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Samenvatting

n

Algemene samenvatting

BAAC heeft in de periode tussen 14 maart en 3 april 2018 in opdracht van Cvba
so Dijledal Sociale Huisvesting een opgraving uitgevoerd op het Mevrouwkensveld te Bierbeek. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen bouw van een nieuwe woonwijk. Archeologische resten, die eerder al
waren vastgesteld bij een proefsleuvenonderzoek, zouden bij de bouw van de
woonwijk verloren gaan.
Ten zuidoosten van de historische kern van Bierbeek zijn onderaan een helling
langs een beekdal de resten aangetroffen van een erf uit de volle middeleeuwen. Deze vindplaats is opgegraven tot tegen de grenzen van het plangebied (Vindplaats Noord). Hoger op de helling, zijn op een tweede vindplaats
alleen enkele los verspreide kuilen en een oude zandweg aangetroffen
(Vindplaats Zuid). Het vondstmateriaal, voornamelijk aardewerk, duidt erop
dat in en rondom de lagere vindplaats al activiteiten waren in de vroege
middeleeuwen en zelfs de Romeinse tijd, maar de aangetroffen resten lijken
vooral te dateren in de 10e en 11e eeuw. Het erf is in die periode verschillende
keren opnieuw ingericht, waarbij een brand lijkt te hebben gewoed en het
terrein uiteindelijk deels is overstroomd. Het betreft sporen van huizen,
bijgebouwen, kuilen en zogenaamde hutkommen, kleine verdiepte gebouwen
die waren ingericht voor diverse ambachtelijke werkzaamheden aan de rand
van het erf. De huizenbouw vond plaats volgens de traditie van bootvormige
plattegronden, die in België vooral in de noordelijke en noordoostelijke
zandleemgronden voorkomt, maar zich vooral uitstrekt op de zandgronden van
Zuid- en Oost-Nederland. Hiervan is binnen het huidige onderzoek één grotere
plattegrond volledig blootgelegd, die op dit moment mogelijk tot de meest
zuidelijke van dit gebouwtype gerekend mag worden.
n

Meer inhoudelijke samenvatting

Het plangebied Mevrouwkensveld bevindt zich op de noordhelling van een
cuestarug. De cuestarug is opgebouwd uit geplooide tertiaire glauconiet- en
glimmerhoudende zanden behorende tot de Formatie van Sint-HuibrechtsHern. De Bierbeek ontspringt even ten zuiden van deze rug. Ten noorden van
het plangebied loopt een zijbeek van de Bierbeek. Deze zijbeek heeft zich
ingesneden in een kalkzandsteenplateau behorende tot de Formatie van Brussel.
Het laatmiddeleeuwse Bierbeek is op de samenloop van beide beken ontstaan.
Een stijgende waterstand heeft vermoedelijk in de loop van de 11e eeuw grote
invloed gehad op de bewoning onderaan de helling.
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De bewoningsgeschiedenis is binnen het onderzoeksgebied ingedeeld in vijf of
zes fasen met eventuele subfasen. De oudste fase 0 heeft betrekking op resten
uit de Romeinse tijd, die vooral bestaan uit fragmenten aardewerk en bouwkeramiek. Waarschijnlijk gaat het om rondzwervend materiaal dat in jongere
sporen terecht is gekomen, al zou het kunnen dat een deel van de niet
gedateerde sporen tot deze periode behoren. Een afwateringsgreppel in het
oosten van Vindplaats Noord, waarin een fragment van een Romeinse dolium
is aangetroffen, dateert mogelijk Romeins. Tevens zijn aanwijzingen voor
activiteiten in de vroege middeleeuwen op de noordelijke vindplaats aanwezig
(Fase 1). Het gaat hier om scherven ruwwandig aardewerk en een hoeveelheid
ijzerslak die in het oostelijk deel van de vindplaats is aangetroffen. Het
slakmateriaal, dat kenmerkend vertoont van slak uit de Romeinse tijd of vroege
middeleeuwen, is waarschijnlijk van een nabijgelegen smeedplaats over het
terrein verspreid geraakt. Ook voor deze fase geldt dat het lastig is sporen of
structuren eraan toe te kennen. Mogelijk zijn enkele greppels in het westen en
zuidwesten van Vindplaats Noord uit deze vroegere periode.
Fase 2 betreft de bewoning vanaf de 9e of 10e eeuw, waarbij in een eerste
subfase 2a een omgreppeld erf aan de noordzijde wordt ingericht met een
gebouwstructuur, dat vermoedelijk een gebintenbouw betreft. In fase 2b
wordt het erf opnieuw ingericht met onder andere een groter bootvormige
huis. In beide subperioden vinden allerlei activiteiten plaats op het erf die hun
weerslag hebben op het bodemarchief, maar lastig in tijd van elkaar zijn te
onderscheiden. De volmiddeleeuwse bewoningsperiode lijkt een doorlopend
karakter te hebben gehad, waarbij allerlei elementen op het terrein naast elkaar
verschijnen of elkaar opvolgen: kuilen, hutkommen, bijgebouwen, hooibergen.
De middeleeuwse bewoners hebben gedurende de 10e of 11e eeuw rondom
het erf vijf hutkommen gebouwd. Het betreft zeer waarschijnlijk overdekte
bouwwerken met een zadeldak. De verdiepte structuren hebben waarschijnlijk
een functie als werkplaats gehad rondom het erf, al zijn er geen aanwijzingen
gevonden welke werkzaamheden er dan zouden hebben plaatsgevonden. Een
relatie met de metaalbewerking kan niet vastgesteld worden, aangezien er
nauwelijks resten van de smeedactiviteiten in de hutkommen zijn aangetroffen.
Bovendien dateert de metaalbewerking al van voor de volmiddeleeuwse
bewoning waartoe de hutkommen gerekend mogen worden. Er zijn wel
consumptiegoederen in de hutkommen aangetroffen, wat een aanwijzing
zou kunnen zijn voor een opslagfunctie. Uit het archeobotanische onderzoek
van de stalen uit de hutkommen, maar ook uit andere contexten zoals
voorraadkuilen, paalkuilen en een haardplaats, is naar voren gekomen dat de
vindplaats beschreven kan worden als een boerenerf waar een divers spectrum
aan graansoorten, peulvruchten, vruchten, kruiden en groenten zijn geteeld
of tenminste gebruikt. Van granen waren broodtarwe, dwergtarwe, niet nader
te determineren emmer/spelt-tarwe, rogge, bedekte gerst en wellicht ook
haver geteeld. Peulvruchten zijn vertegenwoordigd door vondsten van erwt
en duivenboon. Groenten en kruiden zijn gevonden in de vorm van dille, en
fruit en noten als druif en hazelnoten. De diversiteit aan consumptiegoederen
zou een indicatie kunnen zijn dat dit erf als een zelfvoorzienende economische
eenheid heeft bestaan. Dit lijkt ook naar voren te komen uit het natuursteen dat
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is aangetroffen. Er is uitsluitend natuursteen gebruikt uit lokaal of in de nabije
omgeving aanwezige bronnen, zoals kalksteen en (kalkhoudende) zandsteen.
De bewoners van het erf uit de volle middeleeuwen fabriceerden in ieder geval
niet hun eigen aardewerk noch werd dit in de omgeving geproduceerd. Het
aardewerk werd aangevoerd uit het Maasland en bestond uit kogelvormige
potten, zoals de kogelpot en de tuitpot met een datering in hoofdzakelijk de
10e-11e eeuw.
Op grond van brandresten die in verschillende sporen zijn aangetroffen, zoals
ook kuilen met graanvoorraad die ter plaatse in vlammen is opgegaan, lijken
er één of meer branden op het erf gewoed te hebben. Of hierbij grote delen
van het erf gelijktijdig zijn afgebrand en tot welke subfase deze gebeurtenis
gerekend mag worden, is helaas niet helemaal duidelijk geworden uit het
onderzoek.
Op basis van het aardwerk lijkt de vindplaats voor het begin van de 12e eeuw
verlaten te zijn; typische 12e-eeuwse randtypes, zoals de manchetranden,
ontbreken immers. Niettemin zijn er nog enkele scherven in de late 12e eeuw
te plaatsen en zelfs ook nog in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Mogelijk
concentreert de bewoning zich dan meer in het noordwesten, buiten het
huidige onderzoeksterrein. In de 11e of 12e eeuw is het terrein waarschijnlijk een
keer drastisch heringericht, waarbij gebouwen zijn ontmanteld (na een brand?)
en de sporen die ze achter lieten in de bodem zijn vervolgens afgedekt door
een grijze laag (fase 3a). Vermoedelijk is dit een laag löss die verspoeld is tijdens
meerdere hoogwaters van de nabijgelegen beek. Na de 12e of 13e eeuw is er
echter nog steeds activiteit op de site, zoals blijkt uit sporen van een spieker,
een kuil en een los paalspoor, die door deze laag zijn gegraven of waaruit
aardewerk uit deze periode afkomstig is (fase 3b).
Fase 4 betreft de bewoning in de late middeleeuwen ten noordwesten van
het noordelijk onderzoeksterrein, waar thans nog steeds een hoeve gelegen
is. Alleen in de westelijke opgravingssleuf is een kuil met geglazuurde daktegels aangetroffen die uit deze periode kan stammen. Een diepe gracht die in
dezelfde sleuf aanwezig is, zou een eventuele omgrachting van de laatmiddeleeuwse hoeve te maken kunnen hebben. Een overlap tussen de fase 3b en 4 is
zeker mogelijk, aangezien voor de sporen uit fase 3b alleen een terminus post
quem-datering gegeven kan worden.
Na of aan het eind van de middeleeuwen, fase 5, raken beide vindplaatsen
bedekt met colluvium. Waarschijnlijk wordt de helling ten zuiden van de
bewoning steeds intensiever beakkerd en de vegetatie die de bodem tot dan
nog vast wist te houden, zoveel mogelijk verwijderd. Het terrein is alleen nog in
gebruik als akkergebied, terwijl de bewoning zich waarschijnlijk verplaatst heeft
naar het noordoosten waar het huidige hoevencomplex gelegen is. Ter plaatse
van Vindplaats Noord zijn verder enkele greppels en paalkuilen teruggevonden
waarvan de oriëntatie goed aansluit op de huidige percelering.
Op de hogere gelegen Vindplaats Zuid zijn nog kuilen gegraven, vermoedelijk
weer om leem te winnen. Vanuit de winningsplaats leidt een karrenspoor
richting een zandweg die volgens de Ferrariskaart tussen de twee vindplaatsen
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gelopen zou hebben. Hoewel dit pad niet staat afgebeeld op ouder kaartmateriaal, is niet uit te sluiten dat het al een oudere oorsprong had en dat ook hier
de leemwinning reeds in de volle middeleeuwen plaatsvond.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding voor het onderzoek

BAAC heeft tussen 14 maart en 3 april 2018 in opdracht van Cvba so Dijledal
sociale huisvesting een opgraving uitgevoerd in het plangebied Mevrouwkensveld te Bierbeek, gemeente Bierbeek (afb. 1.1). Tijdens het onderzoek zijn zeven
opgravingsputten met een totale oppervlakte van 5793 m2 onderzocht. De
aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van
verkaveling ten behoeve van een nieuwe woonwijk (afb. 1.2) waarbij eventueel
aanwezige archeologische resten verloren zullen gaan.
Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een proefsleuvenonderzoek dat in
2015 door ARCHEBO bvba is uitgevoerd.1 Tijdens dit onderzoek zijn in de noordwestelijke hoek van het plangebied sporen uit de volle tot late middeleeuwen
aangetroffen. Het ging om verschillende kuilen, paalkuilen en greppels. Tijdens
het veldwerk konden geen structuren worden herkend. Wel konden de sporen
zeer waarschijnlijk aan de inrichting van een erf gekoppeld worden. Centraal en
schuin over het terrein is een mogelijk wegtracé aangetroffen. In twee sleuven
zijn karrensporen herkend. Tegen de zuidwestelijke rand van het terrein is een
aantal sporen waargenomen die mogelijk uit de Romeinse tijd en middeleeuwen
dateren. Het gaat om paalkuilen met een duidelijke kern, twee kuilen met
houtskoolrijke vulling en een Romeinse aftapslak uit een ijzerreductieoven. Aan
de hand van het proefsleuvenonderzoek zijn twee opgravingszones geselecteerd
voor de uit te voeren vlakdekkende opgraving:
- noordwestelijke zone (circa 4200 m²), met middeleeuwse bewoningssporen:
Vindplaats Noord;
- zuidwestelijke zone (circa 1400 m²), met bewoningssporen en sporen die
wijzen op ambachtelijke activiteiten daterend uit de middeleeuwen en mogelijke Romeinse tijd: Vindplaats Zuid.

1 Claesen et al. 2015.
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1.1

Administratieve gegevens

Provincie:

Vlaams Gewest - Vlaams-Brabant

Gemeente:

Bierbeek

Plaats:

Bierbeek

Ligging:

Opvelpsestraat, 3360 Bierbeek, Prov. Vlaams-Brabant

Naam site:

Bierbeek, Mevrouwkensveld

Startdatum veldwerk:

14 maart 2018

Einddatum veldwerk:

3 april 2018

BAAC projectnummer:

A-18.0027

Kadaster:

Bierbeek, Afdeling 1, Sectie H, perceelnummer 179G3

Coördinaten:

x: 177639.0 y: 168521.0 (noordwest)
x: 177804.7 y: 168547.1 (noordoost)
x: 177807.7 y: 168252.6 (zuidwest)
x: 177897.5 y: 168256.0 (zuidoost)

Grootte projectgebied:

circa 33.000 m²

Oppervlakte onderzoeksgebied

circa 5600 m²

Onderzoeksmeldingsnummer/CAI:

2018K31

Soort onderzoek:

opgraving

Opdrachtgever:

Cvba so Dijledal sociale huisvesting
Vaartkom 1B
3000 Leuven

Contactpersoon:

W. Merens

Bevoegde overheid:

Agentschap Onroerend Goed Vlaams-Brabant

Contactpersoon:

E. Patrouille

Uitvoerder:

BAAC
Graaf van Solmsweg 103
5222 BS ’s-Hertogenbosch

Projectleider BAAC bv:

R.G. van Mousch (erkend archeoloog/veldwerkleider;
OE/ERK/Archeoloog/20-16/00123 )

Bewaarplaats documentatie
en vondsten:

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
PORTIVA voor Bierbeek

1.2

Ligging onderzoeksgebied

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de bebouwde kom van Bierbeek, in
de gemeente Bierbeek (afb. 1.1). Het betreft het perceelnummer 179G3 dat
aan de noordzijde wordt begrensd door enkele bebouwde percelen aan de
Dorpsstraat en aan de oostzijde door de Opvelpsestraat Verder naar het zuiden
loopt de Krabbeheidestraat. Ten westen stroomt de Bierbeek. Het plangebied
is onbebouwd en ten tijde van de opgraving nog in gebruik als akker. De
oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 33.000 m2. De oppervlakte
van het onderzoeksgebied bedraagt circa 5600 m2, hetgeen onderverdeeld
in twee afzonderlijke vindplaatsen: Vindplaats Noord en Vindplaats Zuid.
Beide vindplaatsen bevinden zich op een afstand van 146 m van elkaar op de
noordhelling van een glooiend colluviumlandschap. De hellingsgraad van het
terrein is circa 5%.
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1.3 Leeswijzer
Deze rapportage omvat de uitwerking van het archeologisch onderzoek in
plangebied Mevrouwkensveld te Bierbeek. Alvorens vanaf hoofdstuk 3 over
te gaan tot de bespreking van de onderzoeksresultaten zal in hoofdstuk 2 de
archeologische voorkennis van het plangebied worden beschreven. Hierin wordt
een algemeen beeld geschetst van het landschappelijk kader waarbinnen de
vindplaats zich bevindt (paragraaf 2.1), de historische (paragraaf 2.2) en de
archeologische achtergrond (paragraaf 2.3). Deze gegevens zijn grotendeels
overgenomen uit het bureauonderzoek dat is opgenomen in deel 2 van de
archeologienota bij het onderhavige onderzoek.2 Ook de archeologische
verwachting (paragraaf 2.4) en het advies en motivatie voor verder onderzoek
(paragraaf 2.5) zijn overgenomen uit de archeologienota. In paragraaf 2.6
komen de onderzoeksopdracht en vraagstellingen aan de orde. Hoofdstuk
2 wordt afgesloten met paragraaf 2.7 over de werkwijze en strategie die
gehanteerd is om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. In hoofdstuk
3 wordt komen de resultaten van het landschappelijk onderzoek aan de orde.
In hoofdstuk 4 komt de uitwerking van de sporen en structuren aan bod, beginnend met een paragraaf over de datering van de vindplaatsen. In hoofdstuk 5
wordt het vondstmateriaal besproken. Het geheel zal in hoofdstuk 6 worden
afgesloten met een synthese waarin de resultaten in relatie tot elkaar worden
besproken en de onderzoeksvragen worden beantwoord.
Achter in het rapport zijn de literatuurlijst en enkele bijlagen terug te vinden,
zoals de puntsgewijze beantwoording van de onderzoeksvragen, diverse lijsten,
overzichten en specialistenrapporten.

2 Claus 2017a.
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2

Onderzoekskader

In dit hoofdstuk wordt de voorkennis van het onderzoek belicht waaruit de
archeologische verwachting is voortgekomen resulterend in de huidige onderzoeksopdracht. Deze actuele kennis over het plangebied en zijn omgeving is
tot stand gekomen door middel van een bureauonderzoek dat is opgenomen
in deel 2 van de archeologienota opgesteld door BAAC Vlaanderen.3 De paragrafen die in dit hoofdstuk hierop betrekking hebben zijn dan ook vrij letterlijk
overgenomen uit dit bureauonderzoek.
In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk komen de onderzoeksopdracht
met de vraagstellingen aan bod (paragraaf 2.6) en de werkwijze en strategie om
deze vragen te beantwoorden (paragraaf 2.7).

2.1

Landschappelijke achtergrond4

2.1.1

Landschappelijke en hydrografische situering

De nabije omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal
Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 67,50 en 82,50 m + TAW (afb. 2.1).
Het hoogteverschil tussen het noorden en het zuiden van het plangebied is aanzienlijk en bedraagt bijna 20 meter. Het zuidelijke deel van het terrein ligt dan
ook op een uitloper van een west-oost georiënteerde cuestarug. Het noordelijke
deel van het plangebied ligt juist binnen de contouren van een droog dal dat ter
hoogte van het plaatsje Bierbeek in het gelijknamige dal uitkomt. Het terrein
helt in westelijke en oostelijke richting minder af. Het hoogteverschil op de oostwestas bedraagt ongeveer 3 meter.

3 Claus 2017a.
4 Grotendeels overgenomen uit
Claus 2017a.
5 Gullentops et al. 2001.
6 Gullentops et al. 2001.
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Bierbeek behoort geografisch gezien nog net tot het Hageland, met de grens
van droog Haspengouw (bodemkundig gezien is dit de Leemstreek) op circa
500 m ten zuiden.5 Het plangebied ligt op een steile helling. Deze helling maakt
deel uit van een heuvelrug die vooruitspringt richting de Bierbeek in het westen.
Dit vooruitspringen van de heuvelrug is waarschijnlijk veroorzaakt door het
feit dat er gesteenten dagzomen met een grotere resistentie tegen erosie. De
noordelijke begrenzing van het plangebied en het centrum van Bierbeek liggen
onderaan de helling. De Bierbeek behoort tot het Dijlebekken en stroomt via de
Molenbeek in het noorden af naar de Dijle.
De ondergrond van het plangebied behoort geologisch gezien tot het Brabants
Massief.6 Ten zuiden van Bierbeek, net in het Waalse Gewest, bevindt de
paleozoïsche sokkel zich op geringe diepte en plaatselijk zelfs aan de oppervlakte. De paleozoïsche sokkel is bedekt met een dunne laag krijt, waarop zich
weer tertiaire lagen hebben afgezet.

Bierbeek, Mevrouwkensveld

2.1.2

Geologische en geomorfologische situering

n Paleogeen en Neogeen (Tertiair)

De tertiaire afzettingen zijn ontstaan in twee opeenvolgende transgressies
(landinwaarts verschuiven van de zee) die het Massief van Brabant overdekten.
Deze volgden op twee eerdere transgressiefasen vanaf het Boven-Krijt
(Campaniaan).
In het Midden-Eoceen trad een transgressiefase op van de Zenne Groep en werd
sediment behorende tot de Formatie van Brussel (geel gekleurd; afb. 2.2) afgezet. Deze formatie bestaat uit bleekgrijs fijn zand met kiezel- en kalkzandsteenbanken en is kalkhoudend, soms fossielhoudend. Dit sediment komt voor
in het noorden van het plangebied onder de quartaire bedekking.
Aan het einde van het Eoceen trad er opnieuw een transgressiefase op. De
mariene afzettingen uit deze transgressiefase worden tot de Groep van
Tongeren gerekend. In deze periode werd eerst het Zand van Grimmertingen
behorende tot de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (paars gekleurd; afb. 2.2)
afgezet.7 Dit bestaat uit een kleverig zeer fijn zand en is glauconiet- en
glimmerhoudend. De Formatie van Sint-Huibrechts-Hern bevindt zich hoger
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op de helling in het zuidelijke deel van het plangebied. Het is onbekend op
welke diepte de tertiaire afzettingen liggen. Er zijn boringen waar deze aan de
oppervlakte voorkomen en waar deze enkele meters diep zijn aangetroffen.8
n Quartair

Volgens de quartairgeologische kaart 1:200.000 is het Tertiair afgedekt met
quartaire sedimenten van eolische herkomst uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk Vroeg-Holoceen. Deze bestaan uit zand tot zandleem. Ook
komen er mogelijks hellingsafzettingen (HQ) uit het Quartair voor.
Volgens de quartairgeologische kaart 1:50.000 bestaan de quartaire afzettingen
binnen het plangebied grotendeels uit zandleemafzettingen (mintgroen op de
kaart; afb. 2.3). In de door erosie ontstane depressies/dalen komt colluvium
voor be-staande uit afgespoelde leem (lichtgroen op de kaart). De zandleemafzettingen zouden dezelfde ouderdom hebben als het zogenaamde
Brabantleem dat werd afgezet onder periglaciale omstandigheden gedurende
de koudste fase van de laatste ijstijd (Weichseliaan), het Pleniglaciaal (Braban-
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tiaan). Klimatologisch was het Brabantiaan een koude en droge periode met
weinig tot geen neerslag.
Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen in een
vochtig gematigd klimaat, waardoor er een meer uitgesproken bodemvorming
kon optreden. In dit nieuwe klimaat vonden bronerosie, creep en oppervlakteafvoer of ruissellement plaats. Dit zijn processen die nog versterkt werden door
de introductie van de landbouw. Door erosie ontstonden tijdens het Holoceen
vele kleine depressies, die later door afgespoelde leem (colluvium) werden
opgevuld.

