onderzoekskader gevolgd door de daaruit afgeleide onderzoeksvragen. Aansluitend wordt de methode van onderzoek uiteengezet. Vervolgens wordt een samenvatting van de resultaten van
de historisch-geografische verkenning gepresenteerd en de daarvan afgeleide locaties voor het proefputtenonderzoek. Op basis daarvan worden operationele randvoorwaarden nader uitgewerkt. Tot slot wordt ingegaan
op de analyse en rapportage.

1
2

De Groot & Groenewoudt 2014, 7.
Verspay et al. 2017
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Opzet van het onderzoek

Het CARE-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).
Vanuit deze tweeledige doelstelling is het onderzoek opgezet als gemeenschapsarcheologieproject. Dit houdt
in dat het is opgezet als een samenwerking tussen academisch archeologen en lokale dorpsgemeenschap,
waarbij de erfgoedvereniging Dye van Best de rol van lokale voortrekker draagt. Het veldwerk en de vondstverwerking wordt voor het grootste deel uitgevoerd door bewoners van Best en omgeving en vrijwilligers van
de erfgoedvereniging Dye van Best en van de archeologische werkgroep AVKP onder begeleiding van ervaren
archeologen van de Universiteit van Amsterdam. Het gemeenschapsarcheologieproject wordt geleid door drs.
J.P.W. Verspay, Senior KNA archeoloog van de UvA.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van kleine proefputten. Enerzijds wordt hiermee beoogd in een relatief kort tijd bestek een globaal overzicht te krijgen van de topografische ontwikkeling van de historische kern
door de tijd. Anderzijds leent deze methode zich door zijn eenvoud voor een laagdrempelige burgerparticipatie. De waarnemingslocaties worden geselecteerd op basis van een beknopt historisch-geografisch vooronderzoek in combinatie met de praktische beschikbaarheid en toegankelijkheid van erven en percelen en een
evenwichtige spreiding van waarnemingen binnen het buurtschap.
In lijn met de doelstelling is de uitwerking van de opgravingsresultaten erop gericht inzicht te krijgen in de topografische ontwikkeling van de historische kern door de tijd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de datering van vondstmateriaal -met name aardewerk glas en metaal- en de beoordeling van de vondstcontext om
vast te stellen in hoeverre het materiaal neerslag is van bewoning in de directe omgeving.
Het onderzoek vindt plaats binnen een reeks van vergelijkbare studies in de regio. Om de synthese te faciliteren worden de resultaten van de afzonderlijke proefputtenonderzoeken uitgewerkt in een basisrapport met
een gestandaardiseerd opzet.
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Onderzoekskader en vraagstellingen

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.

3.1 Onderzoekskader: Dorpsvorming in de Middeleeuwen
Het Nederlandse platteland kende aanvankelijk alleen verspreide bewoning (dispersed settlement). 3 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 4:
• 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. 5
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

NOaA 2.0-thema 18 Dorpsvorming op http://noaa.rce.rnatoolset.net/Viewer/#/researchIssue/f55b86f5-2af344c0-967b-8a0876df322b geraadpleegd op 15-3-2019.
4
Curtis 2013.
5
Silberfein 1998.
3

7

van steden en een vroege markteconomie verschafte een vraag en een afzetmarkt waardoor zich kansen voor
(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 sociaaljuridische 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. 6 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. 7 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.

3.2 Vraagstelling
3.2.1 De centrale vraagstelling
De primaire vraag die vanuit de NOaA wordt gesteld binnen het thema dorpsvorming luidt:
Hoe, waar en wanneer ontstaan plaatsvaste dorpen? 8
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

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 2005), Nederweert Rosveld (Hiddink
2005).
7
Verspay in prep.
8
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.
8
6

geworden. Maar er zijn ongetwijfeld uitzonderingen 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 onderwerp van deze studie.

3.2.2 De 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?

9

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 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
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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 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. 9

deelvragen
●
●
●

9

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?

Spek 2004, 978-979.
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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
●
●
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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?
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?

4

Onderzoeksmethode

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 eenvoud van deze methode maakt het mogelijk
om de inwoners van het dorp erbij te betrekken en mee te laten doen in alle stadia van het onderzoek.

4.1 Vooronderzoek
De eerste stap in het onderzoek is het samenbrengen van de beschikbare informatie over de dorpsgeschiedenis
om een gespecificeerde verwachting op de stellen over de vorming en ontwikkeling van het dorp of gehucht.
De nadruk hierbij ligt op de topografische ontwikkeling van de nederzetting. Wat weten we daar nu al van?
Hiertoe wordt de volgende informatie onderzocht en in kaart gebracht:
• De aardwetenschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (geologie; geomorfologie en bodemkunde);
• De bekende archeologische waarden (eerdere onderzoeken en waarnemingen; bekende monumenten);
• De bekende bouwhistorische waarden (historische gebouwen);
• De historische-geografische kenmerken van het onderzoeksgebied;
• Relevante locaties bekend uit historisch onderzoek of toponymie;
• Mogelijke verstoringen van de bodem.
Andere bepalende factoren zoals onderscheiden door Curtis en Silberfein kunnen hierin worden meegenomen
voor zover deze voor handen zijn.
Door middel van het analyseren van de verzamelde gegevens wordt een onderbouwde verwachting opgesteld
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 en vormt het uitgangspunt voor de selectie van de waarnemingslocaties.