2.1.3

Bodemkundige situering

Binnen het plangebied komen van noord naar zuid drie bodemeenheden
voor (afb. 2.4). Mogelijk valt er nog net een vierde bodemserie binnen het
plangebied. Het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich onder aan een
helling waar een droge zandleembodem zonder profiel, met dunne A-horizont
tot maximaal 40 cm dikte (Lbp1), kan worden aangetroffen. Dit bodemtype
zonder profiel is o.a. kenmerkend voor colluviale afzettingen en is volgens de
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Reference Soil Groups van de World Reference Base (WRB) een haplic luvisol
(loamic, colluvic).
In het overgrote deel van het plangebied komt de bodemeenheid, sLba, voor;
een droge zandleembodem met textuur B-horizont met een ondergrond
bestaande uit een zandsubstraat of volgens de WRB een haplic luvisol (loamic,
ruptic).
In het zuidelijke deel van het plangebied komen de bodemeenheiden, Lba0 en
Aba0, voor. De eerste betreft een droge zandleembodem met textuur B-horizont
en een dikke A-horizont (> 40 cm).9 De tweede bterfet een droge leembodem
met textuur B-horizont met een dikke horizont (> 40 cm). Het is vooralnsog
onduidelijk of er hier sprake is van een leem- of zandleembodem. Volgens de
WRB is de Lba0 een haplic luvisols (loamic). Een luvisol is een bodem met een
kleiaanrijkingshorizont (Bt-horizont) met een hogere basenverzadiging (hogere
bodemvruchtbaarheid) en daarom een hogere biologische activiteit. Deze
gronden komen voor onder oud akkerland. De gronden zijn noch te droog, noch
te nat en zijn allemaal geschikt voor akkerbouw en fruitteelt.10
De potentiële bodemerosiekaart per perceel geeft een hoge bodemerosiegraad
weer voor een groot deel van het perceel.11 Ook voor verschillende
percelen in de nabije omgeving is de bodemerosie medium tot hoog. De
bodemgebruikskaart wijst op het gebruik als akkerland en weiland.12 Langs
verschillende zijdes van het plangebied komen volgens de kaart ook enkele
boomgaarden voor. Ten noordwesten van het terrein zou loofbos liggen. Het
centrum van Bierbeek wordt weergegeven als andere bebouwing.

9
10
11
12
13
14

Baeyens 1959; Dondeyne 2015.
Baeyens 1959.
Claus 2017a, Figuur 13.
Claus 2017a, Figuur 14.
Overgenomen uit Claus 2017a.
IOE 2016.

23

2.2

Historische achtergrond13

2.2.1

Historiek

Het plangebied ligt in de huidige gemeente Bierbeek. Uit het meso- en
neolithicum werden in deze gemeente al verschillende sites ontdekt. Ook zijn
er diverse Romeinse sites gelokaliseerd. Het betreft onder meer een villa rustica
aan de Herpendalstraat.
Bierbeek wordt in de historische bronnen voor het eerst vermeld in de 11e eeuw.
Toen erfde Hendrik van Bierbeek het domein van zijn vermoedelijke vader
Reinier van Leuven, broer van de graaf van Leuven Hendrik III. Wellicht richtte
Hendrik van Bierbeek er een kerk en een kapittel van seculiere kanunniken
op. Dit kapittel werd voor het eerst vernoemd in 1166. Na de overdracht van
de kerk en haar domein aan de abdij van Sint-Nacasius te Reims werden de
zes kanunniken rond 1240 vervangen door benedictijnenmonniken. De priorij
bleef klein en niet echt belangrijk. Op het einde van de 16e eeuw verkreeg de
Leuvense Faculteit van Godsgeleerdheid, die dringend inkomsten nodig had,
de rechten op het domein van de priorij. De parochiekerk en de priorij werden
totaal verwaarloosd. Tot 1797 bleef het echter in handen van de faculteit.14
Het huidige centrum van Bierbeek wordt gedomineerd door de romaanse
Sint-Hilariuskerk met hooggelegen en volledig ommuurd kerkhof. Ten zuidoosten bevindt zich een hoevecomplex waarvan structuur en inplanting nog
teruggrijpen naar de voormalige priorij. Achter de pastorie in het zuiden
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kan men nog sporen waarnemen van de oude pastorietuin. Het gaat om een
tweeledige structuur die ook bij andere pastorieën in de regio voorkomt.
Enerzijds is het een vlak en rechthoekig perceel. Het ligt in het verlengde van
het pastoriegebouw en is kruisvormig ingedeeld. Anderzijds betreft het een
uitbreiding die speelser en meer bewogen is in vorm en beplanting.

2.2.2

Cartografische bronnen

Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal.
Op basis van deze oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie
van de bebouwing in het plangebied door de eeuwen heen, maar met dien
verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het moment dat
de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid
van bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de
beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen
en belangrijke bouwwerken zoals stadsomwallingen, kerken, kloosters en
kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor de burgerlijke
architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist
weer te geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde
kadasterkaarten. De kaarten kunnen wel ondersteunend werken.
n Ferraris (1771-1778)

De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt
tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de Ferraris, een generaal bij de
Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is
de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.15
Op de Ferrariskaart wordt het plangebied weergegeven als akkerland (afb. 2.5).
In het oosten loopt een heg deels door het plangebied. Deze heg flankeert de
weg die verloopt van noord naar zuid. Ten noordwesten zien we de dorpskern
van Bierbeek met centraal gelegen de kerk. Ten westen loopt de Bierbeek.
n Vandermaelen (1846-1854)

Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten, die gemaakt zijn door Philippe
Vandermaelen.16 Zijn gedetailleerde (schaal 1:20.000) Carte topographique de la
Belgique is tussen 1846 en 1854 gemaakt en bestaat uit 250 folio’s.17
Ter hoogte van het plangebied wordt akkerland afgebeeld. Het plangebied
bevindt zich ten westen van de weg en niet ter hoogte ervan. Op deze kaart
wordt het reliëf duidelijk weergegeven.
n Atlas der Buurtwegen (1843-1845)

Een andere 19e-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen. Deze atlas
werd opgemaakt in opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Per
toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een
aantal stadskernen.18
Op deze kaart lijkt de situatie opnieuw weinig veranderd (afb. 2.5). Enkel
loopt nu een landweg doorheen het plangebied. Deze verloopt vanuit het
noordwesten richting zuidoosten.

Archeologisch onderzoek

15 GEOPUNT 2016.
16 Zie voor afbeelding Claus
2017a, Figuur 16.
17 GEOPUNT 2016.
18 GEOPUNT 2016.
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n Popp (1842-1879)

De Poppkaarten zijn het levenswerk van Philippe-Christian Popp (1805-1879).
Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 werkte hij aan zijn atlas. Ongeveer alle
gemeenten van de toenmalige provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Oost- en
West-Vlaanderen had hij getekend en gedrukt.19
De situatie op de Poppkaart toont hetzelfde grote onregelmatig gevormde
perceel (afb. 2.5). Net zoals op de Atlas der Buurtwegen wordt het plangebied
doorkruist door een landweg. Merk ook nog even de dorpskern van Bierbeek
op. De kerk bevindt zich net ten noordwesten van het plangebied en wordt
omgeven door verschillende gebouwen. De oorsprong van deze structuur en
inplanting gaat nog terug tot de voormalige priorij (volle – late middeleeuwen).
Op de kaart wordt het toponiem Mevrouwkensveld vernoemd.20
Op de historische kaarten wordt het plangebied steeds aangeduid als onbewoond en als akkerland. Dit betekent echter niet dat er een lage verwachting
kan voorop gesteld worden. Het plangebied bevindt zich immers net ten
zuidoosten van de dorpskern van Bierbeek en het voormalige domein van de
priorij. Bovendien dienen voor de verwachting op sporen uit oudere periodes
ook andere factoren zoals landschappelijke ligging en gekende archeologische
data voor het terrein en de omgeving in rekening worden genomen.

2.3

Archeologische achtergrond21

2.3.1

Centrale Archeologische Inventaris

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische
vindplaatsen in Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch potentieel van het plangebied. Voor het
plangebied zelf aan de Opvelpsestraat in Bierbeek zijn geen archeologische
waarden opgenomen in deze inventaris (afb. 2.6).22 Rondom het project-gebied
zijn wel een aantal meldingen gekend.
De eerste twee meldingen (ID 5443 en 2486) in de tabel 2.1 situeren zich net
ten noordwesten van het plangebied en liggen in het centrum van Bierbeek.
Het gaat om de Sint-Hilariuskerk en enkele resterende structuren van de
voormalige priorij (zie boven). Ook de 18e-eeuwse pastorij behoort tot deze
melding. Daarnaast kon men op basis van historische bronnen en cartografisch
materiaal ook een tweetal kapellen en een laatmiddeleeuws ziekenhuis situeren
(ID 163643, 1436 en 1435). Deze bevonden zich iets verder ten noordwesten en
hebben weinig betekenis voor het projectgebied zelf. Het laatmiddeleeuwse
Bordingenhof (ID 163628) bevindt zich ten westen van het plangebied (aan de
overzijde van de Bierbeek) en is tegenwoordig nog steeds in gebruik als hoeve.
Het zou een Frankische oorsprong hebben. Nog verder ten westen lag ooit een
tweede laatmiddeleeuwse hoeve (ID 163639).
Middeleeuwse bewoning en ontginning van het landschap wordt ook
geattesteerd door een opgraving (ID 1411). In 1984 vond men namelijk
een tiental ovenkuilen. Men vermoedt dat de functie te maken heeft met
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19 GEOPUNT 2016.
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21 Overgenomen uit Claus 2017a.
22 CAI 2016.
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metaalbewerking. Men trof er immers verschillende ijzerslakken aan. Daarnaast
bevatten de kuilen ook verbrande leem en aardewerk. Op basis van dit aardewerk kon men de kuilen situeren tussen het einde van de 11e eeuw en het derde
kwart van de 12e eeuw. De site lag een eind ten zuiden van het projectgebied,
aan de andere zijde van de Bierbeek. Bij twee veldprospecties vond men ook
middeleeuws aardewerk (ID 1433 en 1437).
Tabel 2.1 Archeologische

CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

waarden in de CAI in de on-

5443

Sint-Hilariuskerk

middellijke omgeving van het

2486

restanten volmiddeleeuwse priorij en de 18e eeuwse pastorij

plangebied geprojecteerd op

163643

18e eeuwse kapel (Ferraris)

1436

laatmiddeleeuwse kapel (Albums de Croy)

1435

laatmiddeleeuws ziekenhuis (Albums de Croy)

163628

laatmiddeleeuws Bordingenhof (Ferraris)

163639

laatmiddeleeuwse hoeve (Ferraris)

162882

romeinse grafheuvel (Tomme)

1624

vooronderzoek en opgraving: vroeg-Romeins aardewerk en menselijk bot,
lithisch materiaal

1411

opgraving: volmiddeleeuwse sporen, midden-Romeins bouwmateriaal en
aardewerk, neolithisch materiaal

1426

veldprospectie: Romeins aardewerk, dakpanfragmenten en glas

1400

veldprospectie: silexfragmenten

1396

veldprospectie: mesolithisch materiaal

1117

veldprospectie: finaal-mesolithisch en midden-neolithisch materiaal

1433

veldprospectie: middeleeuws aardewerk

1437

veldprospectie: middeleeuws aardewerk

het Digitaal Hoogtemodel van
Vlaanderen (DHM).

Ook tijdens de Romeinse periode was de omgeving in gebruik. Een 600-tal
meter ten noorden van het plangebied zou zich een Romeinse grafheuvel of
tumulus (ID: 162882) bevinden. Dit werd onder andere aangetoond op basis
van de vermelding van een tomme. In het kader van een thesis werd in de jaren
’70 van de vorige eeuw zowel archeologisch vooronderzoek als een opgraving
(ID 1624) uitgevoerd op een terrein ten zuiden van het plangebied. Hierbij trof
men verschillende aardewerkfragmenten aan uit de Vroeg-Romeinse periode.
Het ging onder andere om terra sigillata, terra nigra en een dolium-fragment.
Opvallend waren twee wandfragmenten van urnen en enkele zwart gesmookte
wandscherven. Bovendien zou men er ook fragmenten van menselijke beenderen gevonden hebben. Dit wijst in de richting van één of meerdere grafcontexten. Romeins aardewerk en bouwmateriaal trof men ook aan op twee
andere locaties ten zuiden van het plangebied (ID 1411 en 1426). Bij een veldprospectie vond men zelfs een bodemfragment van een glazen flesje uit de
Romeinse periode (ID 1426).
Menselijke activiteit tijdens de prehistorie wordt geattesteerd door verschillende
vondsten van lithisch materiaal. Bij het vooronderzoek en opgraving in het
kader van een thesis in de jaren ’70 van de vorige eeuw (ID 1624) vond men
opvallend veel werktuigen en een aantal afslagen uit het midden-paleolithicum,
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mesolithicum en midden-neolithicum. Uit het midden-neolithicum stammen
ook verscheidene aardewerkfragmenten. Bij een opgraving in de buurt uitgevoerd in 1984 (ID 1411) vond men een werktuig vervaardigd in silex uit het
neolithicum. Bij drie veldprospecties (ID 1400, 1396 en 1117) tenslotte vond men
silexfragmenten waarvan enkelen uit het mesolithicum en een groot aantal uit
het neolithicum stammen.

2.3.2

Vooronderzoek met ingreep in de bodem op het plangebied

In 2015 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein door
ARCHEBO bvba.23 Hierbij sneed men in de noordwestelijke hoek van het
plangebied sporen uit de volle tot late middeleeuwen aan. Het ging om
verschillende kuilen, paalkuilen en een greppel. Er kon geen structuur herkend
worden. Men kan de sporen vermoedelijk koppelen aan de inrichting van een
erf. De zone werd geadviseerd voor verder archeologisch onderzoek (afb. 2.7).
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23 Claesen et al. 2015.
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Centraal en schuin over het terrein liep ooit een landweg. Deze is weergegeven
op de Atlas der Buurtwegen en op de Poppkaart (zie afb. 2.5) Wellicht werd
deze weg aangesneden tijdens het uitgevoerde vooronderzoek. In twee sleuven kon men karrensporen waarnemen. De landweg was verhard met brusseliaanzandsteen. Het spoor werd geïnterpreteerd als een kleine landweg waarin
ontstane putten gedempt werden met dergelijke zandsteen. De landweg is
vermoedelijk slechts enkele eeuwen oud.
Tegen de zuidwestelijke rand van het terrein vond men nog een aantal sporen.
Enerzijds ging het om een drietal paalkuilen met een duidelijke kern. Vermoedelijk ging het om middenstaanders. Het verband tussen de paalkuilen was
onduidelijk. De kleinere paalkuilen bleven wellicht niet bewaard. Anderzijds
kwamen in dit deel van het terrein twee kuilen met houtskoolrijke vulling voor.
Deze bevatten verbrande ijzerzandsteen uit het Diestiaan en deden in eerste
instantie denken aan roostplaatsen. Tijdens de aanleg van het vlak vond men op
deze locatie ook een Romeinse aftapslak uit een ijzerreductieoven. Om de aard
van deze sporen en de samenhang tussen de paalkuilen verder te onderzoeken
werd de zone geadviseerd voor opgraving.
Afb. 2.7 Allesporenkaart met
geadviseerde zones uit Claesen et al. 2015.
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Op een aantal geïsoleerde en natuurlijke sporen na werden op het terrein
verder geen sporen aangetroffen.
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2.4

Archeologische verwachting24

Uit het reeds uitgevoerde proefsleuvenonderzoek kon een specifieke archeologische verwachting opgesteld worden voor het plangebied. In de noordwestelijke hoek van het terrein werd minstens een deel van een vol- tot laatmiddeleeuws erf verwacht. Het is mogelijk dat dit erf verband houdt met de SintHilariuskerk en de priorij van Bierbeek uit dezelfde periode. De kern van deze
priorij bevond zich iets ten noordwesten van het plangebied. Een link met de
vierkantshoeve van het Bordingenhof ten westen is tevens mogelijk.
Sporen van bewoning werden eveneens verwacht aan de zuidwestelijke rand
van het plangebied. Bovendien vermoedde men er ook sporen van artisanale
activiteiten. Het was vooralsnog onduidelijk tot welke periode deze sporen
behoren. Een Romeinse vondst uit het vooronderzoek op deze locatie kan
een aanwijzing zijn voor een datering. In de omgeving zijn echter ook ovenkuilen, wellicht gebruikt voor metaalbewerking, uit de volle middeleeuwen
geattesteerd.
Uit de studie van de voorhanden zijnde cartografische bronnen bleek dat binnen
het plangebied een colluviumpakket aanwezig was. Dit sediment werd ook
vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het colluvium is vermoedelijk
afkomstig van het hoger gelegen gebied ten zuiden van het projectgebied. De
aangetroffen en te verwachten middeleeuwse sporen in de noordwestelijke
hoek bevinden zich deels in het colluvium. Wellicht ontstond dit pakket al
tijdens de Romeinse periode wanneer het land bewerkt werd. Door ontginning
werd het terrein vermoedelijk erosiegevoelig. Op de bodemerosiekaart is ook
een hoge bodemerosiegraad aangegeven. Dit is vooral nefast voor de bewaring
van de oudste sporen. Erosie had een matige invloed op de aangetroffen sporen
aan de zuidwestelijke rand van het plangebied.
De (bijna) afwezigheid van sporen in de overige delen van het projectgebied
vertegenwoordigt of een archeologische realiteit of het is het gevolg van een
hoge bodemerosiegraad.

2.5

Advies en motivatie opgraving25

Na voltooiing de archeologienota kwam BAAC Vlaanderen bvba tot de constatering dat reeds voldoende informatie was gegenereerd om een archeologische
opgraving ter hoogte van het plangebied te adviseren. Verder vooronderzoek
werd dus niet meer nodig geacht; er kon direct worden overgegaan tot een
definitieve opgraving. De historische, cartografische en archeologische bronnen
die hierboven geconsulteerd zijn, in combinatie met de resultaten van een
eerder uitgevoerd vooronderzoek met ingreep in de bodem in het plangebied,
waren voldoende om twee archeologische sites af te bakenen.
Enerzijds kunnen de sporen in de noordwestelijke hoek van het terrein meer
informatie opleveren over de vol- en laatmiddeleeuwse bewoning van Bierbeek.
Hierbij is een verband met de priorij van Bierbeek mogelijk. Misschien kan het te
verwachten woonerf ook gelinkt worden aan het iets verder ten westen gelegen
Bordingenhof en de ontginning van het landschap in die periode.
Anderzijds kunnen de sporen aan de zuidwestelijke rand van het plangebied
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mogelijks iets vertellen over ambachtelijke activiteiten in het verleden. Het is
niet uitgesloten dat de sporen in deze zone ouder zijn dan de middeleeuwse
periode. Men dient rekening te houden met het feit dat vooral deze zone lijkt
geleden te hebben onder bodemerosie.
De geplande werken zullen de aanwezige archeologische resten onherroepelijk
vernietigen.

2.6

Onderzoeksopdracht en vraagstellingen

Het doel van deze opgraving is meervoudig. Het algemene doel van opgraven is
het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.
Meer specifiek kunnen de resultaten van de opgraving meer informatie opleveren over de aard en de omvang van het vermoedelijke erf uit de volle tot
late middeleeuwen in de noordwestelijke hoek van het onderzoeksterrein.
Het onderzoek kan een aanvulling zijn op de kennis van de oorsprong van de
dorpskern van Bierbeek en de priorij uit dezelfde periode als de aangetroffen
sporen. Mogelijks kan er ook een link gelegd worden met de ontginning van
het landschap en misschien zelfs met het zogenaamde Bordingenhof, een
laatmiddeleeuwse vierkantshoeve gelegen ten noordwesten van het plangebied.
Algemener kan het onderzoek meer duidelijkheid scheppen over de opbouw en
inrichting van woonerven uit deze periode in deze regio.
De sporen aan de zuidwestelijke rand van het onderzoeksterrein kunnen meer
informatie opleveren over een oudere fase in het verleden van Bierbeek. De
resultaten van de opgraving kunnen mogelijk een datering en één of meerdere
structuren opleveren. Ook over de aard van deze occupatie kan informatie
gewonnen worden. Op deze zone resten enkele kuilen die wellicht gelinkt
kunnen worden aan artisanale activiteiten. Met verder onderzoek wordt
gepoogd om verschillende vragen rond deze sporen op te lossen.
De landschappelijke situering, gelinkt aan het geomorfologisch kader, kan
tenslotte ook meer informatie opleveren over de keuze van deze locatie voor
bewoning en/of artisanale activiteiten.
Voor het uitgevoerde onderzoek is een Archeologienota opgesteld waarin de
volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:26

26 Claus 2017a en 2017b.
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n Landschappelijk kader:
1.

Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw?

2.

Hoe zag het landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de
verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit?

3.

Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal
en verticaal) van de archeologische site?

4.

Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?

5.

In het projectgebied is sterke erosie aanwezig: in hoeverre heeft de
opbouw van deze bodem een invloed gehad op de bewaringstoestand van
de site?

6.

In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en
welke processen zijn hiervoor verantwoordelijk?

7.

Zijn er verschillen in bewaringstoestand tussen of binnen de te onderscheiden landschappelijke/topografische eenheden en waaruit bestaan
deze verschillen?

8.

Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke
paleolandschappelijke processen zijn van invloed geweest op de menselijke
activiteiten voor, tijdens en na de verschillende vastgestelde fasen van
gebruik?

9.

Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de rol
van de mens hierbij?

10. Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke
periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit
eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een specifieke functie of
specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?

n Indien er sporen van een nederzetting worden aangetroffen:
11. Wat is de omvang en de begrenzing van de site: gaat het om een nederzetting of eerder off-site activiteiten, gerelateerd aan de ligging nabij een
waterloop?
12. Wat is de aard van de vindplaats?
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13. Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering?
14. Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het terrein, eventueel in verschillende fasen?
15. In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen
er uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden
en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake
van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de
gebouwen?
16. Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd, eventueel in verschillende fasen? Welke gegevens zijn er i.v.m. erfbegrenzing en
–organisatie, eventuele onderlinge verhoudingen: toegang tot erf, toegang
tot gebouwen, verspreiding van erfelementen (gebouwen, waterput enz.).
Kan men gebruikszones in het erf afbakenen o.b.v. verschillende soorten
sporen/structuren? Zijn er lege zones?
17. In welke mate komen de opgravingsresultaten overeen met de gegevens
uit de historische kaarten en archiefbronnen?
18. Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en regionale geschiedenis?

2.7

Werkwijze en strategie

Een archeologische opgraving heeft tot doel de informatie uit het bodemarchief
in de vorm van een archeologisch ensemble te behouden en te ontsluiten door
archeologische sites, sporen en artefacten vrij te leggen en te onderzoeken.
Binnen het onderzoeksgebied zijn twee opgravingszones geselecteerd die
vlakdekkend zijn opgegraven. De eerste opgravingszone bevindt zich in de
noordwestelijke hoek van het terrein en de tweede op het hoger gelegen
zuidwestelijke deel, centraal in het plangebied. In totaal zijn er zeven
werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 5793 m2 (afb. 2.8).
Hierbij lag werkput 1 in de zuidwestelijke opgravingszone (Vindplaats Zuid) en
werkputten 2 t/m 7 in de noordwestelijke hoek van het plangebied (Vindplaats
Noord). De vlakken zijn aangelegd met behulp van een graafmachine met
gladde bak. De vlakken zijn digitaal ingemeten, gefotografeerd en gewaterpast.
Alle aangetroffen archeologische sporen zijn gedocumenteerd, gecoupeerd
en afgewerkt. Vindplaats Zuid is gefaseerd aangelegd en als één werkput
geregistreerd (werkput 1), waarbij er naar is gestreefd de putten zo breed
mogelijk aan te leggen. In Vindplaats Noord zijn de putten eveneens zo breed
mogelijk aangelegd. Door de beperkte opslagmogelijkheden van de stort is er
voor gekozen om deze zone op te delen in zes werkputten.
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De hoogtes van het eerste opgravingsvlak in de hoger gelegen Vindplaats Zuid
variëren tussen 78,07 m +TAW in het zuiden van de werkput tot 74,38 m +TAW
in het noordoosten (afb. 2.9). Het vlak loopt sterk af richting het noorden.
In Vindplaats Noord lag het opgravingsvlak in het noorden tussen 63,68 en
65,54 m +TAW en tussen 67,17 en 67,50 m +TAW in het zuiden. Ook bij deze
opgravingszone is zichtbaar dat het vlak afloopt richting het noorden.
Boven- en ondergrond zijn bij het aanleggen van de putten gescheiden opgeslagen, zodat deze ook in de juiste volgorde konden worden teruggebracht na
afronding van het onderzoek. In werkputten 1, 2 en 7 is slechts één opgravingsvlak aangelegd. In de werkputten 3, 4 en 5 is ter hoogte van kuilenclusters,
complexe sporenclusters en de structuren een tweede vlak aangelegd om
bijvoorbeeld meer duidelijkheid in de fasering te krijgen of ter controle van
eventuele onderliggende sporen. Structuren lieten zich tijdens het veldwerk
in het vlak lastig herkennen door de sterke clustering van de sporen. Hierdoor
was het niet mogelijk de compleet aangetroffen gebouwplattegrond, die
grotendeels in werkput 5 lag, in één geheel te onderzoeken. De hutkommen
waren beter herkenbaar en zijn wel als één geheel onderzocht.
Afb. 2.10 Vindplaats Zuid.
De noordelijke helft van
werkput 1 (foto genomen in
noordoostelijke richting).

Er zijn tijdens het veldwerk in totaal 22 profielen aangelegd om inzicht te
krijgen in de bodemopbouw en de hier aanwezige cultuurlagen. De profielen
zijn uitgebreid wanneer hier sporen in werden waargenomen en in enkele
gevallen zijn coupes tegen de putwand als volledig profiel gedocumenteerd.
De profielen zijn gefotografeerd en digitaal getekend op schaal 1:20. Een
aardkundige heeft de profielen tijdens het veldwerk de profielen lithologisch
en bodemkundig beschreven en geïnterpreteerd.27 Bij het beschrijven is er voor
gekozen standaard laagnummers uit te delen aan de natuurlijke bodemlagen,
zodat de profielen in de opgravingszones aan elkaar gekoppeld kunnen
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27 Conform FAO-Unesco textuur
en bodemkundige indeling,
IUSS Working Group WRB,
2014.
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worden. Naast de profielkolommen zijn aanvullende boringen gezet om de ontkalkingsdiepte in de bodem nader te kunnen bepalen. Deze boringen zijn in het
hoogst gelegen, meest zuidelijke profiel 108 en in het noorden van werkput 2
gezet (profiel 204).
Het opgravingsteam bestond uit: Roy van Mousch (erkend archeoloog/
veldwerkleider), Mirjam Brouwer (assisent-archeoloog, erkend archeoloog),
Nick Warmerdam (veldarcheoloog), Chris Kalisvaart (aardkundige), Leslie
Engels (veldarcheoloog Vriens), Dion Stoop (veldarcheoloog) en Kristof Verelst
(veldarcheoloog Vriens). Het machinale graafwerk is uitgevoerd door Ton Luyten
(Luyten Archeologische Grondwerken).
Afb. 2.11 Vindplaats Noord.
Werkput 2 met op de achtergrond de historische hoeve
en de Sint-Hilariuskerk (foto
genomen in noordwestelijke
richting).
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3

Het landschap

(C.C. Kalisvaart)

Het plangebied ligt op de noordhelling van een cuestarug, waarbij aan het
maaiveld reeds duidelijk zichtbaar is dat hier in het verleden hellingstransport
heeft plaatsgevonden. Het hellingstransport heeft plaatsgevonden in de vorm
van “creep”(in het Nederlands “kruip”). Dit type massabeweging verplaatst
zich relatief langzaam en kan aan het maaiveld worden herkend door de
aanwezigheid van lobben of licht golvende ruggen. Kruip komt veelvuldig
voor op kale hellingen met een beperkte hellingshoek in het leemgebied. De
bovengrond deformeert door sterke cohesie van de afzonderlijke siltdeeltjes op
een plastische wijze en schuift in lobben geleidelijk aan naar beneden. Hierbij
bedekt het het oude (pleistocene) landschap met daarin eventueel aanwezige
archeologische resten. Kruip vindt dus lokaal plaats op de aanwezige helling. Er
kan dus lokaal sprake zijn van meerdere colluviumpakketten op elkaar, terwijl er
elders geen of slechts één colluviumpakket wordt aangetroffen. De kruip loopt
door tot halverwege Vindplaats Noord. Het noordelijke deel van deze vindplaats
heeft een te lage hellingshoek en was relatief nat, waardoor hier geen kruip
heeft plaatsgevonden.
Afb. 3.1 Zicht op het plangebied gezien vanaf Vindplaats
Zuid kijkende in oostelijke
richting. Op de achtergrond
is de Opvelpsestraat zichtbaar
met aanliggende bebouwing.
Aan de voorzijde van de bebouwing zijn op het grasland
twee convexe (bolle) lobvormige ruggen en een concave
(holle) depressie in het veld
zichtbaar.

Aan het oppervlak zijn licht glooiende convexe “lobben” zichtbaar, die dit
fenomeen aanduiden (afb. 3.1). Zowel Vindplaats Zuid als Noord bevindt zich
op de voorste “lob”. Oostelijk van beide vindplaatsen komt een glooiende
depressie voor op de helling. Deze depressie is ontstaan door convergerend
afstromend oppervlaktewater dat zich in de richting van het lager gelegen oost-
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west georienteerde dal net ten noorden van het plangebied verplaatste.
In de bodemopbouw is de kruip zichtbaar door het voorkomen van twee van
elkaar te onderscheiden colluviumpakketten in de ondiepe ondergrond
(afb. 3.2). In het westelijke en zuidelijke deel van werkput 1 is het colluviumpakket matig dik (30 tot 60 cm dik) en bestaat uit losgepakte lichte zandleem
tot zware leem/lemige klei met enkele grindjes (voornamelijk silex). In noordoostelijke richting neemt de dikte van het colluviumpakket toe tot 80 cm. Verder
naar het (noord)oosten toe, in het niet onderzochte deel van het plangebied,
wordt het colluviumpakket naar alle waarschijnlijk dikker. Hier ligt namelijk
het droge dal in het landschap dat vermoedelijk is is opgevuld met dikkere
colluviumpakketten. Op de quartair-geologische kaart staat dit ondiepe
dal aangegeven als een zone waar colluvium (afgespoelde leem) voorkomt
(lichtgroen gekleurd; afb. 2.3).

In Vindplaats Zuid, gelegen op de rand van een plateau (zie afb. 2.1), bestaat
het substraat (originele sediment) uit (lichte) zandleem met kenmerkende
golfribbeltjes (afb. 3.2). Het betreft hier een niveo-eolische afzetting, die
vermoedelijk al tijdens het Vroeg-Weichseliaan, het Hesbayaan, is afgezet.28 Het
Hesbayaan was een koude, zeer vochtige periode met veel neerslag. De door
smelt- en regenwaters afgezette leem werd afgewisseld door fijn zand, zodat
men over niveo-eolische leem spreekt. Meestal kreeg men hierdoor uit deze
eerste periode van de Weichsel-ijstijd een afwisselende afzetting van leem en
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Afb. 3.2 Foto van profiel 101
gelegen in het uiterst zuidwestelijke deel van Vindplaats
Zuid. Op de foto is een (licht)
grijsbruin, sterk gebioturbeerd, losgepakt, gefaseerd
afgezet colluviumdek zichtbaar. Onder het colluviumdek
komt een kalkloze zwaar zandlemige bodem voor, die een
lichte mate aan bodemvorming (AB- en BC-horizont) heeft
ondervonden.

28 Goosens 2007.
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Afb. 3.3 Foto van profiel 108,
de meest zuidelijke en hoogst
gelegen profielkolom van
beide onderzoekslocaties.

29 Beweging van los materiaal
dat is verzadigd met smeltwater. Voor deze beweging
is slechts een gering hellingspercentage nodig.
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zand. Het zand werd immers al bij grote afvoeren van de smeltwaters afgezet,
terwijl de leem pas bij een lagere afvoer, dus in de zomer, werd afgezet. Deze
afwisseling van zand en leem noemt men de Haspengouw leem.
De top van deze niveo-eolische afzetting vertoont plaatselijk, zoals in de profielen 101 en 108 (afb. 3.2 en 3.3), een lichte mate van bodemvorming. De bodemvorming in de top van de Haspengouw leem is het resultaat van interne verwering, waarbij verbruining en nieuwvorming van kleimineralen optreedt. De top
van de Haspengouw Leem wordt bij een niet geërodeerde bodem gekenmerkt
door een stuggere, wat meer donkergrijs gekleurde Ah- of donkerbruin
gekleurde AB-horizont. Onder deze horizonten wordt bij een goed ontwikkelde
leembodem normaliter een lutumrijke textuur-B-horizont aangetroffen. Ter
plekke van Vindplaats Zuid worden bij een intact bodemprofiel echter hooguit een bruingrijze EB- en/of een (licht)bruingele BC-horizont worden onderscheiden; met andere woorden de Haspengouw leem is niet lemig genoeg om
een duidelijke Bt-horizont (textuur B-horizont) te ontwikkelen (afb. 3.3).

In de profielen 103 en 106 is de Haspengouw bodem door erosie afgetopt tot
in de C-horizont. Dit is niet verwonderlijk, aangezien beide profielen aan de
oostzijde van Vindplaats Zuid nabij het droge dal liggen. Op de westhelling van
dit droge dal heeft afvlakking van het oorspronkelijke maaiveld plaatsgevonden
door afspoeling en gelifluktie29. De mate van erosie/afvlakking neemt toe in
de richting van droge dal. Hier heeft namelijk continue afspoeling van leem
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plaatsgevonden tot ver in het Holoceen. Deze continue afspoeling kan worden
herleid uit het feit dat er geen jonger leemdek uit het Brabantiaan/Pleniglaciaal,
ook wel het Brabants Leem genoemd, voorkomt binnen Vindplaats Zuid. Dit
leempakket werd door continue afspoeling/afglijding van sediment tijdens het
Midden- en Laat-Weichseliaan en mogelijk ook nog tijdens het Vroeg-Holoceen
de helling af getransporteerd. Destijds was het landschap schaars begroeid
en was de helling gevoelig voor afspoeling. Pas nadat de hellingen langs de
Bierbeekvallei en haar zijlopen door vegetatie begroeid raakten, stopte de
afspoeling van sediment en kon bodemvomring optreden.
In Vindplaats Zuid komen veel natuurlijke kuilen voor in de vorm van lobvormige
vervloeiingen. Het betreft hier natuurlijke fenomenen die veelvuldig worden
aangetroffen in de top van (al dan niet begraven) zandige leembodems uit het
Vroeg- of Midden-Weichseliaan. Dergelijke structuren ontstaan in lithologisch
gelaagde afzettingspakketten die door vries- en dooiprocessen van de
permafrostbodem beïnvloed zijn. In de zomers kan de top van het voormalige
maaiveld ontdooien, maar de onderliggende diepere lagen niet. Water uit de
ontdooide laag zorgt voor oververzadiging van de bovenlaag met water. Als
tijdens de winter deze bovenlaag weer bevriest, zal het bevroren deel ervan
uitzetten, waardoor druk ontstaat op het ondergelegen (nog) niet bevroren
deel van de ontdooide bodem bovenop het permafrost. Door deze druk kan
plooiing van lagen ontstaan, of beweegt het met water verzadigde, onbevroren
materiaal door scheuren naar de oppervlakte, waarbij paddenstoelachtige
structuren ontstaan. Indien er texturele verschillen in de actieve laag voorkomen, zoals bij de Haspengouw leem, kan door dichtheidsverschillen een
heel “zwaar” sedimentpakket als het ware in het onderliggende “lichtere”
sedimentpakket zakken. Dit “zakken” in andere “lichtere” sedimentpakketten
kan voorkomen in de vorm van druppelvormige ballen; plastisch gedeformeerde
zakken zwaar sediment, die ook wel involuties worden genoemd. De natuurlijke
kuilen komen, met uitzondering van de noordelijke helft van Vindplaats Noord,
in het gehele onderzoeksgebied voor. Er kan dus met enige zekerheid worden
vastgesteld dat het vlak hier is aangelegd op het “onthoofde” maaiveld uit het
Pleistoceen.
Het noord(oost)elijke deel van Vindplaats Noord ligt binnen de contouren van
een zijdal van de Bierbeek met omringende plateaus van kalkzandsteen
(zie afb. 2.1). Dit dal is opgevuld met pleistocene fluvioperiglaciale zandlemen
en wordt afgedekt door holocene lemige tot kleiige alluviale en colluviale
afzettingen. In het noordelijke deel van Vindplaats Noord is het vlak aangelegd op de holocene, alluviale afzettingen en ontbreken de “involuties”.
Het ingesneden dal wordt aan weerszijden omgeven door plateaus van kalkzandsteen behorende tot de Formatie van Brussel. Op dit vaste gesteente is een
dun leemdek behorende tot het Brabantsleem afgezet. In tegenstelling tot de
Haspengouwleem komen in de Brabantsleem nagenoeg geen zandlagen voor
(zie afb. 3.5). Het kalkzandsteen ligt circa 1,0 tot 2,0 m onder het aangelegde
vlak op circa 64 à 65 m +TAW. Deze diepte ten opzichte van TAW komt overeen
met het voorkomen van de op de tertiaire kaart aangegeven Formatie van
Brussel; bleekgrijze, fijnkorrelige, kalkzandsteen waarin soms enige fossielen
voor kunnen komen (zie afb. 2.2). Ook in het jongere leemdek behorende tot
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het Brabantsleem ontbreken involuties, aangezien deze afzettingen pas aan
het einde van het Weichseliaan zijn afgezet (tijdens het Laat-Glaciaal). Tijdens
deze laatste koude fase van het Weichseliaan was ergeen sprake van een
permafrostbodem en dus ook niet van de vorming van involuties.
Afb. 3.4 Zicht op werkput 5
gezien vanuit het zuidoosten.
Op de voorgrond is het vlak
aangelegd op (licht)bruingele,
(licht)zandlemige afzettingen
behorende tot de Haspengouwleem. Hierin komen
plaatselijk natuurlijke depressies voor. Op de achtergrond
is een bruiner gekleurd vlak
zichtbaar bestaande uit zwaar
zandlemige op lichtlemige
afzettingen. Hier komt een
textuur-B-horizont voor, die
zich heeft ontwikkeld in de
Brabantleem.

In Vindplaats Zuid zijn afgezien van een karrenpad en een antropogeen ogend
kuilencluster, geen antropogene sporen aangetroffen. Ook halverwege de helling zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek (vrijwel) geen sporen aangetroffen.
De afwezigheid van sporen op de helling valt te verklaren door continue aftopping/afspoeling van het oorspronkelijke maaiveld ten gevolge van oppervlakkig
afstromend water in de richting van het haaks op de Bierbeek gelegen ondiepe
dal. Daarbij geldt dat dergelijke hellingen met een onderliggende (zand)
leembodem ongunstige vestigingscondities, maar juist wel vruchtbare gonden
zijn. Het landgebruik ten tijde van de bewoning zal zeer zeker een rol hebben
gespeeld bij de instandhouding van afspoeling van sediment. Pas ten noorden
van de fictieve grens van afgedekte pleistocene naar afgedekte holocene alluviale afzettingen komen antropogene sporen voor (afb. 3.4).
Vindplaats Noord lijkt zich op basis van de lithostratigrafische opbouw, bodemopbouw en het (paleo-)reliëf op een plateau langs een alluviale vlakte te bevinden. Het plateau bestaat uit vast gesteente (kalkzandsteen behorende tot
de Formatie van Brussel), waarop een 1 tot 2 m dik pakket Brabantleem uit het
Tardiglaciaal voorkomt. In het westelijke deel van Vindplaats Noord bestaat het
Brabantleem uit lichte leem tot leem dat in oostelijke richting geleidelijk aan
overgaat in een zware zandleem tot zandleem. In het oostelijke gedeelte van
Vindplaats Noord is de löss verrijkt met kleideeltjes, waarschijnlijk onder invloed
van de nabijgelegen periodiek watervoerende dalen. Het paleo-maaiveld loopt
eveneens af in de richting van beide dalen; in het westen komt het paleo-

43

Bierbeek, Mevrouwkensveld

maaiveld voor vanaf circa 66,6 m +TAW, terwijl deze in het oosten op circa
64,9 m +TAW ligt. In werkput 7 komt het Brabantleem voor vanaf 63,7 m +TAW.
Het oorspronkelijke paleomaaiveld is hier als gevolg van antropogene werken
vanaf de late middeleeuwen circa 1 m afgetopt.
Het paleomaaiveld met sporen uit de volle en late middeleeuwen wordt in
Vindplaats Noord afgedekt door één afzonderlijk te onderscheiden colluviumpakket (afb. 3.5). Binnen dit colluviumpakket kan in het lager gelegen noordelijke en oostelijke deel bodemkundig een onderscheid gemaakt worden tussen
een bovenliggend colluviumdek zonder en een onderliggend colluviumdek met
ijzer (afb. 3.6). Dit onderste colluviumdek heeft tevens een lagere porositeit dan
het bovenliggende gedeelte. De lagere porositeit en het voorkomen van ijzer
in het onderste gedeelte van het colluvium verraden de invloed van oxidatiereductieprocessen als gevolg van een fluctuerende (grond)waterspiegel.
Het colluviumpakket bestaat in Vindplaats Noord uit lichte zandleem, is poreus
en bevat zuidelijk van profiel 301 relatief veel kiezels (afb. 3.6). Het grind is
hier afkomstig van een geërodeerde Kesseltbodem, die net ten noorden van
profielkolom 301 wordt aangesneden door het colluviumpakket. De Kesseltbodem is een zogenaamde “desert pavement30” of deflatielaag uit het Laatste
Glaciale Maximum (ca. 23.000 jaar tot 17.000 jaar geleden). Ter plekke van
profielkolom 301 komt deze bruin gekleurde bodem uit de koudste fase van het
Weichseliaan nog in situ voor (afb. 3.5).
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Afb. 3.5 Zicht op profielkolom 301 in het zuidwestelijke deel van Vindplaats
Noord met daarin de zogenaamde Kesseltbodem.
Hieronder komen tertiaire
mariene afzettingen behorende tot de formatie van
Brussel voor.
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In het noordwestelijke deel van Vindplaats Noord komt onder het colluviumpakket een circa 20 cm dikke zwak humeuze, vlekkerige Apb-horizont voor
(afb. 3.6). Deze laag bevat enige archeologische indicatoren, waaonder
houtskool en verbrande leem, en is opvallend zandig. Ten opzichte van het
bovenliggende colluviumpakket is deze laag weinig poreus en komt vooral
voor op de lagere delen van het plateau. Het betreft hier vermoedelijk een
middeleeuwse cultuurlaag (zie ook paragraaf 4.1.3).

Afb. 3.6 Zicht op profielkolom 303 met middeleeuwse
cultuurlaag (S3535). Deze
bodem komt voor ter hoogte
van het nederzettingsterrein.

Het kalkzandstenen plateau waar Vindplaats Noord zich op bevindt ligt ingeklemd tussen het droge dal ten zuidoosten en het beekdal dat haaks op de
Bierbeek ligt ten noordoosten. Opvallend is dat zowel aan de zuidoost- als aan
de noordoostzijde van het pleateau mogelijke palenrijclusters voorkomen. Deze
palenrijen kunnen vermoedelijk gerelateerd worden aan de ligging van beide
dalen ten opzichte van het nederzettingsterrein. Parallel aan het droge dal is
een mogelijke Romeinse greppel aangetroffen (structuur 301), die waarschijnlijk
als functie had om het afstromende oppervlaktewater te reguleren. Dit mogelijk
Romeinse spoor is in de top van het Brabantleem of in de top van een zwaarder
leempakket (alluviale afzettingen) aangetroffen.

30 Bodem die ontstaan is door
uitblazing en uitspoeling van
de fijnste fractie,waardoor
een stenen plaveisel laag
overblijft, de zogenaamde
woestijn bestrating.

45

Bierbeek, Mevrouwkensveld

Archeologisch onderzoek

46

4

Sporen en structuren

Er zijn tijdens de opgraving in totaal 706 spoornummers gedocumenteerd, waarvan de grootste sporendichtheid zich bevindt ter plaatse van Vindplaats Noord.31
Een deel van de spoornummers is uitgedeeld aan de natuurlijke ondergrond,
lagen in het profiel, natuurlijke sporen of cultuurlagen. De archeologisch relevante sporen bestaan onder andere uit hutkommen, paalkuilen, greppels en
diverse typen kuilen (tabel 4.1).
Daarnaast zijn 33 structuurnummers uitgedeeld, waarbij negen gebouwstructuren (structuur 101 t/m 109), vijf hutkommen (structuur 201 t/m 205),
vijftien greppels (structuur 301 t/m 315) en vier palenrijen (401 t/m 404) zijn
onderscheiden (tabel 4.2). Aanvankelijk was een spoor geïnterpreteerd als
waterkuil (S6001), maar vanwege de atypische vulling is deze interpretatie
losgelaten. Waarschijnlijk gaat het om een van de vele leemwinningskuilen die
op beide vindplaatsen aanwezig zijn.
Tabel 4.1 De onderscheiden

Aard spoor

Omschrijving

Aantal

sporen met hun aantallen.

BV

bouwvoor

3

GR

greppel

29

HU

hutkom

5

KL

kuil

122

KLB

brandkuil

27

KLH

haardkuil

3

KLL

leemwinningskuil

18

LG

laag

98

LGC

cultuurlaag

2

LGN

natuurlijke laag

17

PK

paalkuil

313

REC

recent

7

VERVAL

vervallen

2

VSN

natuurlijk

58

WEG

weg

2

totaal

31 Allesporenkaart, bijlage 2a en
2b; sporenlijst in bijlage 3.
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In de komende paragrafen zullen de verschillende sporen en structuren besproken worden. Deze hebben in eerste instantie betrekking op hetgeen dat is opgegraven op Vindplaats Noord (paragraaf 4.2). De sporen Vindplaats Zuid worden
apart besproken in de laatste paragraaf 4.3. Voordat wordt overgegaan op
de beschrijving van de sporen en structuren zal in paragraaf 4.1 de dateringsproblematiek van de vindplaatsen nader besproken worden.
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Aard structuur

Omschrijving

Aantal

Datering

Tabel 4.2 De onderscheiden

GBH

hoofdgebouw

1

middeleeuws

structuren met hun aantallen.