4.2 Selectie van waarnemingslocaties
Op basis van de verwachting over hoe het dorp zich heeft ontwikkeld wordt samen met de lokale erfgoedverenigingen locaties gezocht om te onderzoeken met een archeologisch proefputje. Dit zijn plaatsen waar we op
basis van het model overblijfselen denken te kunnen vinden van bewoning en bekende (nog bestaande) historische erven, maar ook plekken die naar verwachting geen (oudere) sporen van bewoning zou moeten opleveren. 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 worden de eigenaars van de percelen gericht benaderd met de vraag of deze zelf mee willen doen of anders toestemming willen verlenen dat andere vrijwilligers een putje onderzoeken. Tot slot wordt in de selectie gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de
waarnemingen in het gehucht.
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De definitieve selectie van de waarnemingslocaties vindt plaats uit een combinatie van de bovengenoemde factoren.

4.3 Veldwerk
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.
De deelnemers krijgen bij aanvang een plenaire instructie over de onderzoeksdoelen, –vragen en werkwijze.
Deze omvat zowel het proces van opgraven als de documentatie van waarnemingen en vondsten. Vervolgens
ontvangen de deelnemers een gedetailleerde werkinstructie en een documentatiemap. 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.

4.3.1 Voorbereiding
In de voorbereiding worden de putjes uitgezet op de locaties onder leiding van de senior archeoloog. Dit gebeurt in nauw overleg met de eigenaar zodat bekende verstoringen, kabels en leidingen en huisdierbegravingen kunnen zo worden vermeden.

Opgraving proefput
Na de instructie worden de deelnemers opgedeeld in teams die elke een proefput gaat onderzoeken. Elk team
krijgt een set gereedschap in bruikleen, een werkinstructie en een documentatiemap.
Het team begint met het invullen van het eerste deel van hun documentatiemap en het inmeten en tekenen
van hun proefput ten opzichte van de bestaande bebouwing en/of perceelsgrenzen.
Na voltooiing van deze eerste stap wordt de put behoedzaam ontdaan van eventueel gras of andere begroeiïng. Deze zoden of planten worden zorgvuldig aan de kant gelegd, zodanig dat deze aan het einde van de
opgraving weer terug kunnen worden geplant. Geeft de planten bij heet weer tussentijds even wat water.
Vervolgens wordt elk putje wordt laagsgewijs opgegraven in lagen van 10cm (of indien mogelijk hierbij de bodemlagen volgend). Telkens wordt na afronding van een laag, een tussenvlak opgeschoond en gedocumenteerd in de map (schaal 1:10). De vrijgekomen grond wordt uitgezeefd over een maaswijdte van 10mm, waarbij alle (mogelijk) antropogene artefacten worden verzameld alsook eventueel botmateriaal. Vondstmateriaal
wordt per laag verzameld tenzij een meer specifieke context (bodemlaag of grondspoor) duidelijk is. De
vondstnummering sluit zoveel mogelijk aan bij de put en het vlak door te nummeren binnen een vaste reeks
waarbij het tiental correspondeert met het putnummer en de eenheden met de laagnummer. Materiaal uit de
derde laag van werkput 2 krijgen aldus het vondstnummer 23. Wanneer meer specifieke contexten worden
aangetroffen, wordt door de begeleidend archeoloog een alternatief vondstnummer toegekend.
De proefput 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 (schaal 1:10). De begeleidend
archeoloog helpt met het beschrijven ervan en legt deze fotografisch vast.
Na voltooing van de opgraving wordt door de begeleidend archeoloog gecontroleerd of de vlak- en profieldocumentatie en vondstdocumentatie volledig en juist is. Na akkoord wordt de put weer gedempt en worden
de graszoden en beplanting terug geplaatst.
Tot slot wordt het gereedschap schoongemaakt en samen met de documentatie en de vondsten ingeleverd bij
het verzamelpunt.
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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.

4.4 Vondstverwerking
De verwerking van het vondstmateriaal gebeurt op een centrale locatie (De Tiendschuur, Hagelaarweg 14 in
Aarle) door vrijwilligers onder deskundige begeleiding van een archeoloog of een ervaren amateurarcheoloog
van de AVKP. Al het aangetroffen vondstmateriaal wordt gewassen tenzij dit niet toegestaan in verband met
de conservering.
Het vondstmateriaal wordt per vondstnummer verwerkt, gesplitst naar materiaalcategorie en aan de lucht te
drogen gelegd. Hierbij wordt zorg gedragen dat materiaal van verschillende vondstnummers strikt van elkaar
gescheiden blijft. Ook worden vondstnummers die gesplitst worden over meerdere droogkratten elk voorzien
van een vondstnummer.

Aardewerk
Het aardewerk wordt gewassen met lauwwarm water en middelhard tot zachte borstels. Bij zachtere baksels of
geverfd aardewerk worden uitsluitend zachte borstels gebruikt. Eventuele aanslag of concretie van gebruik (beroeting of kalkaanslag) wordt behouden

Bouwmateriaal
Grote stukken keramisch bouwmateriaal worden zoveel mogelijk droog gereinigd (afgeborsteld) in verband
met overvloedige wateropname die het drogingsproces bemoeilijkt. Kleinere stukken en niet-poreuze bouwmaterialen worden gewoon gewassen.

Glas
Behoudens kwetsbare, broze of schilferige stukken, wordt glas gewassen met lauwwarm water en een zacht
borstel. Het overige materiaal wordt ongewassen aangeboden aan de specialist.

Metaal
Metalen voorwerpen worden niet gewassen, maar hooguit ontdaan van aanhangende grond. Kwetsbare stukken worden afzonderlijk verpakt in omgevingsgrond en zo aangeboden aan de specialist voor reiniging en determinatie. Metalen voorwerpen worden niet in het veld gereinigd!

Slakken
Slakken kunnen probleemloos gewassen worden met een lichte tot middelharde borstel. Wanneer hier fragmenten ovenwand aanzitten (keramisch materiaal) moet dit behoedzaam gebeuren met een lichte borstel.

Steen
Steen is niet gevoelig voor wassen en kan met water en een lichte tot middelharde borstel gereinigd worden.
Wel moet hierbij gelet worden op residu’s, gebruikssporen en mortelresten.

Vuursteen
Vuursteen kan met een lichte borstel gewassen worden. Met mogelijke werktuigen dient dit meer behoedzaam
te gebeuren.

Organische artefacten
Binnen dit onderzoek wordt verwacht hooguit enkele losse botfragmenten of tandkapsels aan te treffen. Deze
worden voorzichtig gewassen en aan de lucht gedroogd.
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4

Begeleiding van de deelnemers

4.1 Plenaire instructie
4.2 Begeleiding tijdens het werk
4.3 Evaluatie na afloop

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.
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5

Historisch-geografische verkenning

Het gehucht Aarle ligt in de gemeente Best. Deze gemeente ontstond op 1 januari 1821 door afsplitsing van de
voormalige gemeente Oirschot met welk deze tot dit tijd op bestuurlijk niveau één geheel vormde. 10 Oirschot
bestond vanouds uit acht buurtschappen of herdgangen, namelijk Spoordonk, Kerkhof, Hedel, Notel, Straten,
Aarle, Naastenbest en Verrenbest. 11 De laatstgenoemde drie zouden later samen Best gaan vormen. Tot de
herdgangen van Aarle behoorden in de late middeleeuwen ook enkele kleinere buurtschappen en hoeven (zie
toponymie) die dikwijls als afzonderlijke plaatsaanduiding werden vermeld. Dit waren De Heuvel, Het Marselaar, Het Hagelaar en De Schoot.
Ook kerkelijk vormde Best oorspronkelijk één geheel met Oirschot. In de twaalfde eeuw was reeds sprake van
een kerk in Oirschot, die aan Onze Lieve Vrouw gewijd was. Vanwege de afstand tot de kerk in Oirschot werd
vóór 1378 en mogelijk zelfs al vóór 1340 een kapel in Best gesticht, naar verluid op de plek waar de heilige
Odulphus geboren was. In een aantal van de herdgangen stonden eveneens kapellen. Die van Aarle is gewijd
aan de heilige Anna en is in de zestiende eeuw gebouwd. In 1628 werd de houten kapel vervangen door een
stenen gebouw, dat in 1837 door het huidige exemplaar werd
opgevolgd. 12

5.1 Topografie
De naam Aarle verwijst naar een bos nabij een waterloop. Deze vinden we ook terug aan de westzijde van het
gehucht en de vorm van een kleine, naamloze beek die even ten zuiden ontspringt in de flank van de MiddenBrabantse dekzandrug en meanderend naar het Bestse broek in het noorden stroomt. Blijkens de vroegste topografische kaarten zijn delen van deze waterloop al gekanaliseerd voor het midden van de negentiende eeuw.
De herdgang lag aan de doorgaande weg van Oirschot naar Son en Sint-Oedenrode. Het gebied lag evenwel
buiten de belangrijke landroutes. Het Besterbroek vormde een belemmering voor een goede noordzuidverbinding.
Aarle heeft geen echte kern, maar is een agglomeraat van enkele hoevenclusters rondom kruispunten van wegen. De structuur lijkt zich het beste te verklaren als een plek waar een aantal grotere akkercomplexen bijeenkomen en waarvan de bijbehorende erven zo dicht mogelijk naar elkaar toe zijn gebouwd (fig. 2). De hoeven
zijn daarbij gelegen aan de rand van de afzonderlijke bouwlandblokken. Rond Aarle kunnen ten minste zes van
deze akkerblokken worden onderscheiden (A t/m E). De herdgang bevindt zich te midden hiervan waarbij de
layout wordt bepaald door verschillende wegen die afzonderlijke akkerblokken flankeren en ter hoogte van
het gehucht samenkomen. De kruispunten van deze wegen lijken kleine brandpunten te vormen binnen de nederzetting. Op een pleintje (of ‘heuvel’) op een van deze kruispunten is de St. Annakapel gebouwd. Verdere
bebouwing vinden we aan de uitgaande wegen en in het bijzonder aan de Aarleseweg waar de nederzetting
plaatselijk een lintvormige uitleg kent. De dichtere bebouwing die we hier aantreffen is vermoedelijk het gevolg
van inbreiding (door erfdeling?) binnen het bestaande bewoningslint.

Verspay, Keunen & Vangheluwe 2017, 137.
Coenen 2000, 167.
12
Coenen 2000, 112-113.
10
11
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Wanneer de nederzettingsstructuur wordt bepaald door akkerblokken met bebouwing aan de rand, dan gaat
de bewoning hier vermoedelijk terug tot de twaalfde of dertiende eeuw. Dit is immers het moment dat de bewoning die zich tot dan toe bevond te midden van het akkerland wordt verplaatst naar buiten toe. Omdat dit
gefaseerd gebeurde is niet duidelijk of de nieuwe erven meteen aan de randen zijn opgetrokken in de zone zoals we die kennen van de negentiende eeuwse kaarten. Vermoedelijk speelt de omvang van het akkerblok hierin ook een rol. Van de twee erven van het heerlijke goed dat in de Aarlese akkers werd opgegraven kwam het
noordelijke mogelijk al omstreeks in het laatste kwart van de twaalfde eeuw ter hoogte van de latere Broekstraat te liggen, terwijl het zuidelijke pas aan het begin van de vijftiende eeuw kwam te liggen ter hoogte van
de uit de negentiende eeuw gekende bebouwing. Hoeve Ten Schoot op het Aarles Laageind (aan de westzijde
van de Aarlese akkers) lijkt pas in dertiende eeuw te zijn ingericht. Het erf werd bij het eerdere onderzoek niet
aangetroffen, maar bevond zich mogelijk vanaf het begin al aan de buitenrand van het akkerblok.
De bewoningssporen die werden aangetroffen bij archeologische waarnemingen in het hart van het gehucht
(vpl 42) gingen terug tot de late dertiende eeuw.