GBB

bijgebouw

3

middeleeuws

GBS

spieker/hooiberg

5

middeleeuws

HUT

hutkom

5

middeleeuws

GW

greppel

15

Romeins/middeleeuws/nieuwe tijd

PKR

palenrij

4

middeleeuws/nieuwe tijd

totaal

4.1

33

De datering van de vindplaatsen

Voor de datering van de vindplaatsen is gebruik gemaakt van de chronotypologische datering van het aardewerk en het 14C-onderzoek van verkoolde resten
uit een aantal specifieke contexten. Daarnaast is bij de analyse van de sporen en
structuren gekeken naar onderlinge oversnijdingen om de relatieve chronologie
en fasering te kunnen bepalen. Ten slotte is de datering van het slakmateriaal,
waarbij is uitgegaan van bepaalde slakkenkenmerken (zie paragraaf 5.4), van
betekenis geweest voor de chronologie van de bewoning en activiteiten op de
onderzochte vindplaatsen.
De typologie van de gebouwen is slechts zijdelings gebruikt (ter voorkoming van
cirkelredeneringen binnen deze chronotypologie), maar past in ieder geval bij
de datering van het volmiddeleeuws erf. Het aangetroffen huis 101 is volgens
de MDS-typologie van Huijbers van het type H1: een bootvormige plattegrond
met rechte gebintstijlen en gebogen wanden. Dit huistype is vooral tussen 900
en 1100 in gebruik geweest, maar kon ook nog wel tot 1200 voorkomen.32
Structuur 103 is in feite een equivalent van dit gebouwtype en kan binnen de
MDS-typologie geschaard worden onder bijgebouw B3 of B4, althans als het
inderdaad om een bijgebouw gaat. Omdat het erf niet volledig is opgegraven,
is de plaats die het gebouw op het erf inneemt ten opzichte van de overige
elementen op het erf niet echt bekend waardoor het lastig is om te bepalen
of het om een hoofd- of bijgebouw gaat. Beide type bijgebouwen, B3 en B4,
komen voor tussen 900 en 1200.33

4.1.1

De datering van het vondstmateriaal

n Aardewerk
Het aangetroffen aardewerk dateert de vindplaatsen in grofweg drie perioden:
de Romeinse tijd, de volle middeleeuwen, de late middeleeuwen en nieuwe tijd,
waarbij het zwaartepunt ligt in de volle middeleeuwen (zie paragraaf 5.1).
Uit de Romeinse tijd zijn twaalf scherven afkomstig, die waarschijnlijk nauwelijks
in verband gebracht mogen worden met de aangetroffen sporen en structuren.
Het is niet duidelijk of het aardewerk te beschouwen is als op het terrein rondzwervend materiaal of dat de sporen waaruit het materiaal afkomstig is (drie
kuilen en een greppel) ook echt uit de Romeinse tijd stammen. Het betreffende
aardewerk is het enige vondstmateriaal dat in deze sporen is aangetroffen.
De hoge fragmentatiegraad van de scherven zou een aanwijzing kunnen zijn
dat het om zwerfmateriaal gaat. Greppel 301 (S2021), waaruit fragmenten van
een handgevormde dolium (Haltern 89) zijn verzameld, zou echter op basis
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van oversnijdingen inderdaad een ouder spoor kunnen zijn. Voor de overige,
vrij geïsoleerd gelegen sporen is, behalve het aardewerk, geen enkele andere
aanwijzing aan te voeren voor een datering in Romeinse tijd. Aan de andere
kant is evenmin te bewijzen dat ze niet-Romeins zijn. De noordwestelijke greppels 304 en 305, mogelijk karrensporen, hebben overigens dezelfde oriëntatie
als greppel 301, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor gelijktijdigheid. Uit greppel 304 komt een fragment (dak)tegel met een mogelijk middeleeuwse datering
(vnr. 25).
Vijf scherven ruwwandig aardewerk zijn mogelijk vroegmiddeleeuws, maar zijn
binnen deze periode (450-950) niet scherper te dateren. Het merendeel van het
aardwerk (171 scherven) dateert in de volle middeleeuwen. De datering van
het materiaal, hoofdzakelijk in de 10e of 11e eeuw, ligt echter te dicht bij elkaar
om op grond daarvan een onderscheid van bewoningsfasen binnen de volle
middeleeuwen te kunnen maken. Uit een paalkuil van structuur 103 is een scherf
roodbakkend Maaslands aardewerk met spatten loodglazuur afkomstig dat een
datering vanaf het eind van de 12e eeuw zou kunnen hebben (vnr. 113). Zoals
in de navolgende uiteenzetting van de fasering van de bewoning zal blijken,
is de datering van deze scherf niet goed te plaaten in de vroegere datering die
aan deze structuur gehangten is op grond van ligging en oversnijdingen. In de
reconstructie van de bewoningsgeschiedenis zal dit een zwakke schakel blijven.
Enkele scherven zijn in de 13e eeuw te dateren, zoals een fragment grijs gebakken Maaslands aardewerk uit structuur 105, een kogelpot in grijs aardewerk uit
spoor S5108 dat te dateren is tussen de 12e en vroege 14e eeuw.
Het laatmiddeleeuwse materiaal betreft deels geglazuurde daktegels, afkomstig
uit een kuil (S7026) in de meest westelijke sleuf van Vindplaats Noord. In dezelfde sleuf bevindt zich een greppel (312), waarin enkele scherven 10e of 11e
eeuws aardewerk zijn aangetroffen. Op basis van dit vondstmateriaal kan alleen
een terminus post quem datering voor de greppel gegeven worden: de greppel
is niet eerder dichtgeraakt dan in de 10e of 11e eeuw. Mogelijk is de greppel, die
in de sleuf alle aangrenzende sporen oversnijdt, te relateren aan bewoning uit
de volle of late middeleeuwen ten noorden van het onderzoeksterrein.
Enkele scherven industrieel wit zijn afkomstig van Vindplaats Zuid en zijn niet
nauwkeuriger te dateren dan in de 19e of 20e eeuw. In paragraaf 5.1 zal dieper
worden ingegaan op het aardewerk.
n Slakmateriaal
Niet alleen het aardewerk geeft een indicatie voor de datering van de vindplaatsen, ook het veelvuldig aangetroffen slakmateriaal (zie paragraaf 5.4). Op
basis van specifieke kenmerken lijkt het metaalslak in ieder geval vóór de volle
middeleeuwen te zijn ontstaan, ofwel in de Romeinse tijd ofwel in de vroege
middeleeuwen. De verspreiding en samenstelling van het materiaal duidt op een
secundaire depositie vanuit een niet onderzocht deel van de site. Wellicht dat
sommige kuilen, zoals (paal)kuil S6072 kort na het productieproces is opgevuld.
Eerlijkheidshalve dient hierbij opgemerkt te worden dat bij de bevindingen
van de specialist, en dan in het bijzonder met betrekking tot de datering en
verspreiding van het materiaal, wellicht enige kritische noten geplaatst kunnen
worden. Men kan zich afvragen waarom het slakmateriaal uit de Romeinse
tijd / vroege middeleeuwen in sommige gevallen in volmiddeleeuwse kuilen
is gedumpt of hoe het daar onbedoeld in is terecht gekomen. De datering op
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basis van de zuiverheid van het slakmateriaal is misschien minder betrouwbaar
als men rekening houdt met lokale verschillen in kwalitietsniveaus van de
uitvoering van het ambacht. Niettemin worden in de huidige rapportage de
conclusies van de specialist gerespecteerd en aangehouden bij de interpretatie
van de vindplaats.

4.1.2

C-onderzoek

14

Om grip te krijgen op de datering van verschillende complexen en activiteiten
binnen de vindplaats zijn vijf contexten geselecteerd voor 14C-onderzoek (tabel
4.3 en bijlage 6). De contexten zijn tevens geselecteerd voor de archeobotanisch
analyse van de macroresten, zodat ook de resultaten van dit onderzoek binnen
een tijdskader kunnen worden geplaatst. Alleen de archeobotanische resten
uit kuil S6043, waarvan verondersteld werd dat deze een rol zou spelen in
metaalsmederij, zijn niet verder uitgewerkt. De gerstekorrel uit deze kuil is
alleen gebruikt om de smeedactiviteiten te dateren (Ua-61571).
Uit het hoofdgebouw 101 is een eveneens verkoolde gerstekorrel uit de kernvulling van een gebintstijl geselecteerd om tot een terminus post quem-datering
te komen van de ontmanteling van dit gebouw (Ua-61569). Uit haardkuil
S5142 die mogelijk bij hetzelfde gebouw hoorde, is een verkoolde grasstengel
gebruikt (Ua-61570). De datering hiervan zou iets kunnen zeggen over de
gebruiksperiode van hoofdgebouw 101.
Van de vijf hutkommen die binnen het onderzoek zijn aangetroffen is een verkoolde roggekorrel uit een paalkuil van hutkom 204 geselecteerd om deze
ambachtelijke structuur te dateren (Ua-61568). Ten slotte is uit een van de
brandkuilen (S3059) een verkoolde tarwekorrel gebruikt voor de datering van
dit type context (Ua-61567).

Tabel 4.3 De resultaten van
het 14C-onderzoek door het
Ångström laboratory (Uppsala
Universitet) met contextgegevens.

δ13C‰ V-PDB

Labnummer

Vondst

Spoor

Context

Monster

C age BP

OxCal 3.1 (2s)

Ua-61567

053

3059

brandkuil

Broodtarwe (triticum
aestivum ssp aestivum)

-23,1

1142 ± 28

770-970

Ua-61568

065

4152

hutkom 204

Rogge (secale cereale)

-21, 1

1097 ± 28

880-1020

Ua-61569

128

5106

huis 101

Gerst (hordeum vulgare
s.l.)

-22,6

997 ± 28

1050-1160

Ua-61570

143

5142

haardkuil

Grasstengel (Poaceae)

-24,5

1092 ± 28

890-1020

Ua-61571

148

6043

‘smeedkuil’

Gerst (hordeum vulgare
s.l.)

-24,1

1065 ± 28

De vijf gekalibreerde 14C-dateringen liggen zo dicht bij elkaar en overlappen
zodanig in tijd, dat de betreffende contexten waaruit de monsters genomen zijn
in theorie gelijktijdig zouden kunnen zijn (op basis van een waarschijnlijkheid
van 95,4%). Niettemin springt brandkuil S3059 er met een datering tussen
770 en 970 als mogelijk oudste spoor uit. De tarwekorrel is waarschijnlijk niet
vroeger dan de 9e eeuw en niet later dan de 10e eeuw verkoold. De rogge
uit hutkom 204, de grasstengel uit haardkuil S5143 en de gerstekorrel uit
de mogelijke ‘smeedkuil’ S6043 stammen op het eerste gezicht tezamen uit
dezelfde periode, en mogelijk net iets later dan de brandkuil. Deze sporen
dateren waarschijnlijk in de tweede helft van de 10e tot begin 11e eeuw. De
datering van de smeedkuil die op basis van de slakkenkenmerken vóór de
volle middeleeuwen wordt verondersteld (zie boven), komt niet echt uit de
14
C-datering naar voren.34 Aardewerk uit de kuil dateert eveneens in de volle
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890-1030

34 De smeedkuil zou op basis van
een kleine waarschijnlijkheid
van 15,9% eventueel nog
uit het eind van de 9e of
het begin 10e eeuw kunnen
stammen.
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Afb. 4.1 Locatie van de vijf

177700

C-stalen.

168500

168500

14

177700

Bierbeek, Mevrouwkensveld
Vindplaats Noord
14C-stalen
vondstnummer staal
2018K31

A-18.0027 © BAAC bv

middeleeuwen (vnr. 164) of zelfs de late middeleeuwen (bouwkeramiek,
vnr. 176). Dit zou te maken kunnen hebben met de zuiverheid van de context
(gemengd, opspit). De datering van de gerstekorrel uit de kern van een paalkuil
van huis 101 springt er als jongste spoor uit. De paalkuil van het buiten gebruik
geraakte gebouw lijkt in de 11e of wellicht 12e eeuw opgevuld te zijn. Maar
mogelijk is dit al voor het eind van de eerste helft van de 11e eeuw gebeurd (op
basis van een waarschijnlijkheid van 69,5%).
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De fasering op grond van alleen het 14C-onderzoek zou men als volgt kunnen
samenvatten:
- 9e/10e eeuw; brandkuil
- 10e/11e eeuw; bewoning (haardkuil, hutkom, ‘smeedkuil’)
- 11e/12e eeuw; verlaten huisplaats (vulling paalkern)

4.1.3

Oversnijdingen en stratigrafie

Op de oorspronkelijke lössbodem heeft zich ter plaatse van het onderzoeksterrein een colluviumpakket gevormd dat richting de noordelijke laagte in
dikte toeneemt. De middeleeuwse resten zijn onder dit colluvium aangetroffen,
waarbij de overgang van het colluvium naar sporenniveau vrij scherp is.
Ter hoogte van Vindplaats Noord is op meerdere locaties waar een bodemprofiel
is opgenomen, onderin het colluvium een grijze enigszins gebiotureerde laag
waargenomen, bestaand uit zandleem met wat houtskool en brokjes verbrande
huttenleem (zie ook afb. 3.8). Vermoedelijk betreft het een laag van verspoelde
löss, die ontstaan is tijdens overstromingen van de nabij gelegen beek. De laag
is, ervan uitgaande dat het om één en dezelfde afzetting gaat, per werkput
aangeduid met het spoornummer S*535. De laag blijkt twee sporenniveaus te
onderscheiden: sporen die zich onder de laag bevinden en sporen die de laag
doorsnijden. Hieruit is af te leiden dat er in ieder geval sprake moet zijn van
bewoningsfasen van vóór en ná de vorming van deze laag. De meeste sporen
die in het profiel konden worden bekeken, blijken zich onder deze laag te
bevinden; alleen paalkuil S3090 doorsnijdt de laag (maar dit spoor kon niet aan
een structuur worden toegekend) en mogelijk ook kuil S3078/S3119 tegen het
noordprofiel in dezelfde hoek van de werkput.
De laag is waargenomen in het centrale deel van Vindplaats Noord, maar dan
alleen ter hoogte van de structuren 103, 104 en 110 in het westen en niet
oostelijker dan brandkuil S4082-S6052. De laag concentreert zich mogelijk
op en rond het erf waarvan greppel 304 en gebouw 103 deel uitmaakten en
waar in de volgende fase structuur 101 is gebouwd. Verder naar het zuiden
(heuvelopwaarts) en naar het noordoosten (richting laagte) is de antropogene
laag niet waargenomen. In het westprofiel van werkput 3 verdwijnt de laag
geleidelijk in zuidelijke richting. De westelijke begrenzing (in werkput 7) kon
niet vastgesteld worden. Op afbeelding 4.2 is de veronderstelde positie van
de cultuurlaag weergegeven met als insnede een profiel in het noordoosten
van werkput 3 ter hoogte van de westelijke kopse kant van structuur 103.
De noordelijke sluitpaal van dit gebouw (S3096/S5002) wordt in dit profiel
afgedekt door de grijze laag onderin het colluvium (S3535). Deze laag wordt
weer oversneden door paalkuil S3090, die helaas niet aan een gebouwstructuur
kan worden toegekend, maar daarmee wel een jongere fase van de bewoning
vertegenwoordigt. Wellicht dat de oostelijk gelegen spieker 105 en kuil S5108
eveneens met deze latere fase in verband kunnen worden gebracht. Uit deze
contexten komen respectievelijk een fragment grijs of reducerend gebakken

Archeologisch onderzoek

52

Afb. 4.2 Veronderstelde locatie van de cultuurlaag met
een profiel door de paalkui-
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Maaslands aardewerk uit de 13e eeuw (vnr. 170) en een jonger type kogelpot uit
de 12e tot vroege 14e eeuw (vnr. 100).
Los van de stratigrafisch te onderscheiden grijze laag S*535, duidt de oversnijding
van en overlap tussen de sporen en structuren erop dat ter plaatse van Vindplaats
Noord sprake moet zijn geweest van meerfasige bewoning. Zoals reeds vermeld
in paragraaf 4.1.1, komt uit greppel 301 Romeins aardewerk. Deze greppel wordt
meerdere malen door andere sporen oversneden, waardoor in ieder geval mag
worden aangenomen dat het hier om een spoor uit een oudere bewoningsfase
gaat; veel meer kan echter niet geconcludeerd worden.
Tussen de volmiddeleeuwse bewoningssporen zijn eveneens enkele oversnijdingen gedocumenteerd. Een belangrijke constatering hierbij is dat hoofdgebouw
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structuur 101 structuur 103 overlapt. De gebouwen zijn daarom niet gelijktijdig
in gebruik geweest. Helaas is er geen directe oversnijding tussen sporen van
de beide plattegronden, waardoor geen relatieve chronologie vastgesteld
kan worden. Structuur 101 oversnijdt echter wel greppel 302, die op grond
van de ruimtelijke ligging mogelijk een erfgreppel is bij structuur 103.
Hoewel het vooral is gebaseerd op de aanname dat structuur 103 en greppel
302 gelijktijdig zijn, zou structuur 103 ouder zijn dan structuur 101. Een
tegenstrijdigheid hierin wordt echter gevormd door een scherf roodbakkend
Maaslandaardewerk uit een van de paalkuilen van structuur 103 (zie paragraaf
4.1.1). Dit materiaal dateert mogelijk pas vanaf het eind van de 12e eeuw. Het
is daarom niet helemaal uit te sluiten dat structuur 101 juist een oudere fase
vertegenwoordigd en de associatie van greppel 302 met structuur 103 op louter
toeval berust.
Het is in ieder geval zeker dat er tenminste twee fasen van bewoning waren
in de volle middeleeuwen, waarbij bovendien een drastische herinrichting
van het erf moet hebben plaatsgevonden. Of deze herinrichting van het erf
stratigrafisch gemarkeerd kan worden met de grijze laag onderin het colluvium
is niet met zekerheid te zeggen. De laag kan ook ontstaan zijn nadat beide
fasen van bewoning ten einde zijn gekomen en waarna in een volgende fase,
waartoe paalkuil S3090 behoort, het terrein opnieuw werd ingericht.
Minder drastische veranderingen op het erf worden weerspiegeld door oversnijdingen van hutkomen of de vervanging van hooibergen op zelfde locaties op
het erf. Hutkom 202 wordt oversneden door hutkom 203, bij de hooibergen zijn
meestal geen oversnijdingen tussen de individuele sporen. Omdat de inrichting
van het erf bij deze gevallen niet echt veranderd (de ruimtelijke indeling
blijft hetzelfde), hebben deze wijzigingen waarschijnlijk vooral betrekking op
herstellingen binnen dezelfde fase van een erf.

4.1.4

Conclusie

De ruimtelijke inrichting en/of bewoning van de beide vindplaatsen kan op basis
van bovenstaande analyses worden ingedeeld in vijf hoofdfasen (tabel 4.4). De
nummering van de verschillende fasen is arbitrair en enerzijds gebaseerd op
drastische veranderingen in de inrichting, anderzijds op de datering van het
vondstmateriaal. De scheidingslijn tussen de verschillende fasen is niet altijd
even hard. De meest gebeurtenissen vonden plaats op Vindplaats Noord. Een
deel van de sporen en structuren kan niet met zekerheid aan een bepaalde fase
toegekend worden.
Omdat niet zeker is of de Romeinse periode vertegenwoordigd is onder de
aangetroffen sporen en het vondstmateriaal mogelijk als zwervend materiaal
op het terrein aanwezig is, is deze periode als fase 0 gedefinieerd. Er zullen
zeker menselijke activiteiten of zelfs bewoning geweest zijn in de nabijheid
van het onderzoeksterrein, maar dit is niet onomstotelijk vastgesteld binnen
de grenzen van de opgraving. Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden over
de vroege middeleeuwen, fase 1. Er bevindt zich een vroegmiddeleeuwse
component onder het vondstmateriaal, zoals scherven ruwwandig aardewerk
en het metaalslak dat kenmerken vertoont uit een periode vóór de volle
middeleeuwen. De scherven zijn echter in los verspreide sporen aangetroffen en
de verspreiding van het slakmateriaal duidt op een secundaire depositie.
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Tabel 4.4 De fasering van de
vindplaatsen.

Mogelijk is (paal)kuil S6072, waarin de grootste hoeveelheid slak is aangetroffen, kort na het productieproces opgevuld.
Fase 2 betreft de bewoning vanaf de 9e of 10e eeuw, waarbij in een eerste
subfase 2a een omgreppeld erf aan de noordzijde wordt ingericht met
gebouwstructuur 103. In fase 2b wordt het erf opnieuw ingericht met onder
andere huis 101. In beide subperioden vinden allerlei activiteiten plaats op het
erf die hun weerslag hebben op het bodemarchief (kuilen, hutkommen), maar
lastig in tijd van elkaar zijn te onderscheiden.
In de 11e of 12e eeuw is het terrein waarschijnlijk een keer drastisch heringericht,
waarbij gebouwen zijn ontmanteld en de sporen die ze achter lieten in de
bodem zijn afgedekt door een grijze laag (fase 3a). Vermoedelijk is dit een laag
löss die verspoeld is tijdens meerdere hoogwaters van de nabijgelegen beek. Na
de 12e of 13e eeuw is er echter nog steeds activiteit op de site, blijkens sporen
van een spieker, een kuil en een los paalspoor, die door deze laag zijn gegraven
of waaruit aardewerk uit deze periode afkomstig is (fase 3b).
Fase 4 betreft de bewoning in de late middeleeuwen ten noordwesten van
het noordelijk onderzoeksterrein, waar thans nog steeds een hoeve gelegen
is. Alleen in de westelijke opgravingssleuf is een kuil met geglazuurde
daktegels aangetroffen die uit deze periode kan stammen. De diepe gracht
312 die in dezelfde sleuf aanwezig is, zou een eventuele omgrachting van de
laatmiddeleeuwse hoeve te maken kunnen hebben. Een overlap tussen de
fase 3b en 4 is zeker mogelijk, aangezien voor de sporen uit fase 3b alleen een
terminus post quem-datering gegeven kan worden.
Ten slotte bestaat fase 5 uit alle sporen uit de nieuwe tijd. Dit zijn vooral off-site
sporen die met name op Vindplaats Zuid zijn aangetroffen.