Fig. 2 Het gehucht Aarle ligt te midden van enkele grote akkerblokken (A t/m F; gekleurd), waarvan een deel
opvalt door hun afgeronde, organische vorm (A, B & F). Dergelijke ‘woerdblokken’ blijken in ieder geval in een
aantal gevallen samen te vallen met oude, middeleeuwse (leen)goederen.
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5.2 Toponymie
Uit de historische bronnen zijn een aantal laat-middeleeuwse hoeven bekend in het gebied. Aan de hand van
veldnamen onderzoek is een aantal hiervan te lokaliseren.
Te Aarle
Het meeste bekende van deze hoeven is het goed te Aarle waarvan de boerderij bestaat (gedateerd 1263) en is
gelegen aan de Oirschotse weg 117. 13 Het was een leengoed van de hertog van Brabant en wordt al in het oudste leenboek van 1312 vermeld. De vroegst bekende leenman was Wilhelmus van Aerle. Zijn zoon Dirk Willems
van Aerle was schepen van Oirschot in 1351. Een deel van de percelen was echter leenroerig aan de heren van
Cranendonck. Omstreeks 1440 is het goed Aarle in twee stukken opgedeeld. De ene helft was van Hendrik van
Overvelt genaamd Everdey, terwijl de delen die nabij het buurtschap Ten Hout lagen vanaf dat moment bij de
hoeve Ten Hout gingen behoren. De nazaten van Everdey verkochten hun rechten op de hoeve in september
1456 aan heer Amelrijk Boot, kanunnik van het kapittel van Sint-Marie in Geervliet (Zuid-Holland). Amelrijk
Boot was de zoon van heer Lodewijk Boot, kanunnik in Oirschot. , Aan het einde van zijn leven was hij kanunnik
van de Sint-Jan in Den Bosch. In zijn testament bepaalde hij de stichting van een gasthuis voor vier oude mannen en vier oude vrouwen. Voor dat doel zou een gasthuis moeten worden gebouwd of een pand aangekocht.
Pas in 1519 kocht men een huis in het Oirschotse gehucht Kerkhof. Tot 1519 heeft de hoeve in Aarle gediend
als tijdelijk gasthuis daarna als pachthoeve voor het onderhoud van het gasthuis. 14 De pachthoeve werd na die
tijd aangeduid als de hoeve van Amelrijk Boot of Armenhoef. De middeleeuwse hoeve werd beheerd door de
rentmeester van het gasthuis. Omstreeks 1820 werd de hoeve nog verpacht, zoals blijkt uit de notarisakten.
Ten Schoot
In het bij benadering ovale kavelblok 15 dat zich aan de westzijde van de Aarlese akkers bevond, komen we
veelvuldig de veldnaam ‘schoot’ of ‘schoten’ tegen. Deze naam komt buiten dit blok niet voor. Hiermee kunnen
we de deze percelen identificeren als het landgoed dat hoorde bij de middeleeuwse hoeve ‘Ten Schoot’.
Het goed Ten Schoot wordt voor het eerst genoemd in 1466 in de schepenprotocollen van ’s-Hertogenbosch.
Het is afkomstig uit de erfpachten van ridder Willem van der Aa en was op dat moment eigendom van Henrick
van der Schoet. Omdat zijn nazaten van zich Van de Maarselaer gingen noemen, werd het goed Schoot in de
nabijheid van Maarselaer of Mosselaar verwacht. 16 De hoeve het Mosselaar bevond zich ten noordwesten van
Ten Schoot.
In De Schoten is een blokvormige verkaveling te onderscheiden georiënteerd op de akkerwegen. Hoewel deze
enigszins onregelmatig van vorm zijn, kan deze blokverkaveling wijzen op een systematische ontginning. Aan
beide zijden van het ovale kavelblok komen we veldnamen tegen die wijzen op het uiteinde van het geheel.
Aan de zuidzijde worden de percelen aangeduid met de Achterste Schootakker en aan de noordzijde zien we de
Sta(a)rtakkers. Hoewel niet is uitgesloten dat het hier om afzonderlijke aanduidingen gaat vanaf de bewoning
aan de weg, suggereert dit dat de oorspronkelijke bewoning zich bevond in of aan het midden van het kavelblok. Aan de oostzijde bevond zich op deze hoogte een pad dat het kavelblok in oost-westelijke richting doorkruiste. Hieraan lagen enkele kleine, vierkante percelen. Deze verraden mogelijk de locatie van de oude hoeve.
De percelen ten oosten hiervan dragen de naam ‘aanstede’. De bijbehorende bewoning is dan niet meer aanwezig. Bij het archeologisch onderzoek werd aan de oostzijde hiervan een erf uit de zestiende en zeventiende
eeuw aangetroffen (vpl 43) (zie H9). Deze leek echter georiënteerd te zijn op de (voorloper van) de Sint Franciscusweg.
Kuipershoeve
De ruimte tussen De Schoten en De Grote Akker, werd (later) opgevuld door een nieuwe ontginning. In het zuidelijke deel, langs de Kapelstraat, zien we een opstrekkende verkaveling waarvan de akkers de naam Kuipers-

13

Coenen 2000, 46.

A. Koolen, Campinia jrg 5 (1975) p.128-136, p.191-193 en “de fundatie van het Boots gasthuis” in: Campinia
1976, p.112-114).
15
Dit is het kavelblok dat aan de oostzijde wordt begrensd door de gebogen perceelsgrens LDP2 en aan de westzijde door (een voorloper van) de weg van Oirschot naar Sint Oedenrode (de Malkersteegd).
16
A. Neggers, van de Maerselaer-die men heijt van de Scoet- de oudste generatie in: Campinia 1994, p.129-131.
19
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hoef droegen. Aangezien het perceel aan de westzijde werd aangeduid als Voorste Kuipershoef wordt aangenomen dat deze Kuipershoeve zich bevond op het naastgelegen erf, in de punt van het kavelblok (D1231). Ook
op het perceel ten oosten hiervan vinden we de naam Kuipershof. Mogelijk bevond zich hier een voorganger
van het huidige erf.
Een anoniem landgoed
In het andere ovale kavelblok aan de oostzijde van het onderzoeksterrein overheerst de veldnaam grote (n) akker of grootakker. 17 Dit lijkt dan ook de naam van het gehele blok te zijn geweest. Het blok lijkt opstrekkend
naar het noorden te zijn verkaveld vanuit (een hoeve in) het zuiden. Binnen dit akkerblok waren drie kavelblokken te onderscheiden waarbinnen de akkers per blok dezelfde naam hebben. De Grootakker 18 (D1068- D1073)
steekt als een blok met een doorlopende perceelsgrens af tegen het blok dat Streepakker heet (D1074-D1077)
en tegen een ander blok, de Haverdries (D1081- D1082). Dit duidt op een systematische manier van ontginnen
en vervolgens verkavelen zoals die verwacht mag worden op een landgoed. Een perceel aan de zuidzijde van
dit blok werd aangeduid met aanstede en Herensbogt (D1071). Behalve dat deze wijst op de aanwezigheid van
een, toen al verdwenen, hoeve in de nabijheid, kan in Herensbogt een verwijzing worden gezien naar de heer
van het landgoed. 19
Ten Rodeken
Maas en Vangheluwe identificeren de boerderij (D58)in het kavelblok van de kapel als hoeve Ten Rodeken. 20 In
1340 was Daniel van den Staedecker leenman voor dit goed. Hij ontleende zijn naam vermoedelijk aan het
landgoed de Staedecker. Dit landgoed lag in het gehucht Straten aan de grens met Aarle. 21 In 1484 was het
goed het eigendom van de schilder Jeroen Bosch en zijn vrouw Aleid.
Nuwenrot
Het Heufke (D345) is mogelijk een verwijzing naar een hoeve met de naam Nuwenrot. 22 Deze boerderij is omstreeks het begin van de 15e eeuw de plaats in gaan nemen van de verdwenen hoeve Audenrode. 23 In 1428
droeg Jan Baliart hoeve Nuwenrot over aan zijn zes kinderen. Dit is de vroegste vermelding.

5.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)

Dit is het kavelblok dat omsloten wordt door de gebogen perceelsgrens LDP 4 aan de oostzijde en LDP 3 aan
de westzijde.
18
De aanwezigheid van een fors perceel met de naam Grootakker (D1072) aan de westzijde van dit akkerblok
veronderstelt dat het deze aanvankelijk samen onderdeel vormden van een groter geheel, waarvan een het zuidwestelijke deel op een later tijdstip is opgenomen in of uitgebreid als de percelen D1051 en D1052. De aanwezigheid van percelen met de naam Grote Akker aan de noordzijde van het kavelblok (D1084 en D1085) doet
vermoeden dat deze naam aanvankelijk betrekking had op het gehele kavelblok.
19
Een verwijzing naar de persoonsnaam Heren is echter niet geheel uitgesloten.
20
Maas & Vangheluwe 2019, 204; 241.
21
We vinden nog een spoor van deze hoeve in het toponiem stayakker (C60), die grensde aan de aanstede van de
Amelrijk Bootshoeve (C33).
22
Maas & Vangheluwe 2019, 204.
23
Coenen 2000, 46.
20
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Het puttenplan

De bebouwing van het gehucht Aarle beslaat een gebied van circa 1,0 bij 0,6 km (60 ha.). Het onderzoek bestaat uit enkele gerichte waarnemingen op basis van kleine proefputjes van 1 bij 1 m. Hiervan worden er
maximaal 10 gegraven waardoor het totale oppervlak van het op te graven areaal 10m2 bedraagt.
Op basis van het bewoningsmodel van een concentratie van hoeven vanuit uitbreidende woerdblokken 24 en de
identificatie van enkele van deze hoeven is een puttenplan opgesteld. Hierbij zijn een of enkele waarnemingslocaties gepland op elk van de akkerblokken waarvan aan het begin van de 19e eeuw hoeven stonden aan de
Aarlese zijde en/of waar vandaag de dag nog een oude boerderij te vinden is (fig. 3). Daarnaast is een historische hoeve op het tussenliggende terrein uitgekozen (wp 11) en de thans onbebouwde locatie van de vermoedelijke hoeve Ten Rodeken (wp 7). Tot slot is ook het perceel van de Sint-Annakapel geselecteerd (wp 9). Uitgangspunt in de situering van de putten is de bebouwing zoals weergegeven op de kadasterkaart van 1832,
voor zover die nu nog aanwezig zijn of waarvan de erflocatie toegankelijk is.

Fig. 3 Voorgestelde waarnemingslocaties (op voorwaarde van beschikbaarheid en toegankelijkheid. ). Het vertrekpunt voor
het proefputtenonderzoek zijn de historische bewoningslocaties. Hiertoe zijn de erven op de negentiende eeuwse kadaster
(zwart) en topografische kaarten vergeleken met de huidige bebouwing (grijs) en informatie uit veldnamenonderzoek. Binnen het voorgestelde model voor de ontwikkeling van Aarle zijn per akkerblok enkele locaties geselecteerd waar overblijfselen verwacht worden van bewoning uit de 19e eeuw eeuw of de directe voorgangers daarvan.