Fase

Datering

Gebeurtenis/complex

Sporen en Structuren

0

Romeinse tijd?

off-site

greppel 301

1

vroege middeleeuwen

off-site; mogelijk metaalbewerking in de
omgeving van het onderzoeksgebied

kuilen S2031, S2036, S6034, S6036, S6090 en
wellicht (paal)kuil S6072

2a

9e/10e eeuw

(ambachtelijke) activiteiten binnen en buiten het
onderzoeksgebied

brandkuil S3059

2a

10e/11e eeuw

bewoning

huis 103, greppel 302

2b

10e/11e eeuw

bewoning

huis 101

3a

11 /12 eeuw

verlaten huisplaats

grijze afdekkingslaag (S*535)

3b

na 12e/13e eeuw

herinrichting

spieker 105, kuil S5108, paalkuil S3090, kuil
S3078/S3119

4

late middeleeuwen

bewoning noordwesten

greppel 312, kuil S7026

5

nieuwe tijd

off-site

e

e
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4.2

Vindplaats Noord

Het zwaartepunt van de bewoning lijkt zich ter plaatse van Vindplaats Noord
in de volle middeleeuwen te bevinden (10e of 11e eeuw). Het gaat hierbij om
de resten van een erf, bestaand uit een hoofdgebouw, meerdere bijgebouwen
(spiekers of hooibergen), hutkommen, kuilen en enkele greppels. Waterputten
of waterkuilen zijn binnen het onderzoeksterrein niet aangetroffen.
Waarschijnlijk bevonden deze zich buiten het onderzoek of men haalde water
uit de nabijgelegen beekloop.35
Het voorkomen van hutkommen en sporen met veel ijzerslak wekte in de aanloop van de uitwerking de indruk dat zich binnen de contreien van de opgraving
een artisanale zone bevond samenhangend met metaalbewerking. Nader onderzoek van het slakmateriaal leert ons echter dat dit materiaal waarschijnlijk afval
is uit een oudere bewoning in de buurt van het onderzoeksterrein (paragraaf
5.4).36 Inderdaad blijkt ook uit het daterend onderzoek dat al voor de 10e eeuw
sprake moet zijn van menselijke activiteiten op Vindplaats Noord.
De begrenzing van Vindplaats Noord bevindt zich aan de zuid- en oostzijde zo
goed als volledig binnen de opgraving. Deze begrenzing is goed te verklaren
vanuit de landschappelijke situatie, aangezien de vindplaats aan de oostzijde
langs een ondiep, periodiek watervoerend, dal ligt. In zuidelijke richting is het
paleomaaiveld door de steiler wordende helling en bijbehorende hellingsprocessen tot in de C-horizont afgetopt. Eventueel aanwezige archeologische
resten zijn in het zuidelijke deel van Vindplaats Noord nagenoeg niet aanwezig
of verdwenen. Dit heeft vermoedelijk te maken met de ongunstige bewoningsmogelijkheden en de erosiegevoeligheid van het steeds steiler wordende terrein
in zuidelijke richting. Een andere mogelijkheid is dat door aftopping eventueel
aanwezige sporen niet meer aanwezig zijn. Dit laatste lijkt echter minder
aannemelijk, aangezien in dit geval meer aanwijzingen voor bewoning in het
afdekkende colluviumpakket aanwezig zouden zijn geweest. Aan noordelijke,
noordwestelijke en westelijke zijde van de opgraving - en buiten het toekomstig
bouwplan - is de grens van de vindplaats echter niet bereikt. Mits de sporen
daar niet verstoord zijn door later grondgebruik, is te verwachten dat de
bewoningsresten doorlopen in noordelijke en westelijke richting vanaf het
huidige onderzoeksterrein naar het bestaande hoevencomplex en het beekdal.

4.2.1

Gebouwstructuren en paalsporen

Binnen het onderzoek zijn vele paalkuilen aangetroffen, waarvan een deel toegekend kon worden aan structuren (afb. 4.4). Er is één hoofdgebouw herkend
(structuur 101), drie mogelijke bijgebouwen (structuur 103, 108 en 109) en zes
spiekers of hooibergen (structuur 102, 104, 105, 106, 107 en 110). Zonder twijfel
waren er nog meer gebouwstructuren aanwezig, maar omdat die bijvoorbeeld
maar ten dele binnen het onderzoeksterrein vallen, zijn ze niet herkend. De
hutkommen worden als een aparte categorie gebouwen besproken in de
volgende paragraaf.
Omdat de aangetroffen gebouwen passen binnen een bouwtraditie van de
noordelijke en oostelijke zandleemgronden, is bij de beschrijving van de volmiddeleeuwse gebouwen gebruik gemaakt van de MDS-typologie van Huijbers.37
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35 Aanvankelijk is kuil S6001
in het noordoosten van
het Vindplaats Noord als
waterkuil geïnterpreteerd,
maar vanwege het
gemengde karakter van de
kuilvulling zonder duidelijk
sediment is deze uiteindelijk
als leemwinningskuil
geïnterpreteerd.
36 Zie paragraaf 4.1.1 voor
een kritische kanttekening
hierover.
37 Huijbers 2007; Huijbers 2014.
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Afb. 4.3 Allesporenkaart ter
plaatse van Vindplaats Noord.
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Afb. 4.4 Gebouwstructuren
binnen Vindplaats Noord.
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n Hoofdgebouw 101
Het licht bootvormige, driebeukige gebouw heeft afmetingen van circa 23,5
bij 12,5 m en een westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie (afb. 4.5 en 4.6).
De kernconstructie bestaat uit drie paren zware gebintstijlen, die om de circa
5 meter zijn geplaatst en een breedte van circa 7,5 meter overspannen. De
gebintstijlen zijn in een rechte lijn opgesteld. In het noord- en zuidwesten van
de kernconstructie lijkt zich een kleiner en minder diep ingegraven gebintpaar
te bevinden. Mogelijk heeft zich aan de oostelijke zijde een vergelijkbaar paar
bevonden.
Aan de beide korte zijden van het gebouw bevinden zich twee sluitpalen.
De afstand tussen de palen is aan weerzijden circa 1,70 m met dieptes tussen
de 0,58 en 0,80 m onder het vlakniveau. Mogelijk bevonden zich tussen de
sluitpalen deuropeningen. Waarschijnlijk hebben zich ook aan de lange zijden
deuropeningen bevonden, maar op basis van de paalzettingen zijn deze niet te
reconstrueren.
Afb. 4.5 Sporenvlak waarbij
alleen de sporen van structuur
101 in kleur zijn weergegeven. De oostelijke korte
zijde van de plattegrond bevindt zich buiten de opgravingsput. De foto is genomen in
westelijke richting.

De wandpalen vormen een licht gebogen wand en staan min of meer recht
tegenover de gebintpalen opgesteld, hoewel in de oostelijke helft van het
gebouw de constructie daarin wat afwijkt. Om de afstand van circa 5 meter
te overbruggen zijn op de meeste plaatsen nog extra wandpalen ertussen
opgesteld. Alleen bij de zuidwand is deze op één locatie niet teruggezien. Hier
is wel een greppel aangetroffen (greppel 303), waarvan in eerste instantie
gedacht werd dat deze ook iets met het gebouw te maken had, maar wat op
basis van de oversnijdingen door twee wandpalen niet echt voor de hand ligt.
Omdat deze 12 cm diepe greppel wel min of meer de gebouwcontour volgt,
maar al dichtgeraakt is voordat de wandpalen geplaatst waren, zou deze ontstaan kunnen zijn tijdens de bouw van het huis. De hoekpalen die alleen aan
de westelijke korte zijde van het huis zijn teruggevonden, bevinden zich bijna
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Afb. 4.6 Structuur 101.
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op één lijn met de gebintstijlen. In combinatie met de licht gebogen wanden en
naast elkaar geplaatste sluitpalen zal het gebouw zijn kenmerkende ovale vorm
hebben gehad.
Op de lengte-as zijn twee (paal)kuilen toegekend aan het gebouw. Het zijn
minder diep uitgegraven sporen dan bij de rest van de constructie, waardoor ze
niet aan de kernconstructie van het huis toegekend worden. Men zou kunnen
denken dat ze iets te maken hebben met de binnenindeling van de ruimte,
een extra ondersteuning van de nok of wellicht, in het geval van de westelijke
paalkuil S5038, aan ‘paal P’. Deze ‘paal P’ wordt vaak aangetroffen tussen het
eerste gebintpaar aan een zijde van het huis en wordt ook wel in verband
gebracht met een haardplaats en/of, hoewel er in dit geval geen vondsmateriaal
in is aangetroffen, rituele deposities.38
Een ander opvallend element dat mogelijk tot het gebouw gerekend mag worden wordt gevormd door twee brandkuilen die aan de zuidoostzijde tussen
twee gebintstijlen zijn aangetroffen (S5141 en S5142). Op het eerste opgravingsvlak bevond zich hier een rechthoekig spoor (S5103) dat tijdens het couperen en
verdiepen uit elkaar viel in twee kleinere rechthoekige kuilen met brandresten
(bestaand uit verbrande leem en houtskool, afb. 4.7). Mogelijk gaat het hier om
de resten van een haardplaats, hoewel er verder geen sporen van verhitting in
de bodem rondom de kuilen zichtbaar zijn. Het is echter de vraag hoe men hier
de rook uit de haard, gelegen op de grens tussen de gebintconstructie en de
zijbeuk, naar buiten heeft geleid.
Het gaat hierbij om een licht bootvormige, driebeukige plattegrond met aan
beide korte zijden twee sluitpalen, dat getypeerd kan worden als een volmiddeleeuws gebouw H1 volgens de MDS-typologie van Huijbers. Meestal is er sprake
van drie of vier staanderparen in de gebintconstructie en zijn de hoekpalen
Afb. 4.7 Coupe door de mogelijke resten van een haardplaats.

38 Huijbers 2007, 124 en 444-446.
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vaak in één lijn met de gebinten geplaatst. Deze variant op de bootvormige
plattegrond komt voor van de 10e tot en met 12e eeuw, maar met name tussen
900 en 1100.39
Uit enkele sporen van het gebouw is aardewerk afkomstig uit de volle middeleeuwen. Een verkoolde grasstengel uit haardkuil S5142 dateert tussen 890 en
1020.40 Op grond van de datering van een verkoolde gerstekorrel uit de vulling
van een van de paalkuilen, is het gebouw waarschijnlijk voor het eind van de
eerste helft van de 11e eeuw aan zijn eind gekomen.41
n Bijgebouw 103
Het gebouw bevindt zich aan de noordgrens van het onderzoek en valt deels
buiten de opgraving (afb. 4.8). Het gebouw overlapt met structuur 101 en
binnen de huisplaats bevindt zich een aantal aanzienlijk goede paalkuilen die
aan geen enkele structuur kunnen worden toegekend. De reconstructie van
structuren is daarom op dit deel van de opgraving niet eenvoudig gebleken.
De structuur betreft een eenbeukige bootvormige plattegrond van circa 15,5
bij waarschijnlijk 6,5 m met een nagenoeg oostwest-oriëntatie. De plaats die
het gebouw op het gedeeltelijk opgegraven erf inneemt is immers niet bekend,
waardoor het ook heel goed om een hoofdgebouw zou kunnen gaan.
Aan beide korte zijden van het gebouw bevinden zich twee sluitpalen, hoewel
deze asymmetrisch ten opzichte van de lengte-as geplaatst zijn. Wellicht is het
aannemelijker dat er sprake is van enkele sluitpalen (S5076 en S3096/S5002) en
dat de sporen S5077 en S3091 geen deel uitmaken van de structuur. Wandpalen
zijn niet herkend.
Alleen de zuidelijke helft van de gebintparen is opgegraven. De kernconstructie
lijkt uit drie gebinten te bestaan, waarvan de staanders een rechte lijn vormen.
De afstand tussen deze staanders is van west naar oost 2,60 en 2,90 m. Op circa
3,70 en 3,90 m afstand zijn op één lijn met de gebintstijlen respectievelijk een
zuidwestelijke (S5022) en zuidoostelijke hoekpaal (S5074) geplaatst.
Binnen het areaal van de plattegrond bevinden zich enkele sporen die met een
enige voorzichtigheid aan het gebouw toegeschreven kunnen worden. Er dient
echter rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat ze behoren tot
structuren of sporen van activiteiten uit een andere bewoningsfase.
Enigszins gelegen op de lengte-as in het westelijk deel van gebouw 103 bevindt
zich kuil S5009. De kuil heeft twee vullingen, waarvan de onderste, wat schonere
vulling een oudere kuil zou kunnen zijn met een diepte van 0,40 m onder het
vlakniveau. De tweede vulling, die zich scherp aftekent door de onderste vulling,
is opgevuld met een grote hoeveelheid verbrande leem en houtskool. Het lijkt
er eerder op dat kuil is dichtgeworpen met brandafval dan dat hier bijvoorbeeld
sprake is van een haardplaats. Er zijn in de omliggende bodem ook geen
aantoonbare sporen van verhitting aanwezig die hierop zouden kunnen duiden.
Tegen het noordprofiel bevindt zich een tweede kuil, in dit geval met wat
minder brandresten (S5011). De rechthoekige kuil van 1,15 bij minimaal 1,40 m
heeft een diepte van 0,34 m onder het vlakniveau en sluit met de noordzuidoriëntatie goed aan bij die van structuur 103. Of het spoor inderdaad ook een
functie had binnen het gebouw is niet zeker.
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39 Huijbers 2014, 379.
40 Ua-61570; 1092 ± 28 14C age
BP (2s). Zie paragraaf 4.1.2.
41 Ua-61569; 997 ± 28 14C age BP
(2s). Zie paragraaf 4.1.2.
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Afb. 4.8 Structuur 103.

Het type bijgebouw waarbij de gebintstijlen in een rechte lijn zijn gesteld, valt
binnen de MDS-typologie van Huijbers onder type B3 (rechte wanden) of B4
(gebogen wanden). Beide varianten komen voor tussen 900 en 1200.42 Type B4
komt min of meer overeen met een kleine vorm van H1, het plattegrondtype
waaronder het hiervoor beschreven en later te dateren gebouw 101 geschaard
kan worden.
Uit een van de paalkuilen komt een scherf roodbakkend Maasland aardewerk
met daarop spatten loodglazuur (vnr. 113 uit S5017). Dit aardewerk is eventueel
vanaf het eind van de 12e eeuw te dateren (zie paragraaf 5.1.3). Greppel 302,
die wordt oversneden door gebouw 101, is echter de mogelijke erfgreppel bij
gebouw 103. We hebben in dat geval waarschijnlijk te maken met een gebouw
van een wat vroeger erf dat zich verder uitstrekte in noordelijke richting. Het is
de vraag wat zwaarder weegt bij de datering van structuur 103: de datering van
een enkele scherf aardewerk of de associatie van structuur 103 met greppel 302.
Verder komen er wat fragmenten bouwkeramiek uit de vulling van paalsporen,
waaronder verbrande leem met takindrukken (vnr. 123).

42 Huijbers 2007, 165 en 176.
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n Bijgebouw 108
Ook de toekenning van dit gebouw is nog verre van zeker. De rechthoekige
structuur bevindt zich tegen de westzijde van het onderzoek in een druk
sporencluster. In dezelfde zone is hooiberg 102 herkend, die op grond van een
oversnijding de opvolger van gebouw 108 moet zijn geweest (afb. 4.9). Omdat
de oostelijke middelste gebintstijl ontbreekt, doordat deze waarschijnlijk is
vergraven door een paalkuil van structuur 102, zou structuur 108 ouder moeten
zijn dan structuur 102. Paalsporen van structuur 108 oversnijden greppel 305
(S3004), die mogelijk met greppel 304 sporen van een ouder zandpad vormen.
Het bijgebouw meet circa 9,5 bij 5,5 m en is noordnoordoost-zuidzuidwest
georiënteerd. Er zijn vier hoekpalen herkend en één paal aan de westelijke
lange zijde; zoals gezegd is de oostelijke tegenhanger mogelijk vergraven door
een paalkuil van hooiberg 102. De paarsgewijze positie van de paalsporen zijn
aanwijzingen dat het hier om een gebintenbouw gaat, waarbij de diepte van de
paalsporen varieert tussen 0,24 m aan de zuidzijde tot 0,52 m aan de noordzijde.
Uitgaande van de westzijde van het gebouw lijken de gebintstijlen in een licht
gebogen lijn te staan. Binnen de typologie van Huijbers zou structuur 108 een
bijgebouwtype B5 kunnen zijn, hoewel ook bijgebouwtype B6 (met de gebintstijlen in een rechte en een gebogen lijn) nog tot de mogelijkheden behoort.
Zowel het bijgebouwtype B5 als bijgebouwtype B6 lijken volgens Huijbers een
bouwdatum te hebben na 1100.43
Aan de korte zijden zijn paalsporen aan de plattegrond toegekend. De paalkuilen aan de zuidelijke korte zijden bevinden zich op circa 2 m afstand van
elkaar en zijn mogelijk te interpreteren als de sporen van deurposten. Bij de
westelijke deurstijl (S3019) is aan de binnenzijde een extra paal geplaatst
(S3020). Bij de oostelijke deurstijl (S3017) is dit niet als zodanig gezien, maar
eerder sprake van een langgerekt spoor met een kern en insteek. Bij de noordelijke korte zijden zijn eveneens paalsporen aangetroffen, maar deze zullen
gezien hun positie waarschijnlijk niets te maken hebben met een ingangspartij.
De twee paalkuilen (S3051 en S3052) zijn circa 0,60 m naar binnen geplaatst
ten opzichte van de korte wand en bevinden zich ten westen van de as van het
gebouw. Met een onderlinge afstand van circa 0,80 m zouden ze de stijlen van
een smallere ingang kunnen zijn geweest, maar mogelijk zijn het sporen van
een intern constructie-element. De precieze functie kan noch uit de ligging
binnen het gebouw noch uit de opbouw en vulling van de sporen achterhaald
worden.44
Het is niet uit te sluiten dat andere sporen die binnen de contouren van het
gebouw zijn aangetroffen, ook tot de binnenbouw behoorden of, zoals kuilen,
er een functie hadden. Het meest in het oog springend is hierbij brandkuil
S3026. Deze ligt redelijk centraal binnen structuur 108 en dan vooral in de
zuidelijke helft van het gebouw, waar overigens eveneens structuur 102 de kuil
omsluit. Het zou daarom ook kunnen dat kuil S3026 binnen deze structuur een
functie had. Net aan de noordzijde van structuur 108 bevindt zich een tweede
kuil met brandresten (S3050). De brandkuilen worden verder besproken in
paragraaf 4.2.3.
Uit deurstijl S3017 is een halsfragment van gedraaid grijs aardewerk afkomstig
(vnr. 28), daterend in de volle middeleeuwen. In de noordoostelijke hoekpaal
S3047 is een fragment van een Romeinse of middeleeuwse tegula aangetroffen
(vnr. 40).
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44 De twee sporen doen
enigszins denken aan de
zogenaamde palen ‘M’en ‘N’
die ook wel bij bootvormige
plattegronden langs de
lange zijde van een gebouw
worden aangetroffen. Deze
sporen worden in verband
gebracht met palen van een
weefgetouw, bakoven of
ingang (Huibers 2007, 103).
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Afb. 4.9 Structuur 108 en 102.

n Bijgebouw 109
In het noorden van de vindplaats is een gedeelte van een plattegrond aangesneden, waarvan het grootste deel zich ten westen buiten het onderzoek bevindt
(afb. 4.10). Omdat zich hier mogelijk meerdere structuren uit verschillende
bewoningsfasen bevinden en het veronderstelde gebouw maar deels is opgegraven, blijft de reconstructie erg discutabel. Ook is de positie van de gebintstijlen en wandpalen erg onregelmatig. Ondanks deze tekortkomingen in de reconstructie mag aangenomen worden dat zich hier een noord-zuid georiënteerd
gebouw bevonden heeft met een lengte van circa 16 m binnen de opgraving en
een niet te bepalen breedte. Het gebouw is eigenlijk te fragmentair en onzeker
om het te kunnen typologiseren en de positie op het deels opgegraven erf
is niet bekend waardoor eigenlijk ook niet zeker is of het inderdaad om een
bijgebouw gaat. Als het inderdaad om een bijgebouw gaat, zou het op grond
van de gebogen wand volgens de MDS-typologie om een type B4, B5 of B6
kunnen gaan. De gebinten staan enigszins in een gebogen lijn, waardoor het
type B5 (twee gebogen wanden) of B6 (één gebogen wand) zou kunnen zijn.
Deze dateren respectievelijk in de 12e en 12e/13e eeuw.45 De equivalenten van
deze types onder de hoofdgebouwen binnen de MDS-typologie zijn H2 en H3.
De drie grotere paalkuilen hebben een diepte van 0,70 tot 0,80 m onder het
vlakniveau, hetgeen een reden is om aan te nemen dat het om drie gebintstijlen
gaat. In hoeverre kuil S4047, een spoor met veel brandresten, tot het gebouw
gerekend mag worden, blijft de vraag. Er is verder geen daterend vondstmateriaal uit de sporen verzameld.

45 Huijbers 2007.
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Afb. 4.10 Structuur 109.

n Spiekers/hooibergen
In het noordwesten van het onderzoek zijn uit het sporenclusters waarin
ze zich bevinden, twee vijfpalige hooibergen herleid (afb. 4.11 en 4.12 ).
Structuur 104 heeft een doorsnede van 5,4 m en structuur 110 zal vergelijkbare
afmetingen hebben gehad. Van deze laatste hooiberg zijn twee paalsporen
niet teruggevonden: de noordelijke bevindt zich waarschijnlijk net buiten of
op de grens van de opgraving, terwijl de noordoostelijke niet herkend lijkt te
zijn door de aanwezigheid van andere kuilen die daar gegraven zijn. De twee
hooibergen bevinden zich immers in een drukke activiteitenzone: niet alleen is
er rondom sprake van een cluster paalkuilen – die niet aan een gebouwstructuur
kunnen worden toegekend – maar ook hutkom 201 bevindt zich precies binnen
de contouren van hooiberg 104. Waarschijnlijk is hier sprake van een meerfasig
gebruik van dezelfde ruimte, al is een directe functionele relatie tussen deze
verschillende elementen niet uit te sluiten.
In het westen van het onderzoek bevindt zich de zespalige hooiberg 102. Ook
deze bevindt zich in een zone waarin men meer actief is geweest: bijgebouw
108 heeft er eerder gestaan (een paalkuil van 108 is daarbij vergraven door
een staander van 102) en de kuil met brandresten S3026 bevindt zich binnen
de contouren van zowel bijgebouw 108 als hooiberg 102. De hooiberg heeft
een doorsnede van 5,7 meter en is daarmee qua formaat vergelijkbaar met de
hooibergen 104 en 110.
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In het oosten van het onderzoeksterrein zijn drie vierhoekige hooibergen/
spiekers herkend. Ten noordoosten van hoofdgebouw 101 bevindt zich structuur
107 met afmetingen van circa 3,2 bij 3,2 meter. Het is lastig te bepalen of dit
gebouw ooit tot hetzelfde erf behoorde als hoofdgebouw 101; uitgaande van
de oriëntatie zou een gelijktijdigheid met bijgebouw 103 en greppel 302 zeker
tot de mogelijkheden kunnen behoren. Er is geen daterend vondstmateriaal in
de paalsporen aangetroffen.

Afb. 4.11 Verspreiding van
de spiekers binnen Vindplaats
Noord.

Binnen een cluster paalkuilen in het noordoosten bevinden zich mogelijk twee
overlappende en elkaar in tijd opvolgende hooibergen of spiekers. Een ruitvormige structuur 105 met afmetingen van circa 2,6 bij 2,4 meter en een meer
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Structuur 105 en 106

vierkante structuur 106 met afmetingen van circa 2,5 bij 2,2 meter. Mogelijk is
structuur 106 nog voorzien van een vijfde centrale paal. In een paalkuil van
structuur 106 is volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Uit structuur 105
komt een fragment grijs gebakken Maaslands aardewerk, daterend tot in de
13e eeuw.

Afb. 4.12 Detail van de spiekers.

n Palenrijen
In de oostelijke werkputten bevinden zich mogelijk palenrijen die eventueel
als begrenzing van de erven hebben gediend (afb. ; structuur 401, 402 en
404; structuur 403 is een recente niet afgebeelde palenrij). In hoofdstuk 3
zijn ze ter sprake gebracht als begrenzing op de overgang naar een alluviale
vlakte ten oosten van de vindplaats. Indien dit inderdaad een afrastering van
de nederzetting blijkt te zijn, is het opvallend dat de oriëntatie nauwelijks
overeenkomsten vertoont met die van de overige bewoningssporen. Met de
richting van de nieuwetijdse percelering komen ze echter ook niet overeen.
Mogelijk past de noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie van palenrij 401 het
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best bij die van gebouwstructuur 109, al is dit gedeeltelijk opgegraven gebouw
erg discutabel. Ook in het oostelijk uiteinde van erfgreppel 302 is eenzelfde
richting af te lezen. Palenrij 402 zou als erfafscheiding eventueel een noordelijke
tegenhanger kunnen zijn van greppel 302. Palenrij 404 wordt in verband
gebracht met naastgelegen hutkom 204 (zie paragraaf 4.2.2). Ter hoogte van de
hoek van palenrij 401 en 402 bevindt zich een kuilencluster dat waarschijnlijk
later is gegraven.