24

Oude huiskampen bestaande uit akkerblokken met organische vormen en afgeronde hoeken.
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Fig. 4 Voorgestelde waarnemingslocaties op actuele topografische kaart (Kadaster).

Put
Locatie
Motivatie
1
Aarleseweg 32
Rand blok B, gelegen aan een pad; locatie hoeve Ten Schoot?
2
Aarleseweg 20
Rand blok B, gelegen aan een pad; locatie hoeve Ten Schoot?
3
Aarleseweg 8
Rand blok B; gelegen aan plein
4
akker tegenover Aarleseweg 22
Voormalig erf aan kleiner woerdblok binnen blok A
5
Hagelaarweg 10b
Rand blok A; gelegen aan plein
6
perceel direct naast Hagelaarweg 13
Rand blok F; oude erflocatie
7
Hagelaarweg 7
Erf in tussenliggend kavelblok G; mogelijk hoeve Ten Rodeken
8
groenstrook voor huis Kapelweg 28
Rand blok F; gelegen aan plein
9
Sint-Annakapel
Locatie oude kapel; naar verluidt <1628
10
Sint Annaweg 5
Rand blok E; gelegen aan plein
11
Sint Annaweg 10
Erf in tussenliggend kavelblok I
12
akker tegenover Sint Annaweg 10
Voormalig erf in blok G; gelegen aan plein
13
Burgstraat 7
Rand blok D; gelegen aan plein
14
zuidoost hoek boomkwekerij
Veld met ‘aangelag’-toponiem; vermoedelijke erflocatie
Tabel 1 Voorgedragen waarnemingslocaties. In groen de locaties waarvan de beschikbaarheid is bevestigd
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Personele bezetting

Het veldwerk wordt uitgevoerd onder de bevoegdheid van de Universiteit van Amsterdam en staat onder leiding van Johan Verspay. In het veld wordt hij bijgestaan door Heleen van Londen en Laura Schneider en mogelijk nog enkele studenten. Laura richt zich in het bijzonder op het meten van het effect dat gemeenschapsarcheologie heeft op een dorpsgemeenschap. Het UvA-team draagt zorg voor de instructie van de deelnemers in
het opgraven van de proefputten, het documenten van de waarnemingen en het verzamelen en verwerken van
het vondstmateriaal. Tijdens het veldwerk begeleiden zij de deelnemers en zien zij toe op een correcte en volledige documentatie van de waarnemingen en de zorgvuldige verwerking van het gevonden materiaal. Aan het
einde van de opgraving verzorgen zijn een eerste, globale synthese over de vorming en ontwikkeling van Aarle
op basis van de eerste observaties.
In de voorbereiding doet het UvA-team het vooronderzoek en zet de proefputjes uit. Teven dragen zij zorg voor
de benodigde materialen voor opgraving, documentatie en vondstverwerking.
De uitwerking van de resultaten, analyse van de gegevens en de publicatie van het opgravingsrapport valt
eveneens onder de verantwoordelijkheden van de UvA.
Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met erfgoedvereniging Dye van Best en archeologische
werkgroep AVKP. Zij vervullen een voorname rol in de werving van deelnemers, het inspecteren van mogelijk
interessante waarnemingslocaties en het contacteren van grondeigenaars voor permissie voor het graven van
een proefput. Ook dragen zij zorg voor de organisatie van de faciliteit ter plaatse. Leden van de AVKP met ruime ervaring in archeologisch onderzoek ondersteunen de verschillende opgravingsteams en het vondstverwerkingsteam.
De opgraving zelf en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door vrijwilligers, inwoners van Best en omgeving die
deelnemen aan het onderzoek naar de geschiedenis van hun eigen dorp. Zij worden hierin bijgestaan door de
beroepsarcheologen van de UvA en de ervaren amateur-archeologen van de AVKP. Deze hebben tot taak de
vrijwilligers de kennis en instrumenten aan te reiken waarmee zij zelf een volwaardige bijdrage kunnen leveren
aan het onderzoek. Ook de het wassen en documenteren van vondstmateriaal gebeurt door vrijwilligers.
Van het onderzoek wordt een videoverslag gemaakt door Liemptse filmmaker Lieke Faber. Deze opnamen dienen ter promotie van het project en om het onderzoek, de resultaten en de ervaringen van de deelnemers op
een duurzame wijze vast te leggen en te delen met andere dorpsgemeenschappen.
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Universiteit van Amsterdam
Heleen van Londen
Projectleider; begeleidend archeoloog
Johan Verspay
Veldwerkleider

Laura Schneider

Dye van Best
Harrie van Vroenhoeven
Marcel vd Logt
Corry Erich

Begeleidend archeoloog; onderzoeker sociaal effect

Voorzitter; voortrekker locale organisatie
Locale organisatie
Locale organisatie

Begeleiding
Uitzetten putten;
Introductie;
instructie;
begeleiding.
Socio-psychologisch onderzoek

Werven
Logistiek
Selectie locaties afstemming met eigenaars

Archeologische Vereniging Kempen en Peelland
Frank de Kleyn
Ruud Hemelaar?
###

Lieke Faber Film & Theater
Lieke Faber
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Filmmaker

videoreportage

7.1 Deelnemers
Voor deze pilot zijn vijf opgravingsteams samengesteld en een vondstverwerkings team.
Team 1 – proefput #
#Naam
#Naam
#Naam
#Naam
Begeleidend archeoloog

J. Verspay

Team 2 – proefput #
#Naam
#Naam
#Naam
#Naam
Begeleidend archeoloog

J. Verspay

Team 3 – proefput #
#Naam
#Naam
#Naam
#Naam
Begeleidend archeoloog

J. Verspay

Team 4 – proefput #
#Naam
#Naam
#Naam
#Naam
Begeleidend archeoloog

H. van Londen

Team 5 – proefput #
#Naam
#Naam
#Naam
#Naam
Begeleidend archeoloog

H. van Londen

Team 6 – Vondstverwerking
#Naam
#Naam
#Naam
#Naam
Begeleidend archeoloog

L. Schneider/ AVKP
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Analyse

Alle onderzoekslocaties, zowel akkersleuven als profielsleuven, worden op een basisniveau uitgewerkt en geanalyseerd. Dit houdt in:
-Een gedetailleerde beschrijving van de profielen op basis van lithologie, lithogenese en bodemkundige kenmerken, alsmede de correlatie met verzamellagen in het geval van de akkersleuven.
-Een overzicht van vondstmateriaal per context.
-Determinatie van aardewerk waarbij de scherven op niveau van baksel worden beschreven en de gedateerd.
-Determinatie van metaal. Al het metaal wordt op basis van een quick scan op vormniveau gedetermineerd.
Onherkenbare ijzeren voorwerpen worden geröntgend. Potentieel goed dateerbare stukken als munten, gespen, knopen, fibulae, etc. komen in ieder geval in aanmerking voor reiniging en determinatie.
-Determinatie overige vondsten voor zover deze daterend zijn (bijv. kleipijpen) of direct betrekking hebben op
het landgebruik en –inrichting (bijv. kavelstenen)
Op basis van de waarnemingen in het veld en het beschikbare budget wordt uit de vijftien akkersleuflocaties
een aantal locaties geselecteerd waarvoor de monsters worden uitgewerkt. Deze valt uiteen in een vast en een
optioneel deel. Het vaste deel bestaat uit de uitwerking en analyse van de micromorfologie, TGA, korrelgrootte
én palynologie.
Ten behoeve van deze eerste worden alle lagen, behalve de bouwvoor, met slijpplaten onderzocht.
Bij het onderzoek van de slijpplaten worden tevens analyses uitgevoerd voor korrelgrootte en TGA. Per bodemlaag wordt hiervoor één monster uitgewerkt. Deze analyses worden uitgevoerd conform de voorschriften van
dr. Kluiving.
Voor het palynologisch onderzoek wordt in eerste instantie één monster per laag onderzocht. De analyse hiervan zal pas starten als de uitkomsten van het micromorfologisch onderzoek bekend zijn, omdat het voor de interpretatie en waardering van cruciaal belang is het formatieproces van de betreffende lagen te kennen. De definitieve selectie van uit te werken pollenmonsters volgt de volgende stappen:
a. micromorfologische analyse van geselecteerde locaties en prepareren en scannen van bijbehorende pollenmonsters;
b. vergelijking en evaluatie beide;
c. selectie van relevante pollenmonsters voor verdere analyse.
Wanneer het onvoldoende mogelijk blijkt akkerlagen door middel van vondstmateriaal te dateren kan gekozen
worden voor een OSL-datering. Voor het onderzoek wordt rekening gehouden met maximaal 10 OSL-analyses.
Voor de datering van akkerlagen wordt geen gebruik gemaakt van C14-datering.
De kracht van dit onderzoek zit in de combinatie van gericht chronostratigrafisch onderzoek en specialistische,
aardwetenschappelijke onderzoekstechnieken. Om deze meerwaarde ten volle te benutten binnen het budgettaire kader is gekozen de aardwetenschappelijke analyses de voorkeur te geven boven de conservering van
vondstmateriaal. Dit heeft tot gevolg dat, behoudens bijzondere stukken, geen voorwerpen zullen worden geconserveerd.
Diagnostische vondsten, in dit geval dateerbare voorwerpen, zullen, voor zover nodig, wel worden gereinigd.
Het selectievoorstel met onderbouwing welke van de akkersleuven en welke van de profielsleuven in aanmerking komen voor analyse zal worden voorgelegd aan de adviescie archeologie Zilverackers welke namens de
gemeente Veldhoven de wetenschappelijke supervisie heeft over de AMZ in Veldhoven-Zilverackers.
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Rapportage

De gegevens van dit onderzoek worden uitgewerkt tot een basisrapport. Met het oog op vervolgprojecten
in Best en een overkoepelende synthese volgen het rapport een vaste opzet. De structuur van het rapport
wordt als volgt:
Aan te vullen
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deponering

Na goedkeuring van het rapport door het bevoegd gezag en de opdrachtgever zal het vondstmateriaal en alle
relevante documentatie overgedragen worden aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant in ‘sHertogenbosch. De overdracht en deponering dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de KNA
versie 4.1 en de richtlijnen van bovengenoemd depot. 25
Aangezien niet geconserveerde voorwerpen niet worden geaccepteerd door het provinciale depot, komen deze
voorwerpen niet in aanmerking voor deponering.

25

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/archeologie/provinciaal-depot-bodemvondsten.aspx
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Planning

Het veldwerk van het proefputtenonderzoek omvat 2 werkdagen en wordt uitgevoerd in het weekeinde van 13
& 14 april. Dit biedt de mogelijkheid voor een breed spectrum van vrijwilligers om deel te nemen aan het project.
Aansluitend op het veldwerk wordt een evaluatieverslag met selectievoorstel opgesteld in de vorm van een
briefrapport. Na akkoord van het bevoegd gezag worden de verzamelde vondsten nader geanalyseerd de resultaten uitwerkt tot een basis rapport. Omdat er in principe geen bodemmonsters worden genomen en geen natuurwetenschappelijke dateringen worden uitgevoerd kan de doorlooptijd beperkt blijven. Uiterlijk drie maanden na afronding veldwerk wordt een concept-rapport aangeboden aan het bevoegd gezag. Dit is op zijn laatst
15 juli 2019. Aansluitend wordt het vondstmateriaal en de (digitale) documentatie gereed gemaakt voor deponering.