Bierbeek, Mevrouwkensveld

4.2.2

Hutkommen

Een opmerkelijk fenomeen binnen de opgraving wordt gevormd door vijf
rechthoekige, forse kuilen waar tijdens het couperen en afwerken meerdere
paalkuilen onder tevoorschijn kwamen (afb. 4.13). Deze kuilen, of gebouwtjes,
worden geïnterpreteerd als hutkommen. Een wat kleinere hutkom (structuur
205) is tegen de rand van het onderzoek in het noordoosten aangetroffen.
De vier andere hutkommen zijn gesitueerd ten noordwesten, ten westen en
zuidoosten van hoofdgebouw 101, maar in hoeverre ze gelijktijdig zijn met deze
plattegrond is niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval is bij de hutkommen
onderling wel een fasering vastgesteld: hutkom 203 oversnijdt hutkom 202. Dit
weerspiegelt een zekere tijdsdiepte van het volmiddeleeuwse erf.
Om meer te zeggen over de functie van deze gebouwtjes, die meestal in verband worden gebracht met allerlei artificiële activiteiten, is gekeken naar het
vondstmateriaal en de archeobotanische resten. Er leek een relatie te bestaan
met smeedactiviteiten die op of rond de vindplaats hebben plaatsgevonden,
maar vanwege een discrepantie in de datering is dit idee losgelaten.
Archeobotanisch onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat de hutkommen in
ieder geval zijn gebruikt voor de opslag van voedsel.
n Hutkom 201
Deze rechthoekige structuur is gelegen in het noordwesten van de vindplaats,
dicht tegen de begrenzing van het onderzoek. De kuil (S3072) heeft een
enigszins westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie en afmetingen van 4,40 bij
2,50 m (afb. 4.14). De zeer vlakke bodem bevindt zich op 0,56 m onder het
vlakniveau. In de coupe lopen de zijkanten van de kuil van boven naar beneden
schuin naar binnen toe.
Onder het westelijk uiteinde van de kuil is op de lengteas een forse paalkuil
aangetroffen (S3073). De paalkern heeft een diepte van 1,20 m onder het vlakniveau, waarbij zowel de kern als insteek worden oversneden door kuil S3072.
Paalkuil S3073 is mogelijk de enige paalkuil die met de structuur geassocieerd
kan worden. De sporen die rondom de kuil S3072 zijn aangetroffen, zijn toegekend aan de twee hooibergen 104 en 110.
Als de paal inderdaad onderdeel was van de hutkom, dan is deze eruit getrokken voordat de kuil volledig dichtraakte. De vulling van de uitgetrokken paal
(de kern) doorsnijdt geen enkele vulling van de kuil, zelfs niet de laag die
zich op de bodem van de kuil bevindt (vulling 3). Dit laatste kan mogelijk ook
te maken hebben met de slechte zichtbaarheid van de oversnijdingen in de
gevlekte vulling op de bodem van de kuil. Men zou immers mogen verwachten
dat de vuile laag op de bodem van de kuil aanwezig was op het moment dat de
paal eruit getrokken werd.
De kuil is vervolgens dichtgeraakt met een grijs gevlekte, donkerbruingrijze
iets humeuze vulling van lemig zand met wat houtskool en brokken kalksteen
(vulling 1). Opvallend is dat de oostelijke helft van de kuil vervolgens nog een
keer lijkt te zijn uitgegraven tot het oorspronkelijk niveau van de vlakke bodem
van de kuil, waarna deze weer is opgevuld met een grijs gevlekt bruin lemig
zand (vulling 4).
Behalve de brokken (lokale) kalksteen is ook aardewerk in de opvulling van de
kuil aangetroffen (vnrs. 48 en 57), waaronder witbakkend Maaslands aardewerk,
grijs aardewerk en Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. Op basis van de
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randfragmenten van vooral kookpotten en een tuitpot is het complex in de
11e eeuw te dateren (zie paragraaf 5.1).
n Hutkom 202
De rechthoekige structuur is de oudste van de twee oversnijdende hutkommen
in het westen van het onderzoeksgebied (hutkom 202 en 203). De kuil (S3057)
heeft grofweg eenzelfde oriëntatie als hutkom 201, zij het wat meer
westzuidwest-oostnoordoost gericht waardoor hij enigszins de oriëntatie heeft
van huis 101. Hutkom 202 (afb. 4.15) bevindt zich bovendien nagenoeg in het
westelijk verlengde van de lengteas van huis 101, hetgeen op het eerste gezicht
een mogelijke (temporaire) relatie suggereert tussen het huis en deze hutkom.
Op basis van de coupe kan vastgesteld worden dat de deels vergraven kuil
mogelijk een lengte had van 3,35 m bij een breedte van 3 m. Het spoor heeft
een redelijk vlakke bodem tot een diepte van 0,47 m beneden vlakniveau.
Onder de kuil zijn zes paalkuilen aangetroffen die mogelijk met een bijbehorend bouwsel te maken kunnen hebben. Onder het westelijk uiteinde bevindt
zich net als bij hutkom 201 een paalspoor tot op een diepte van 1,24 m onder
vlakniveau (S3124). Nadat de paal eruit is getrokken is vanaf de bodem van
de hutkom nog eens een kuil gegraven (S3057, vulling 3) door het inmiddels
weer opgevulde paalspoor. Daarna is pas de kuil helemaal opgevuld (vulling 1).
Onder de noordelijke helft van de kuil zijn nog drie paalkuilen aangetroffen
bij het afwerken van het spoor (S3109, S3110 en S3111). Deze sporen hebben
een diepte van 70 tot 85 cm onder het eerste vlakniveau. Onder hutkom 203
bevindt zich ter hoogte van het vergraven oostelijk uiteinde van hutkom 202
mogelijk nog net een onderkant (zichtbaar tot 0,72 m onder het vlakniveau)
van een paalkuil. Dit spoor (S3125) is tijdens de uitwerking gereconstrueerd
aan hand van de coupe. Het zou een ondiepere tegenhanger kunnen zijn van
S3124. In een lengtecoupe door de westelijke helft van structuur 203 is eveneens
een mogelijke onderkant (0,74 m onder vlakniveau) van een paalkuil in het
zicht gekomen (S3126). Dit zou een noordoostelijke hoekpaal van hutkom 202
kunnen zijn. Onder de zuidelijke helft van hutkom 202 zijn tijdens het couperen
geen paalkuilen herkend.
De hutkom heeft twee opvullagen. Op de bodem bevindt zich donkergrijze
zandige leem met veel houtskool en wat verbrande leem (vulling 2). Deze laag
zal uit de gebruiksperiode van de structuur stammen. Na ontmanteling is de kuil
opgevuld met grijs gevlekte, zandige leem met houtskool en stukjes verbrande
leem (vulling 1). Er is geen daterend vondstmateriaal in de vulling aangetroffen.
n Hutkom 203
Deze rechthoekige kuil (S3103) van 4,40 bij 3,30 m is waarschijnlijk gegraven
ter vervanging van hutkom 202 (afb. 4.15). De structuur oversnijdt het ouder
spoor en is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de voorganger. De zuidelijke korte zijde is daarbij op één lijn gegraven met de zuidelijke lange zijde
van hutkom 202. Over de lengte heeft de kuil een relatief vlakke bodem tot
een diepte van 0,74 m, al is deze coupe niet over de middellijn gezet. In de
dwarscoupe met hutkom 202 ziet de bodem er echter onregelmatiger uit,
waarbij de oostelijke zijde tot een diepte van 0,92 m meer komvormig is. Alleen
in het noordoostelijk helft zijn mogelijk bijbehorende paalsporen onder de kuil
aan het licht gekomen met dieptes van respectievelijk 1,10 en 0,96 m voor beide
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hoekpalen S3104 en S3106 en voor de ertussen gestelde paal S3105 bevindt de
onderkant zich op 1,36 m onder het eerste vlakniveau.
Op de bodem van de kuil bevindt zich een wat donkerdere laag, mogelijk uit
de periode dat de kuil in gebruik was. De hutkom lijkt na ontmanteling in één
keer dichtgeworpen met een bruingrijs lemig zand met daarin wat brokken
lichtbruin lemig zand. Deze vulling is vrij schoon, met uitzondering van enkele
brokjes verbrand leem en wat houtskool. Verder zijn er zeer gefragmenteerde
wandscherven van Rijnlands roodbeschilderd en Maaslands aardewerk in
aangetroffen (vnr. 59). Van dit laatste baksel is ook een lensbodem aanwezig.
Het complex is niet nader te dateren dan volmiddeleeuws.
n Hutkom 204
Centraal op de noordelijke vindplaats bevindt zich hutkom 204 (afb. 4.16), met
dezelfde westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie als de hutkommen 201 en 202
(S4132). De rechthoekige kuil meet 4,60 bij 3,30 m en heeft een redelijk vlakke
bodem op 0,88 m onder het vlakniveau, maar hierin lijken op een later moment
van gebruik wat niveauverschillen in te zijn ontstaan.
Onder de vier hoeken van de kuil zijn paalkuilen aangetroffen, evenals in het
midden van beide korte zijden. De plaatsing van deze laatste twee palen (S4157
en S4149) suggereert dat er sprake was van een gebouw met een zadeldak, met
een afmeting van circa 4,10 bij 2,60 m. De twee nokstijlen hebben een diepte
van respectievelijk 0,90 en 1,20 m onder het vlakniveau. De diepte van de vier
hoekpalen varieert van 0,78 tot 1,20 m onder het vlakniveau.
Behalve deze zes dragende staanders is nog een aantal paalsporen binnen
de structuur aanwezig, maar waarvan de functie binnen het gebouw niet
duidelijk is. Naast de oostelijk nokstijl bevindt zich op 0,25 m afstand paalkuil
S4148 met een diepte van 1,00 m. Deze extra paalzetting zou eventueel een
herstelling of versteviging kunnen zijn van de oorspronkelijke nokstijl. Tussen de
westelijke nokstijl en de noordwestelijke hoekpaal is ook een extra paalzetting
aanwezig (S4160). Dit spoor is met 0,60 m minder diep dan de paalkuilen van
de kernconstructie. Centraal in de noordelijke helft bevindt zich een in het vlak
langwerpig paalspoor of kuil (S4152). Het spoor heeft een diepte van 1,20 m en
evenaart daarmee de paalkuilen van de kernconstructie. De vullingen van het
spoor zijn redelijk rijk aan houtskool en geselecteerd voor daterend onderzoek
(zie paragraaf 4.1.2). Ten westen hiervan bevindt zich paalkuil S4155 die een
diepte heeft van 0,80 m. Kuil (paalkuil) S4156 is wederom een langwerpig spoor
met een diepte van 0,70 m en is haaks op de lengteas van het gebouw gegraven.
De functie van de langwerpige sporen binnen de hutkom is niet duidelijk.
Uit de opvulling van de hutkom komen enkele wandscherven Maaslands aardewerk (vnrs. 67, 74 en 75) en een lensbodem met een spat loodglazuur (vnr. 67).
Uit de langgerekte (paal)kuil S4152 komt eenzelfde bespatte lensbodem en
wandscherven Maaslands aardewerk met loodglazuur (vnr. 66). Uit paalkuil
S4155 is wederom een wandscherf Maaslands aardewerk verzameld. De datering
van dit aardewerk valt in de 10e of 11e eeuw en sluit goed aan bij de 14C-datering
van een roggekorrel uit (paal)kuil S41452 tussen 880 en 1020.46
Uit de opvulling van hutkom 204 komen verder nog drie grotere stukken
metaalslak (vnr. 74). Het lijkt er echter niet op dat deze iets met het gebruik van
de hutkom te maken hebben, aangezien de metaalbewerking waarschijnlijk
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vóór de volle middeleeuwen werd uitgevoerd (zie paragraaf 5.4). Het slakmateriaal is derhalve als opspit in de volmiddeleeuwse sporen terecht gekomen.
Bovendien is in de andere hutkommen, behalve in hutkom 205, geen metaalslak
aangetroffen, al kunnen er op het terrein meerdere werkplaatsen voor verschillende soorten ambachten of huishoudelijke activiteiten hebben gelegen.
Er lijkt echter wel een ruimtelijke relatie te bestaan met omliggende sporen
(afb. 4.17). Aan de zuid- en westzijde bevinden zich enkele paalkuilen, maar
een verband met de structuur is niet aantoonbaar. Ten oosten van de hutkom
bevindt zich echter een palenrij (404), min of meer in het verlengde van de
zuidelijke lange zijde de hutkom. Het kan zijn dat deze rij in verbinding stond
met de werkplaats of deel uitmaakte van de gelijktijdige inrichting van het
erf. Ten westen van hutkom 204 bevindt zich een cluster kuilen (o.a. S5127 en
brandkuil S5129/S5130, zie ook afb. 4.18), dat grotendeels gelijk georiënteerd
is met de hutkom. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat dit cluster eveneens
een restant is van een hutkom, maar vanwege de grotere afmetingen, de
onregelmatige vorm in met name de coupe en het ontbreken van paalkuilen
maken dit minder aannemelijk. Mogelijk bevonden zich gelijktijdig met
hutkom 204 hier activiteiten plaatst die eventueel ook te relateren waren aan
het gebruik van de hutkom. In de site Rotselaar-Molenstraat, ten noorden van
Leuven is een vergelijkbare situatie aangetroffen bij de vele daar opgegraven
hutkommen. Bij de betreffende vindplaats gaan de onderzoekers uit van
werkruimtes in de openlucht naast de hutkommen.47 Overigens zijn in (paal)
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kuil S4152 verbrande graanresten aangetroffen van een zodanige samenstelling
(vrijwel uitsluitende rogge, zie paragraaf 5.7.3) dat een functie van opslagplaats
het meest waarschijnlijk is. Hoewel de verbrande graanresten in het spoor lijken
te duiden op het afbranden van de structuur, zijn in de verdere opvulling van de
hutkom geen duidelijke aanwijzingen voor een grote brand aanwezig.
Afb. 4.18 Noordelijk deel van
Vindplaats Noord (werkput 4),
met op de voorgrond hutkom
204. De foto is genomen in
noordoostelijke richting.

n Hutkom 205
Deze kuil bevindt zich in het noordoosten van de vindplaats, tegen de begrenzing van het onderzoeksterrein (afb. 4.19). In het vlak is de kuil (S4023) als een
rechthoekig spoor waargenomen met sterk afgeronde hoeken en een uitstulping aan de oostzijde. De kuil heeft een afmeting van 3,20 bij 2,50 m en een
westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie, die vrijwel overeenkomt met de overige
hutkommen. In de coupe over de lengteas van de structuur heeft de kuil een
regelmatig vlakke bodem op een diepte van 0,80 m onder het vlakniveau. De
zijwanden lopen vanboven naar beneden enigszins schuin naar binnen.
Onder de kuil zijn zeven paalsporen aangetroffen, waarvan zes toebehoren aan
een kernconstructie van een klein gebouw met vermoedelijk een zadeldak; aan
beide korte zijden zijn namelijk tussen de hoekpalen (S4162, S4165, S4166 en
S4167) twee nokstijlen geplaatst (S4163 en S4164). Het kleine gebouw meet circa
2,00 bij 1,50 m en heeft een nagenoeg oostwest-oriëntatie. Voor wat betreft
de diepte van de paalkuilen geldt dat de nokstijlen 1,20 m (S4163) en 1,10 m
(S4164) zijn. De hoekpalen bevinden zich circa 1,00 m onder het vlakniveau.
Midden onder de zuidelijke lange zijde van kuil S4023 is een zevende paalkuil
aangetroffen (S4161), waarvan de functie bij de structuur niet duidelijk is. Het is
vreemd dat de paal niet tussen de zuidelijke hoekpalen is geplaatst, maar er net
buiten. De onderkant van S4161 bevindt zich op 0,92 m onder het vlakniveau.
In kuil S4023 is een vijftal vullingen onderscheiden. Op de bodem bevindt zich
een dunne donkergrijze laag (vulling 5) van lemig zand met houtskool, stam-

47 Hazen 2018, 56.
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Afb. 4.19 Detail en
coupe hutkom 205.
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mend uit de vroegste gebruiksfase van de hutkom. De daarop volgende lagen
lijken alle van na de ontmanteling van het gebouw te zijn, hoewel de palen
ook nog na de vorming van de op een na onderste laag (vulling 4), die erg
gevlekt is, kunnen zijn uitgetrokken. Net als bij de overige hutkommen is
een gelaagd vloerniveau niet heel duidelijk. Het vondstmateriaal uit de kuil
bestaat uit een randfragment Maaslands aardewerk (vnr. 38), daterend tussen
het midden van de 10e en de vroege 11e eeuw, en twee wandscherven van
Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (vnr. 78). In de archobotanische monsters
van vulling 3 en 4 zijn kleine magnetische metaaldeeltjes aangetroffen, die hier
waarschijnlijk als opspit in terecht zijn gekomen toen de kuil in de 10e of 11e
eeuw werd dichtgeworpen.
n Conclusie
De vijf onderscheiden hutkommen lijken te dateren in de 10e of 11e eeuw, waarbij op een bepaald moment hutkom 203 hutkom 202 vervangen heeft. Het is
niet duidelijk in hoeverre de andere structuren wel of niet gelijktijdig in gebruik
zijn geweest. De overeenkomstige oriëntatie lijkt erop te duiden dat ze aan
hetzelfde erf hebben toebehoord, waarbij mogelijk een relatie bestaat met huis
101.
De aanwezigheid van paalsporen onder de kuilen duidt op een overdekkende
gebouwconstructie. Bij twee van de vijf hutkommen is mogelijk sprake van een
klein gebouw met zadeldak. Bij de andere drie hutkommen is het bouwsel lastiger te reconstrueren, maar waarschijnlijk hebben er vergelijkbare gebouwtjes
gestaan. Paalkuilen die geen deel uitmaken van de dragende kernconstructie
vormen een aanwijzing voor een mogelijke binneninrichting. Opvallend zijn
twee langgerekte kuilen in hutkom 204.
Vier van de vijf hutkommen hebben een vrij vlakke bodem op een diepte varierend van 0,47 tot 0,88 m onder het aangelegde vlakniveau, waarbij de paalkuilen van de gebouwtjes meestal circa 0,40 m dieper zijn ingegraven. Behalve
de vlakke bodems, waarop soms een wat donkere, dunne laag tot ontwikkeling
is gekomen, zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor opgehoogde of gefaseerde vloerniveaus. Waarschijnlijk zijn er ook niet meer niveaus aanwezig geweest
dan de bodem van de kuil zelf. Mogelijk hebben hierop planken of matten
gelegen om de lemige en wellicht wat vochtige ondergrond te consolideren en
enigszins begaanbaar te maken. Hiervan zijn verder geen resten teruggevonden
of herkend, maar het verklaart wel de scherp afgelijnde bodems van de kuilen,
die zonder deze beschermende afdekking waarschijnlijk veel onregelmatiger
zouden zijn geweest. Indien planken zijn gebruikt als vloer, zullen deze, net als
de staanders, bij de ontmanteling van de constructie eruit genomen zijn voor
eventueel hergebruik. Vervolgens zijn de kuilen dichtgeworpen.
Uit het vondstmateriaal dat in de dichtgeworpen kuilen is aangetroffen is lastig
te achterhalen wat de functie van de hutkommen kan zijn geweest. Er lijkt
geen relatie te bestaan met de metaalwerking die eerder in de omgeving van
de vindplaats heeft plaatsgevonden. Brokken metaalslak en microscopische
metaaldeeltjes zijn waarschijnlijk secundair in enkele kuilen in het westelijk deel
van het terrein terecht gekomen. Uit het verkoolde archeobotanisch materiaal
dat in een aantal onderzochte monsters uit de hutkommen is aangetroffen, is
op te maken dat in deze structuren in ieder geval diverse verbrande consumptiegoederen zijn terechtgekomen.
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4.2.3

Kuilen

n Algemeen

Binnen het onderzoek, inclusief de sporen van Vindplaats Zuid, zijn 157 spoornummers uitgedeeld aan kuilen. Het onderscheid tussen kuilen en paalkuilen
is op het moment dat een spoor niet aan een gebouwstructuur kan worden
toegekend, niet altijd goed te maken. De verhouding tussen de doorsnede en
diepte van een spoor kan een aanwijzing zijn of het om een kuil dan wel paalkuil gaat, maar ook hierop zijn weer uitzonderingen. De functie of misschien
beter, het ontstaan van kuilen, is vervolgens eveneens lastig vast te stellen.
Vooral als er nauwelijks tot geen vondstmateriaal of bepaalde kenmerken
in aanwezig zijn die hiervoor een aanwijzing kunnen zijn. Kuilen kunnen
een functie op het erf hebben gehad (denk aan voorraadkuil of afvalkuil),
maar ze kunnen ook ontstaan zijn door bijvoorbeeld de winning van leem
als bouwmateriaal. Twee grotere kuilenclusters in het uiterste oosten van
Vindplaats Noord zou eventueel ontstaan kunnen zijn als gevolg van het
winnen van leem (afb. 4.20). Het betreft vooral grotere en diepere kuilen die
deels geclusterd en deels geïsoleerd zijn aangetroffen. Dat het werkelijk kuilen
die zijn ontstaan bij het winnen van leem is verre van zeker, maar een andere
functie kan niet direct gegeven worden. Er is nog gedacht aan de mogelijkheid
dat zich hier verdiepte staldelen hebben bevonden, maar bij de uitwerking
bleek het niet mogelijk bijbehorende structuren uit omliggende paalkuilen te
reconstrueren. In een aantal kuilen is volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen,
hetgeen alleen een terminus post quem-datering geeft van het dichtraken.
In het westen van Vindplaats Noord is in de smalle sleuf van werkput 7 een aantal grotere kuilen gedocumenteerd. Het is niet helemaal duidelijk wat dit voor
sporen zijn, omdat ze vanwege de omstandigheden slecht onderzocht konden
worden. Het zouden ook depressies kunnen zijn of andere afzettingslagen.
De meeste van deze sporen zijn niet dieper dan 20 cm onder het aangelegde
vlakniveau. Waarschijnlijk dateren ze wel in de middeleeuwen; ze worden
oversneden door de gracht/greppel 312.
Bij het ontstaan van kuilen op een erf moet men verder niet onderschatten
welke invloed dieren kunnen hebben. Alleen al bij klein gevogelte als kippen,
die de hele dag rondscharrelen op een erf, kunnen vele, weliswaar ondiepere,
kuilen ontstaan. Deze kuilen zullen waarschijnlijk weer snel gevuld zijn, maar
zijn mogelijk wel zichtbaar in het archeologisch bodemarchief.
Ten slotte is een aantal kuilen in de zuidelijke helft van Vindplaats Noord als
natuurlijke verstoring geïdentificeerd, zogenaamde involuties (zie hoofdstuk 3).
Mogelijk bevinden zich tussen de kuilen in de noordelijke helft van Vindplaats
Noord ook van deze verstoringen die zijn ontstaan door vries- en dooiprocessen
van het onderliggende, al zijn ze vanuit lithostratigrafisch oogpunt alleen nog in
de zuidelijke helft van de vindplaats te verwachten.
In deze paragraaf zal niet op alle kuilen die binnen het onderzoek zijn aangetroffen en weergegeven op de verspreidingskaart (afb. 4.20) in detail worden
ingegaan. Eén categorie kuilen zal echter besproken worden aangezien deze
mogelijk een licht werpen op bepaalde activiteiten ten tijde van de middeleeuwse bewoning: kuilen met brandresten.
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Afb. 4.20 Verspreiding van
de verschillende categorieën
kuilen.
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n Kuilen met brandresten