11.1 Voorbereidingen
In de aanloop van het project wordt het in de publiciteit gebracht en worden inwoners van Best uitgenodigd
om mee te doen. Parallel hieraan vindt een bureauonderzoek plaats en wordt een voorselectie gemaakt van
mogelijk interessante waarnemingslocaties. De toegankelijkheid en beschikbaarheid wordt aansluitend geverifieerd op locatie en de eigenaars wordt om toestemming gevraagd (schriftelijk).
Week 10 t/m 14 Start voorbereidingen
Vooronderzoek
Bureauonderzoek
Opstellen verwachting
Selectie waarnemingslocaties

UvA
UvA
UvA & DvB

PR & Communicatie
Project bekendheid geven
Inwoners Best uitnodigen
Deelnemers registreren
Verifiëren beschikbaarheid locaties

DvB & UvA
DvB
DvB
DvB

Vergunningen, toestemming en overige verplichtingen
Programma van Eisen opstellen en accorderen
Plan van Aanpak opstellen en accorderen
Art. 5.6 melding (aanmelding project in ARCHIS)
Toestemming van grondeigenaren (particulier en overheid)
KLIC-melding

UvA
UvA
UvA
DvB & UvA
UvA

Logistiek
Centraal verzamelpunt regelen (HQ)
Gereedschap voorbereiden
Materialen vondstverwerking voorbereiden
Documentatiemappen voorbereiden

DvB
UvA
UvA
UvA

Week 15 voorbereidingen opgravingsweekeind
Administratie
Deelnemers indelen in teams

DvB
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Overzicht maken van beschikbare locaties en prioritering
Veldwerk
Uitzetten proefputten

DvB & UvA

Logistiek
Centraal verzamelpunt inrichten
Gereedschap klaarzetten
Materialen vondstverwerking klaarzetten
Documentatiemateriaal klaarzetten

DvB & UvA
UvA
UvA
UvA

Weekeinde 13 & 14 april
Administratie
Deelnemers registreren
Deelnemers verklaring laten ondertekenen
Instructie
Introductie van het project en instructie over methode en werkwijze
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DvB & UvA

DvB & UvA
DvB & UvA
UvA

Veldwerk
Begeleiding vondstverwerking

UvA & AVKP

Vondstverwerking
Begeleiding vondstverwerking

UvA & AVKP

Logistiek
Uitreiken gereedschap en documentatie materiaal
Inname gereedschap, documentatie en vondstmateriaal

UvA & AVKP
UvA & AVKP

PR & Communicatie
Video-opnamen

LF

11.2 Programma
Zaterdag

Zondag

9:00

Deelnemers arriveren bij de Tiendschuur
voor inschrijving

9:30

9:15

Welkom en instructie.
• Uitleg over onderzoek
• Uitleg werkwijze en documentatie
• Veiligheid & Gezondheid instructie
• Uitreiken gereedschap en documentatiemap aan opgravingsteams.
Deelnemers gaan naar hun locatie en
beginnen met het opgraven.

10:00

Deelnemers halen hun materialen op en
om hun opgraving voort te zetten.
Vondstverwerkers zetten hun werkzaamheden voort.
Deelnemers gaan verder met hun putje..

12:30

Lunch (eigen gelegenheid)

13:00

Deelnemers gaan verder met opgraving/vondstverwerking
Deelnemers ronden de opgraving a fen
completeren de documentatie.
Proefputjes worden weer dicht gegooid.
Het werk stopt. Vondsten en gereedschap worden teruggebracht naar de
Tiendschuur.
Afrondende samenkomst waarin ieder
groepje vertelt over hun belevenissen en
bevindingen. Resultaten worden
samengebracht tot een eerste reconstructie.
Afsluitend biertje bij Jan van de Boom?

10:30

12:30
13:00

Vondstverwerkingsteam richt spoellocatie in en ontvangt wasinstructie.
Lunch (eigen gelegenheid)
Deelnemers gaan verder met opgraving
en vondstverwerking.

14:30
15:30
16:15

16:30

Werk stopt voor deze dag. Gereedschap
wordt opgeborgen bij de Tiendschuur.

17:00

11.3 Werkinstructies, documentatie en formulieren
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 onderzoeksmelding (artikel 5.6-melding) en
4 de KLIC gegevens.
In verband met de aansprakelijkheid zorgt de uitvoerder voor
• een overzicht van waarnemingslocaties met grondeigenaars;
• toestemming (schriftelijk) van grondeigenaars voor elk van de waarnemingslocaties (particulier & gemeente);
• een overzicht van deelnemers en teamindeling;
• een verklaring (schriftelijk)van deelnemers (deelname, V&G instructie en beeldregistratie).
De deelnemers krijgen en plenaire instructie over het uitvoeren van het onderzoek en veilig werken. In aanvulling hierop ontvangen zij een:
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•
•
•

een werkinstructie opgraven proefput (1x per deelnemer)
een werkinstructie vondstverwerking (1x per deelnemer)
een Proefput documentatie map (1x per team).

De proefput documentatiemap moet na de opgraving ingevuld worden ingeleverd bij de begeleidend archeoloog.

11.4 Locatie
Onze uitvalsbasis is de Tiendschuur van hoeve de Hagelaar, Hagelaarweg 14, 5684NW Best
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