In een aantal kuilen zijn resten van verbranding aangetroffen. Ook in de vorige
paragraaf genoemde leemwinningskuilen kunnen brandresten terecht zijn
gekomen, zodat eigenlijk geen scherpe grens tussen beide categorieën te
trekken is, zoals goed te zien is bij een van de grotere clusters in de oostelijke
helft van Vindplaats Noord. Een deel van deze winningskuilen is relatief schoon,
terwijl een ander deel is volgeraakt met brandresten. Brandresten zijn echter
ook verder verspreid over de vindplaats in kuilen aangetroffen. Binnen de kuilen
met brandresten zijn drie typen te onderscheiden, die ieder weer op een andere
manier ontstaan of dichtgeraakt zijn of een andere functie hadden op het erf.
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste sporen.
l Kuilen met sporen van verhitting

Er zijn vier kuilen aangetroffen waarbij het vuur heeft ter plaatse lijkt te hebben
gewoed of waarbij nog nagloeiende resten in de kuil zijn geworpen. De bodem
onder en langs de kuil is hierbij verhit geweest waardoor een oranje rand is
ontstaan. De specifieke functie van de kuilen of wat en waarom er een vuur
gestookt werd is niet te achterhalen. In de betreffende kuilen bevonden zich
verder geen aanwijzingen hiervoor.
- Kuil S2041/S6074
Deze langgerekte oost-west georiënteerde kuil heeft afmetingen van 5 bij
1,75 m met een ronde westelijke en een enigszins taps toelopende oostelijke
zijde. De kuil heeft een diepte van 1,12 m. Omdat het spoor zich op de grens
van twee werkputten bevindt, is deze in twee delen onderzocht (afb. 4.21).
Aan de onderkant van de kuil is de kenmerkende oranje verkleuring zichtbaar.
Daarop bevindt zich een laag verkoold materiaal met laagjes oranje, verbande
leem. Vervolgens is de kuil gedicht met een wat gebrokte leemvulling met
daarin kleinere fragmenten houtskool. Het lijkt alsof de bodem van de kuil op
een bepaalde manier is verstoord bij het dichtwerpen van de kuil, aangezien de
oranje verhitte laag deels is omgezet. Bovenin de kuil bevindt zich een enigszins
vuilere gelaagdheid met wat houtskool en verbrande leem. Het is opmerkelijk
dat het middendeel van de kuil, op de grens van de twee werkputten, een vrij
schone vulling heeft.
Uit de bovenste vuilere gelaagdheid van de kuil komen overigens vijf Romeinse
wandscherven van reducerend gebakken, gedraaid aardewerk (vnr. 15). Het is
daarom niet uit te sluiten dat deze kuil een ouder spoor dat te dateren is in de
Romeinse tijd, maar rondzwervend materiaal zoals geopperd in paragraaf 4.1.1
is, behoort zeker tot de mogelijkheden.
Op 3,2 m afstand ten westen van de kuil is een (paal)kuil aangetroffen met
de grootste concentratie metaalslak binnen het onderzoek (S6072). Of dit een
aanwijzing vormt voor de functie van kuil S2041/S6074, is lastig te zeggen. In
de kuil zelf zijn ook geen resten aangetroffen die bijvoorbeeld zouden kunnen
duiden op smeedactiviteiten.48 Sterker nog, de verkoolde resten onderin de kuil
bestaan bijna uitsluitend uit rogge met daarnaast een beetje gerst en tarwe
(zie paragraaf 5.7). Er lijkt hier dus eigenlijk eerder sprake te zijn van de resten
van een verbrande graanvoorraad. Paalkuil S6072 zou eventueel samen met
andere omliggende sporen onderdeel van een structuur kunnen zijn rondom de
brandkuil. De sporen, kuilen en paalkuilen, rondom de kuil wijken echter te veel
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48 Er is bij de uitwerking ook
nog rekening gehouden met
de mogelijkheid dat het om
een pottenbakkersoven zou
gaan, maar ook hiervoor
zijn verder geen aanwijzingen zoals misbaksels of
grotere hoeveelheden
scherven. Zie bijvoorbeeld
de volmiddeleeuwse
pottenbakkersoven te
Merelbeke (De Groote, De
Clercq, Deforce & Moens
2007, VI-VIII).
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van elkaar af en zijn te onregelmatig gesitueerd om daaruit een overtuigende
gebouwstructuur te kunnen reconstrueren.
Afb. 4.21 Vlakdetail

Brandkuil S2041/S6074

en foto coupe door
kuil 6074 (links) en
S2041 (rechts, gespiegeld).
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- Kuil S4052/S6046
Ook deze kuil bevindt zich op de grens van twee werkputten, maar waarvan
het grootse deel in werkput 4 onderzocht kon worden. Het spoor heeft een
noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie. De ovale kuil heeft afmetingen
van 2,2 bij 1,2 m en een diepte van 0,52 m. Onderin de kuil is de ondergrond
oranje gekeurd door hittestraling (afb. 4.22). Er direct op bevindt zich een laag
houtskool. De kuil is vervolgens dichtgeraakt met bruingrijze, iets gevlekte leem
met kleine fragmenten houtskool.
Behalve een brok bouwkeramiek is er geen daterend vondstmateriaal in de kuil
aangetroffen. Een relatie met de enigszins gelijk georiënteerde structuur 106 of
het kuilencluster er ten zuiden van zou mogelijk kunnen zijn, maar is niet hard
te maken.
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Afb. 4.22 Kuil S4052/S6046.

- Kuil S5129/S5130
De twee sporen maken deel uit te van een kuilencluster ten westen en zuidwesten naast hutkom 204. Mogelijk bestaat er een functionele relatie tussen
deze verschillende contexten, vooral ook vanwege de gelijke oriëntatie die de
sporen hebben. Kuil S5129/S5130 heeft afmetingen van 2,5 bij 0,9 m een diepte
van maximaal 0,32 m raakt aan de westzijde een cluster kuilen met verbrandingsresten. De verhitting van de ondergrond heeft vooral plaatsgevonden
Afb. 4.23 Kuil S5129/S5130.
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onder kuil S5130. Met kuil S5129 heeft het spoor onderin een gemeenschappelijk houtskoolbandje. De kuil is vervolgens dicht geraakt met een wat lichtere,
gevlekte leem met wat houtskoolfragmenten.
In de kuil is geen daterend vondstmateriaal aangetroffen. Uit de aangrenzende,
oversnijdende kuil S5131/S4143 is volmiddeleeuws aardewerk (vnrs. 139 en 141)
verzameld. Dit spoor maakt met S4137 en S4138 deel uit van een cluster kuilen
met eveneens brandresten, maar zonder verhittingssporen.

Afb. 4.24 Lengte-coupe door
kuil S3026 in het westen van
Vindplaats Noord. Onderin
de kuil bevindt zich een vulling met een gelaagdheid van
verbrande leem en houtskool
waarbij de moederbodem
sporen van verhitting vertoont (inzet).
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- Kuil S3026
Binnen de contouren van de zespalige hooiberg 102 (en bijgebouw 108) bevindt
zich de 1,0 m diepe kuil S3026. De ovale kuil heeft afmetingen van 3,2 bij 1,8 m
en is noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd. Enerzijds lijkt er een relatie
te bestaan met een van de structuren waarbinnen het spoor is aangetroffen,
anderzijds bevindt het spoor zich in een zone met meer grotere kuilen, zoals
S3050 en S3059, en berust de ligging binnen een gebouw op toeval.
Terwijl de bodem van de kuil gevuld is met een gelaagdheid van verbrand
materiaal, houtskool en verbrande leem, is de natuurlijke bodem onder de
kuil oranje verkleurd door plaatselijke verhitting. Waarschijnlijk is de kuil
dichtgeworpen met nog gloeiende verbrande resten. Uit de archeobotanische
analyse van het verkoolde materiaal (paragraaf 5.7) blijkt zich een grote
verscheidenheid aan eetbare planten en granen tussen deze resten te bevinden,
waaronder hazelnoot, druif en dille, maar daarnaast ook wervels van vis en
andere botresten.
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l Kuilen dichtgegooid met brandresten

Bij de hiervoor beschreven kuil S3026 bevindt zich onderin niet alleen een spoor
van verhitting, de kuil is bovendien ook vol gegooid met brandresten, waardoor
deze ook onder deze categorie geschaard zou mogen worden. Het betreft
veelal diepere kuilen waarin men de (afgekoelde) resten van een brand heeft
geworpen. De hoeveelheid en samenstelling (houtskool, verbrande leem) van
het verbrand materiaal verschilt per kuil, waarbij de ene keer sprake is van een
dik pakket en de andere keer van een dunnere gelaagdheid of van gemengde
en gebrokte vullingen.
- Kuilen S3050 en S3059
Aan de westzijde van Vindplaats Noord bevinden zich twee grotere kuilen,
die qua vorm en formaat overeenkomsten vertonen met de nabij gelegen kuil
S3026. In kuil S3050 is relatief weinig verbrand materiaal terechtgekomen
(afb. 4.25). Het betreft een ovale kuil van 4,0 bij 2,75 m met een oostnoordoostwestzuidwest oriëntatie. De bodem van het spoor is komvormig tot spits en
bereikt een diepte van 1,08 m. De kuil is met meerdere pakketten grond dichtgeraakt met daarin twee dunnere lagen houtskool. In het spoor zijn scherven
Maaslands aardewerk aangetroffen met een datering in de volle middeleeuwen
(vnrs. 44 en 60).
Op een afstand van 5,5 m ten noorden hiervan bevindt zich kuil S3059. Het
enigszins rechthoekige en noordoost-zuidwest georiënteerde spoor heeft
afmetingen van 3,25 bij 2,25 m met een uitstulping aan de zuidwesthoek. Ter
plaatse van deze uitstulping is bij de aanleg van de coupe een paalspoor (S3102,
met onderin eveneens een laagje brandresten) aangetroffen. De relatie van de
paalkuil met kuil S3059 is niet duidelijk geworden, maar bij de archeobotanische
inventarisatie van de verkoolde resten bleek de inhoud van beide sporen vrijwel
identiek te zijn (zie paragraaf 5.7.3). Het zuidwestelijk deel van kuil S3059 is
Afb. 4.25 Coupe door kuil
S3050.
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met 0,84 m het diepst tegenover het noordwestelijke, grootste deel van de kuil
dat niet dieper is dan 0,24 m. Alleen in het diepe deel van de kuil is een groet
hoeveelheid verbrand materiaal terecht gekomen, bestaand uit houtskool,
verbrande granen en brokken verbrande leem. Analyse van de verkoolde
archeobotanische resten duidt op een grote partij granen (tarwe, haver) die na
verbranding in de kuil is terechtgekomen. Daterend vondstmateriaal was niet
in het spoor aanwezig, maar een verkoolde tarwekorrel kon gedateerd worden
tussen 770 en 970 n. Chr.49
De kuilen S3050 en S3059 bevinden zich aan weerszijden van de hutkommen
202 en 203. Mogelijk kunnen de kuilen in verband gebracht worden met deze
hutkommen, maar enig aanwijzing voor het functioneel gebruik van deze
contexten is niet aangetroffen.
Afb. 4.26 Coupe door kuil
S3059.

- Kuil S5115/S5153
Ten westen van hutkom 204 bevindt zich een noordnoordoost-zuidzuidwest
georiënteerde kuil van 6,0 bij 3,0 m. In feite betreft het een clustering van
meerdere kuilen. Veel brandresten zijn niet in de kuil aangetroffen, slechts
enkele dunne laagjes houtskool tussen de verder wat gebrokte vullingen. Tevens
zijn enkele brokjes verbrande leem in het spoor aanwezig. Het kuilencluster is
van een later moment dan kuil S5129, waar het doorheen snijdt. Waarschijnlijk
is het daarom ook jonger dan de overige omliggende sporen, zoals de kuil met
verhittingssporen S5129/S5130 en wellicht hutkom 204. Deze sporen passen qua
oriëntatie immers veel beter bij elkaar. Er is geen daterend vondstmateriaal
aangetroffen.

49 Ua-61567; 1142 ± 28 14C age
BP (2s). Zie paragraaf 4.1.2.
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- Kuil S4082/S6052
Deze min of meer rechthoekige kuil van 3,0 bij 2,0 m bevindt zich op de
grens van twee werkputten en kon daardoor in het oostprofiel van werkput
4 gedocumenteerd worden (afb. 4.27). Het spoor heeft een vlakke tot
komvormige bodem op een diepte van 0,54 m onder het vlakniveau. In de kuil
zijn twee vullingen met verbrand materiaal geworpen. Onderin een pakket met
brokken verbande leem en wat houtskool, daarbovenop een dunnere laag met
wat meer houtskool en brokken verbrande leem. De kuil is tenslotte gedicht
met grijs gevlekte leem met stukjes houtskool. Uit de schuine gelaagdheid
is af te leiden dat de kuil vanaf de zuidzijde is dichtgeworpen. Waar de
brandresten vandaan komen is echter moeilijk te bepalen, mogelijk van een van
de (afgebrande) gebouwen op het erf. Tussen de verbrande leem bevindt zich
mogelijk ook een deel van een ovenwand (vnr. 149). Verder is geen daterend
vondstmateriaal in de kuil aangetroffen.
Afb. 4.27 Coupe door kuil
S4082/S6082 in het oostprofiel
van werkput 4.

- Kuilencluster S4054-S4059-S4060-S4061-S4062-S6061-S6097
Het cluster kuilen maakt deel uit van een groter cluster, waarvan een deel
verbrandingsresten bevat terwijl een ander deel een vrij schone vulling heeft.
Zoals eerder beschreven worden de oostelijke kuilenclusters geïnterpreteerd als
leemwinningskuilen, maar de kuilen kunnen ook gegraven tijdens een grote
opruiming of herinrichting van het erf. Het verbrand materiaal is niet in alle
kuilen even intens aanwezig. Bij de meeste kuilen worden de wat gebrokte
kuilvullingen afgewisseld met lagen houtskool. Vooral in de 0,58 m diepe kuil
S4054 is een grotere hoeveelheid verbrand materiaal terechtgekomen, bestaand
uit een gelaagdheid van houtskool en verbrande leem (afb. 4.28).
Het weinige vondstmateriaal uit de kuilen bestaat wederom uit Maaslands
aardewerk (vnr. 70 en 179) en handgevormd grijs aardewerk (vnr. 180).
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Afb. 4.28 Coupe door kuil
S4054.

- Kuil S6066
De rechthoekige kuil bevindt zich direct ten oosten van voorgenoemd kuilencluster of maakt daar nog deel van uit. Het spoor is 3,20 bij 1,7 m groot en heeft
een diepte van 0,72 m. Hoewel er veel minder brandresten in zijn aangetroffen,
vertoont dit spoor grote overeenkomsten met de gelaagde opbouw van de
hiervoor beschreven kuil S4082/S6062 (afb. 4.29). De kuil is vanaf de noordzijde
dichtgeworpen, waarbij onderin een gemengde vulling met fragmenten
Afb. 4.29 Coupe door kuil
S6066.
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verbrande leem is terechtgekomen. Deze is vervolgens afgedekt met een dunne
houtskoollaag. De kuil is vervolgens gedicht met gevlekte grijze leem.
Het vondstmateriaal uit de kuil bestaat uit meerdere fragmenten Maaslands
aardewerk (waaronder met lensbodem), maar ook reducerend gebakken
aardewerk met wellicht een vroegmiddeleeuwse datering (vnr. 182). Verder
bevinden zich een fragment van een tegula, die niet nader gedateerd kan
worden dan Romeins of middeleeuws, fragmenten dierlijk bot en twee stukjes
metaalslak onder het vondstmateriaal.
- Kuil S6043
De kuil heeft een diepte van 76 cm, een rechte zijkant en een vrij vlakke bodem.
Het zou een voorraadkuil geweest kunnen zijn. Vanwege de aanwezigheid van
metaalslak in deze kuil en in het oversnijdende spoor S6042 werd aanvankelijk
een relatie gelegd met metaalbewerking. In het spoor zijn echter fragmenten
laatmiddeleeuwse baksteen aangetroffen, waardoor hier zeer waarschijnlijk
sprake is van een vermengde context (vnr. 176). Een relatie met overige sporen is
niet te leggen.
l Ondiepere kuilen met brandresten

Ten slotte is er nog een categorie ondiepere sporen met verbrandingsresten. De
sporen kunnen verder niet geduid worden, maar ze completeren wel het beeld
van de verspreiding van de brandresten over de vindplaats.
n Conclusie

Uit de in deze paragraaf besproken kuilen blijkt dat binnen de vindplaats meerdere branden hebben plaatsgevonden. Ook uit het archeobotanisch onderzoek
van de verkoolde resten uit een aantal kuilen is naar voren gekomen dat de
nederzetting door een of meer grootschalige branden was geraakt, waarbij ook
de graanopslagfaciliteiten in vlammen zijn opgegaan (hierover later meer in
paragraaf 5.7). Hiervan getuigen kuil S3026, kuil S3059, kuil S2041/S6074, maar
ook bijvoorbeeld de verkoolde resten in de rechthoekige (paal)kuil van hutkom
204. Voor de brandresten in de kuilen zijn daarom twee mogelijke verklaringen
te geven. De kuilen kunnen gegraven zijn om brandresten van elders op het
erf op te ruimen, zoals waarschijnlijk het geval is bij de kuilen S4082/S6052,
S6066 en S6043. Deze kuilen zijn dichtgeworpen met over het algemeen een
gebrokt pakket met verbrande leem en een laag houtskool. Waar de brand
gewoed heeft is lastig te bepalen. Of de kuilen nog een andere, primaire functie
hebben gehad is in deze gevallen lastig te zeggen. Andere kuilen hadden een
primaire opslagfunctie en deze is vervolgens ter plaatse in vlammen opgegaan.
Waarschijnlijk is deze laatste optie het meest aannemelijk voor de kuilen die
rijk zijn aan graanresten. Ook omdat bij een aantal kuilen sprake is van sporen
van verhitting onder de kuilen zelf. De opslagkuilen bevonden zich net als de
hutkommen aan de rand van de nederzetting en waarschijnlijk afgedekt. Kuil
S3026 bevond zich waarschijnlijk binnen een gebouw (structuur 102 of 108).
Kuil S5129/S5130 kan waarschijnlijk in verband gebracht worden met de omliggende kuilen en hutkom 204. Mogelijk heeft men voor bepaalde werkzaamheden buiten de hutkom een vuur gestookt. Welke werkzaamheden er plaatsvonden is onbekend. Een relatie met smeedactiviteiten die op of nabij de
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vindplaats hebben plaatsgevonden is een voor de hand liggende gedachte, aangezien op de vindplaats grote concentraties metaalslak aanwezig zijn. Hiervan
is vooral in het westelijk deel van Vindplaats Noord sprake. Dichtbij kuil S2041/
S6074 is de grootste concentratie metaalslak aangetroffen, maar in deze kuil
noch in andere brandkuilen zijn aanwijzingen voor metaalbewerking aanwezig.
Bovendien dateert het slakmateriaal zeer waarschijnlijk van voor de volle
middeleeuwen waarbij het zelfs de vraag is of de smeedactiviteiten wel binnen
het huidige opgravingsareaal hebben plaatsgevonden (zie paragraaf 5.4).

4.2.4

Greppels

Er zijn 15 structuurnummers aan greppels uitgedeeld (301 t/m 315, afb. 4.30).
Alleen al uit de verschillende oriëntaties en oversnijdingen is af te leiden dat ze
stammen uit verschillende perioden.
Op grond van het vondstmateriaal zou de oostelijke noordnoordwestzuidzuidoost greppel 301 (S2011/S2021) het oudst kunnen zijn. In deze in het
vlak vrij vage greppel, maar met een opmerkelijke diepte van ruim een meter
onder het vlakniveau, zijn wand- en schouderfragmenten van een Romeinse
dolium aangetroffen (vnrs. 20 en 21). Het is de vraag of de greppel inderdaad uit
de Romeinse tijd stamt of dat hier sprake is van rondzwervend materiaal dat om
de greppel terecht gekomen is. Landschappelijk bevindt greppel 301 zich aan de
rand van een ondiep dal dat periodiek watervoerend is geweest. De greppel kan
gegraven zijn om het afstromende water te reguleren (zie hoofdstuk 3). In de
zuidoosthoek van de opgraving is de greppel niet dieper dan 0,12 m onder het
vlakniveau (66,90 m +TAW), terwijl deze halverwege de werkput in noordelijke
richting een diepte bereikt tot 0,66 m (66,20 +TAW) en 1,04 m (64,30 +TAW)
onder het vlakniveau. Tegen het noordprofiel heeft de greppel een diepte van
circa 0,40 m onder het vlakniveau (64,20 +TAW). Het grote verval van de greppel
is grotendeels evenredig aan het natuurlijk verval van het terrein in noordelijke
richting.
In het zuidwesten bevinden zich twee greppels met een vergelijkbare oriëntatie. De twee greppels 304 en 305 lijken oversneden te worden door het
sporencluster waar de structuren 102 en 103 van deel uitmaken, maar dit is niet
met zekerheid vastgesteld in het veld. De greppels lopen namelijk in noordelijke
richting geleidelijk het vlak uit, waardoor de oversnijdingen eigenlijk niet
meer duidelijke te zien zijn. Op basis van een waarneming in het zuidprofiel
bestaat het vermoeden dat greppel 304 een opvulling is van een oud pad (aan
de zijkanten bevinden zich wellicht dieper gelegen karrensporen). Het spoor
bevindt zich onder een laag colluvium. Uit greppel 304 (S3005) komt alleen
een fragment gereduceerde bouwkeramiek, mogelijk van een middeleeuwse
daktegel (vnr. 25) wat een vroege datering van het spoor weer tegenspreekt.
Een vierde greppel met deze oriëntatie is in de noordwestelijke sleuf aangetroffen. Greppel 315 heeft een wat grillig verloop en als een combinatie van
twee parallelle greppeldelen geadministreerd. De greppel wordt oversneden
door kuil S7027 en de latere gracht greppel 312. Er is geen daterend vondstmateriaal aangetroffen.
De oriëntatie van de greppels 301, 304, 305 en 315 sluiten overigens ook goed
aan bij de richting van een aantal wegen en paden op historisch kaartmateriaal
en die zelfs heden ten dagen nog zichtbaar aanwezig zijn. Ten oosten van
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Afb. 4.30 Overzicht van de
greppels ter plaatse van Vindplaats Noord.
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het plangebied bevindt zich de Opvelpsetraat en ten westen enkele paden en
perceelscheidingen met dezelfde oriëntatie. Al deze tracés lopen mee met de
helling van de natuurlijke ondergrond; of ze ook van gelijktijdige oorsprong zijn
is op basis hiervan niet te bepalen.
De greppels 302 en 308 zijn mogelijk toe te kennen aan de volmiddeleeuwse
bewoning. Vanwege de oversnijding door hoofdgebouw 101 zal greppel 302
tot een ouder erf behoord hebben. Mogelijk horen ze bij het erf waarop ook
structuur 103 gelegen is. Dit gebouw heeft eenzelfde oriëntatie en bovendien
buigt het westelijk uiteinde van greppel 302 in de richting van de westelijke
korte zijde van het gebouw. De greppeldelen 308 behoren mogelijk tot
hetzelfde erf als deze greppel, gezien hun zelfde oriëntatie als greppel 302.
De in het westen gelegen greppels 313, 314 en eventueel ook 315 kunnen ook
volmiddeleeuws zijn, maar door de grenzen van de opgraving is het moeilijk
hier verdere uitspraken over te doen. Greppel 313 heeft een oriëntatie die goed
past bij die van structuur 101.
Greppel 312, in de westelijke sleuf werkput 7, is een diepe gracht die alle aangrenzende sporen oversnijdt. De hypothese is dat het om een laatmiddeleeuwse
gracht gaat bij het hoevencomplex ten noordwesten van de opgraving.
Vondstmateriaal dat deze theorie zou onderschrijven is echter niet aangetroffen;
uit greppel 312 (S7001) is enkel volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen (vnrs.
101 en 131), maar dat materiaal kan ook als opspit in het spoor terecht zijn
gekomen.
De greppel 306, 309, 310 en 311 behoren naar aller waarschijnlijkheid tot een
recentere verkaveling. De greppels 309 en 310 sluiten hierbij goed aan bij oriëntatie van de hedendaagse percelering. Mogelijk betreft het twee karrensporen
die circa 2 m uit elkaar liggen.
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4.3

Vindplaats Zuid

Ter plaatse van de landschappelijk hoger gelegen Vindplaats Zuid zijn weinig
antropogene sporen aangetroffen (afb. 4.33). Ook vondstmateriaal ontbreekt
vrijwel. Enerzijds zal dit te maken hebben met de fysieke gesteldheid van de
vindplaats: dit deel van het terrein is immers meer onderhevig geweest aan
erosie (zie hoofdstuk 3), al zal dat vooral consequenties hebben gehad voor
vindplaatsen uit de steentijd. Anderzijds kan de locatie op een helling met
onderliggende zandleembodem minder gunstig zijn geweest voor bewoning.
Opvallend zijn de vele “natuurlijke kuilen”, ontstaan door bodemwerking
tijdens vries- en dooiprocessen (involuties) in de top van de zandige leembodem
(zie hoofdstuk 3). De kuilen zijn in ieder geval tot in de zuidelijke helft van
Vindplaats Noord geïdentificeerd.
De duidelijkst antropogene sporen bestaan uit kuilen, waarvan enkele met
aanzienlijke diepten (S1010 en S1021). Men zou kunnen denken dat deze
kuilen zijn ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld het winnen van leem, zoals
waarschijnlijk ook in Vindplaats Noord het geval lijkt te zijn. Gebouwstructuren
zijn niet herkend. Sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek als paalkuilen
zijn geïnterpreteerd, zijn opnieuw onderzocht, maar worden thans sterk in
twijfel getrokken wat betreft de antropogene oorsprong ervan (bijvoorbeeld
S1006).
Afb. 4.31 Mogelijke leemwinningskuil S1021 ter plaatse
van Vindplaats Zuid.

In de noordelijke helft van opgravingsput is een greppelvormig spoor aangetroffen (S1007/1034), dat bij het couperen en uitschaven een met zandleem en
stenen opgevuld wegtracé bleek te zijn. Het pad bestaat uit twee parallelle
karrensporen met een onderlinge afstand van circa 1,7 m. In zuidelijke richting
loopt het spoor geleidelijk uit het vlak; in noordelijke richting maakt het tracé
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een bocht in noordoostelijke richting buiten de grenzen van de opgraving.
Er komt een fragment tegula uit het spoor dat niet nader te dateren is dan
Romeins of middeleeuws (vnr. 26). Het wegtracé is niet te zien op historische
kaarten zoals de Ferrariskaart of de Atlas der Buurtwegen. Een zandpad dat wel
te zien is op de kaart uit de Atlas der Buurtwegen uit omstreeks 1840 (‘sentier
no 94’)loopt tussen de twee onderzochte vindplaatsen door en verbindt de
huidige Opvelpsestraat in het zuidoosten (‘chemin no 3’) met een pad langs
de Bierbeek in het noordwesten (‘sentier no 93’). Het zou kunnen dat de
aangetroffen karrensporen wel op dit pad aansloten en dat deze zich gevormd
hebben toen men vrachten met leem transporteerde vanaf de ontgraving ter
plaatse van de kuilen S1010 en S1021.
Afb. 4.32 Karrensporen ter
plaatse van Vindplaats Zuid.

Het rechthoekige spoor S1001 met afmetingen van circa 3 bij 1,5 m en een
oostwest-oriëntatie kan op basis van het vondstmateriaal (glas en baksteen;
vnr. 1) als vrij recent worden beschouwd. De kuil is niet dieper dan 0,12 m.
Verder is in een aantal sporen in het zuidelijk deel van de werkput een grote
hoeveelheid gebroken ijzerzandsteen aangetroffen, waarvan een selectie voor
nader onderzoek is verzameld (vnrs. 2 en 3). De stenen zijn niet verbrand. Verder
aanwijzingen voor de functie van deze kuilen zijn er niet.
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5

Het vondstmateriaal

Tijdens het onderzoek zijn tijdens de aanleg van de werkputten, het couperen en
afwerken van sporen meerdere materiaalcategorieën verzameld (tabel 5.1).50 In
totaal gaat het hierbij om 758 objecten, waarvan de grootste categorie - zowel
in aantal als gewicht - ingenomen wordt door ijzerslak. Tijdens de uitwerking is
vastgesteld dat deze vondstcategorie waarschijnlijk haar oorsprong heeft buiten
de opgraving en mogelijk zelfs ook enkele eeuwen ouder is dan het gros van
de onderzochte bewoningssporen (zie paragraaf 5.4). De volgende grote groep
is het aardewerk, waarvan het meest dateert in de (volle) middeleeuwen. Deze
categorie speelt vooral een belangrijke rol in de datering van de vindplaats (zie
paragraaf 4.1.1.
Tussen natuursteen bevindt zich in ieder geval een hoeveelheid bewerkte
exemplaren die als vondstcategorie uitgewerkt zijn (paragraaf 5.5). Het weinig
aangetroffen glas en metaal zijn alleen basaal beschreven (paragraaf 5.2 en 5.3).
Het materiaal heeft weinig toegevoegde waarde in het begrip van de vindplaatsen. Dierlijk bot is in kleine aantallen teruggevonden, maar is niettemin uitgewerkt (paragraaf 5.6).
Tijdens het onderzoek zijn in totaal 34 stalen genomen (tabel 5.2). Tijdens de
beginfase van de uitwerking zijn daarvan 19 stalen gewaardeerd. Hierbij is
tevens gekeken naar de aanwezigheid van verkoolde resten van 14C-onderzoek.
Op basis van hun kwaliteiten en (dateerbare) context zijn uiteindelijk vijf stalen
verder uitgewerkt.
Tabel 5.1 Aangetroffen

Materiaalcategorie

vondstcategorieën en hun
aantallen.

Aantal

Datering

Aardewerk

12

Romeins

Aardewerk

180

Bouwkeramiek
Glas
Metaal (ijzer)

89

(post-) middeleeuws
Romeins/middeleeuws

2
1

(post-) middeleeuws

Slak (ijzer)

324

middeleeuws

Natuursteen

112

middeleeuws?

Silex
Dierlijk bot
Totaal

6
32

n.v.t.
(post-) middeleeuws

758

50 Bijlage 4.
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Type monster
Algemeen

20

Houtskool

13

Pollenbak

1

Totaal

5.1

Tabel 5.2 De genomen stalen

Aantal

en hun aantallen.

34

Aardewerk en bouwkeramiek
O. Van Remoorter (BAAC Vlaanderen)

Het gros van het ingezamelde keramisch vondstmateriaal bestaat uit aardewerkvondsten. Hiervan kunnen 180 scherven als middeleeuws of nieuwe tijd
gedateerd worden en twaalf scherven kunnen als Romeins gedateerd worden
(tabel 5.3). Daarnaast zijn ook verschillende fragmenten bouwkeramiek
ingezameld (n=89). De bewaring van het materiaal is meestal zeer goed te
noemen. Bij een aantal vondstnummers kunnen verschillende scherven geteld
worden. Op basis van de diagnostische elementen en de aanwezige vormen
kunnen voor de meeste sporen op deze manier een datering gegeven worden.
Deze datering valt in twee grote groepen uiteen, namelijk Romeins aardewerk
en middeleeuws aardewerk.
In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de methodologie van het
onderzoek, de algemene beschrijving van het materiaal op het niveau van de
site en de beschrijving van de keramiek die is verzameld uit de belangrijkste
vondstcontexten. Het materiaal blijkt zich met name te lenen voor de datering
van de sporen en de vindplaats.
Vondstcategorie
Romeins aardewerk
(post)middeleeuws aardewerk
Romeinse en middeleeuwse bouwkeramiek

5.1.1

Aantal vondsten
12

Tabel 5.3 Verdeling verzamelde keramiek per periode.

180
89

Methodologie

n Registratie

Bij de verwerking van het materiaal is vooral uitgegaan van de registratie voor
het assessment van het vondstmateriaal. Hierbij werd per vondstnummer een
assessment gemaakt van het wetenschappelijk potentieel. Voor de inventarisatie
van het aardewerk is gekozen voor het opstellen van een determinatietabel die
volgende elementen bevat:51
-

vondstnummer, werkputnummer en spoornummer
aard van het materiaal: aardewerk of bouwkeramiek
de dominant aanwezige deelcategorie
bewaring en fragmentatie
kwantificatie van het aardewerk
chronologie
51 Zie bijlage 7.
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-

-

homogeniteit van het ensemble (al dan niet residueel/intrusief
materiaal aanwezig)
bijzondere kenmerken: vaak telling en omschrijving van
het aanwezige materiaal, determinatie vormen, eventuele
gebruikssporen
overige opmerkingen: bijzonderheden, aard materiaal, indien
mogelijk een nauwere datering.

Op basis van deze verzamelde gegeven kon bij de eerste verwerking van het
materiaal een keuze gemaakt worden voor verdere uitwerking. Het middeleeuws materiaal is soms vrij gefragmenteerd en te weinig talrijk aanwezig om
verregaande uitspraken te doen. De meeste vondsten kunnen enkel gebruikt
worden om de sporen te dateren en een beperkt inzicht te geven in de materiële cultuur van de volle middeleeuwen. Grote afvalcontexten werden niet
aangetroffen.
Toch zijn er binnen het materiaal genoeg diagnostische stukken binnen het
Maaslands aardewerk aanwezig die een nauwere datering kunnen opleveren.
n Kwantificatie

Aangezien er geopteerd werd om een meer algemene bespreking van het
aardewerk te doen, werden geen echte kwantificatie doorgevoerd. Er werden
ook vrij weinig contexten aangetroffen, waarbij een dergelijke telling van het
minimum aantal individuen (MAI) nuttig zou gebleken zijn. De belangrijkste
informatiewaarde is de chronologie die op basis van het aardewerk kan opgesteld worden.
n Morfologische en typologische analyse

De identificatie van de verschillende aardewerkvormen is gebeurd op basis
van het werk ‘Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen’ van dr. K. De Groote.52
Voor meer regiogerichte informatie is gebruik gemaakt van de rapporten van
opgravingen en aardewerkgegevens hieruit uit de ruime regio rond Bierbeek.

5.1.2

Aardewerk op siteniveau

n Aardewerk uit de Romeinse tijd

Het Romeins aardewerk bestaat uit slechts een klein aantal scherven (n=12; tabel
5.4).53 Het gaat hierbij uitsluitend om wand- en schouderfragmenten. Onder het
aardewerk bevinden zich wand en schouderfragmenten van een handgevormde
dolium van het type Haltern 89 (vnrs. 20 en 21, S2021). Verder zijn ook nog
enkele fragmenten reducerend gebakken gedraaid aardewerk (vnr. 15, S2041
en vnr. 39, S4126) en handgevormd aardewerk (vnr. 43, S3087) herkend als
zijnde Romeins. Het materiaal is zeer gefragmenteerd, waardoor een nauwere
datering niet mogelijk is. Verder onderzoek zal hierin geen verandering kunnen
brengen.

52 De Groote 2008.
53 Gedetermineerd door Niels
Janssens (BAAC Vlaanderen).
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Aardewerksoort

Aantal

Dolium (handgevormd)

4

reducerend gebakken (gedraaid)

6

handgevormd aardewerk

2

Totaal

Tabel 5.4 Tellingen per
aardewerksoort voor het
Romeins aardewerk op
siteniveau.

12

n Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

Het leeuwendeel van het middeleeuws aardewerk, buiten een negental scherven, kunnen in de volle middeleeuwen gedateerd worden. Vijf scherven zijn
vermoedelijk in de vroege middeleeuwen en vier in de nieuwe tijd te dateren.
Het vroegmiddeleeuws materiaal bestaat vooral uit enkele wandfragmenten
(vnr. 172, S6036; vnr. 11, S2036; vnr. 104, S6034) en één bodemfragment (vnr.
18, S2031) ruwwandig aardewerk dat enkel globaal als vroegmiddeleeuws
kan gedateerd worden. Er zijn verder geen verdere dateerbare elementen
aangetroffen.
Het materiaal uit de nieuwe tijd bestaat uit enkele fragmenten industrieel wit
aardewerk, zonder verdere diagnostische elementen, waardoor dit materiaal
enkel globaal tussen de 19e en de 20e eeuw kan gedateerd worden.
Het gros van het middeleeuws materiaal (171 van de 180 fragmenten) kan in
de volle middeleeuwen gedateerd worden. Het materiaal bestaat hoofdzakelijk
uit geïmporteerd witbakkend Maaslands aardewerk, maar lokaal of regionaal
vervaardigd handgevormd en gedraaid grijs aardewerk komt ook in beperkte
mate voor. Rijnlands roodbeschilderd aardewerk komt eveneens in beperkte
mate voor.
Qua vormen komen zowel kogelpotten als tuitpotten voor. Het gaat hierbij
om de gebruikelijke volmiddeleeuwse huisraad. Het is duidelijk dat het
aangetroffen materiaal consumptieafval beslaat. Qua versiering komt vooral
radstempelversiering voor, zowel op het Maaslands aardewerk als het lokaal
vervaardigd aardewerk. Verder komt ook nog beschildering en de reliëfband
voor als versiering.
Aardewerkgroep

Aantal

Gedraaid grijs

9

Handgevormd grijs

20

Huttenleem

1

Industrieel wit

2

Maaslands

aardewerkgroep voor het
middeleeuws aardewerk op
siteniveau.

129

Rijnlands roodbeschilderd

14

Ruwwandig

4

Steengoed

1

Totaal

Tabel 5.5 Tellingen per

180
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n Bouwkeramiek

De bouwkeramiek bestaat hoofdzakelijk uit kleinere en middelgrote fragmenten baksteen enerzijds en brokken verbrande leem anderzijds (tabel 5.6). Bij de
fragmenten baksteen valt het grote aandeel tegulaefragmenten op. Het gaat
hierbij om dakpanfragmenten van het Romeinse type die zowel in de Romeinse
periode als de volle middeleeuwen vaak voorkomen. Het gaat hierbij zowel om
duidelijk als tegula te herkennen fragmenten, als ook kleinere brokjes die wellicht tot deze vorm kunnen herleid worden. Verder zijn ook enkele kleine baksteenbrokken die duidelijk van echte bakstenen afkomstig zijn ingezameld. Een
laatste bijzondere vorm is de grote hoeveelheid vrij volledige laatmiddeleeuwse
daktegels die in S7026 (vnr. 130) aangetroffen werden. Het gaat om een homogeen ensemble van laatmiddeleeuwse, deels geglazuurde daktegels. Door het
ontbreken van aardewerk kunnen deze helaas niet nauwkeurig gedateerd
worden.
Naast de baksteen zijn ook verschillende brokken en brokjes verbrande leem
ingezameld. Het gaat hierbij om voormalige wandbedekking die door verhitting
gebakken zijn. Hierdoor zijn bijvoorbeeld indrukken van takken en stro bewaard
gebleven in de gebakken leem. Enkele vertonen typische verbrandingssporen
die in verband kunnen gebracht worden met een ovenwand (vnr. 149, S6052).
Ook op enkele van de baksteenfragmenten zijn dergelijke verhittingssporen
zichtbaar (vnr. 174, S6019). Mogelijk was er ooit binnen de site een klein oventje
aanwezig, maar over de functie hiervan kunnen op basis van deze vondsten
geen uitspraken gedaan worden. Gezien het feit dat er veel smeedslakken op
de site zijn terechtgekomen, behoort een smeedoven tot de mogelijkheden (zie
ook paragraaf 5.4).
Tabel 5.6 Tellingen per type
bouwkeramiek en de bijhorende datering.

Type

ROM-ME

ME

LME

Totaal

Baksteen

33

4

19

56

Huttenleem

33

0

0

33

Totaal

66

4

19

89

5.1.3

Het aardewerk uit sporen en structuren

n Gebouwstructuren

Het aardewerk uit de herkende structuren is doorgaans zeer sterk gefragmenteerd. Meestal gaat het om wandfragmenten zonder echte diagnostische eigenschappen. Algemeen kan gesteld worden dat het om wandfragmenten witbakkend Maaslands aardewerk gaat, in beperkte mate komt ook handgevormd
grijs aardewerk en Rijnlands roodbeschilderd aardewerk voor. Hierdoor kunnen
geen scherpe dateringen gegeven worden voor de meeste van de structuren. Bij
enkele structuren kon op basis van slechts één vondstnummer een voorzichtige
nauwere datering gegeven worden. Hierbij moet wel vermeld worden dat het
dateren van deze structuren op basis van een enkele vondst twijfelachtig moet
genoemd worden.
In structuur 101 werden in totaal 22 scherven aangetroffen. Het gaat hierbij om
19 fragmenten Maaslands aardewerk, twee wandfragmenten handgevormd grijs
en één wandfragment Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. Als diagnostisch
stuk kunnen twee wandfragmenten witbakkend Maaslands aardewerk uit S5106
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aangehaald worden (vnr. 159). Het ging om twee passende wanden met op de
buitenzijde een versiering door middel van twee banden met een dubbele rij
rechthoekige radstempelindrukken. Er werden geen sporen van loodglazuur
aangetroffen op de scherven. Mogelijk kan dit versierde stuk gebruikt worden
om de structuur voorzichtig in de 11e-12e eeuw te dateren.54 Ook in de
productieplaats Andenne worden tussen het einde van de 11e en het einde van
de 12e eeuw dergelijke versieringswijzen aangebracht.55
In structuur 103 werd in S5017 een fragment roodbakkend Maaslands aardewerk aangetroffen waarop ook enkele spatten loodglazuur herkend werden
(vnr. 113). Het roodbakkend Maaslands aardewerk werd door Borremans en
Warginaire vanaf het einde van de 12e eeuw gedateerd.56 Mogelijk kan deze
structuur dan ook in deze periode gedateerd worden, hoewel deze scherf de
enige is die in de paalkuilen van deze structuur aangetroffen werd. Ook hier is
zeker voorzichtigheid geboden bij de datering.57 Bovendien zou op grond van
de analyse van de sporen en structuren het gebouw uit een vroegere fase van
het erf kunnen zijn.
Afb. 5.1 Randfragment van
een zogenaamde gatenpot
van grijs Maasland aardewerk
uit structuur 105.

Structuur 105 leverde ook één diagnostisch stuk op, namelijk een randfragment
uit spoor 6022 (vnr. 170; afb. 5.1). Het gaat om een randfragment vervaardigd
in de zogenaamde très cuite, een klinkend hard gebakken, grijsbruin baksel met
een vrij fijne zandverschraling dat eveneens in het Maasland vervaardigd werd.
Het baksel komt perfect overeen met Technische Groep 4B die in een recente
studie over het Maaslands aardewerk gepubliceerd werd.58 Het randfragment
kan als een rand van een gatenpot geïnterpreteerd worden. Dit individu heeft
een verdikte en extern licht op een punt getrokken lip op een naar binnen
staande, zeer korte hals. De randdiameter is 16 cm. Op het fragment is net
onder de rand een voor het bakken van de pot aangebrachte doorboring
aanwezig. Dit maakt een identificatie als gatenpot mogelijk. Een exacte functie
voor dit soort pot is niet gekend. Als mogelijke interpretatie wordt onder meer
het vervoer van kooltjes of vuur voorgesteld.59 Dit stuk kan vermoedelijk in
de 13e eeuw gedateerd worden, aangezien het grijs of reducerend gebakken
Maaslands aardewerk pas vanaf het tweede kwart van deze eeuw voorkomt.60
n Hutkommen

Het aardewerk uit de hutkommen is net als dat uit de structuren vaak sterk
gefragmenteerd. Het aardewerk is nu doorgaans wel iets talrijker aanwezig
in de vullingen van de verschillende sporen en er zijn ook meer diagnostische
stukken aanwezig. Ook hier bestaat het gros van het aardewerk uit Maaslands
aardewerk, maar ook Rijnlands roodbeschilderd en lokaalvervaardigd grijs
aardewerk werden herkend tussen de scherven.
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54 De Groote 2008, 344.
55 Borremans & Warginaire
1966, 86-87.
56 Borremans & Warginaire
1966, 86-87.
57 Op grond van de analyse
van sporen en structuren
is geconcludeerd dat het
inderdaad een oudere
structuur is.
58 De Groote 2015, 204-206.
59 De Groote 2008, 287.
60 Borremans & Warginaire
1966, 86-87.
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Hutkom 201 bevatte het meeste materiaal, namelijk 22 scherven (vnrs. 48 en 57;
afb. 5.2). Het gaat hierbij om 17 fragmenten witbakkend Maaslands aardewerk,
twee scherven grijs aardewerk en drie scherven Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. In witbakkend Maaslands aardewerk werden drie randfragmenten herkend, alle afkomstig van kookpotten. Een eerste rand heeft een eenvoudige,
naar buiten geknikte rand met afgeplatte top (vnr. 48.1). De randdiameter van
dit individu is 11 cm. Een tweede rand (vnr. 57.2) heeft een naar buiten geknikte
rand met een extern verdikte en afgeronde top. Aan de binnenzijde ontstaat zo
een duidelijke dekselgeul. De randdiameter is 13 cm. Een derde randfragment
(vnr. 57.1) heeft een licht uitstaande, extern verdikte en afgeronde rand. De
randdiameter is 12 cm. De roetsporen op de rand en hals wijzen bij alle op een
gebruik als kookpot.
Een bijzonder individu wordt vertegenwoordigd door twee grote wandfragmenten Maaslands aardewerk. Het gaat wellicht om een tuitpot. De wanden zijn
op de buitenzijde versierd met drie opgelegde kleistrips die eveneens versierd
zijn met slordig aangebrachte radstempels of vingerknepen (vnr. 48.2).
In lokaal vervaardigd aardewerk werden twee fragmenten van een kogelpot
in gedraaid grijs aardewerk herkend (vnr. 57). Het gaat om een kogelpot met
een bovenaan afgeplatte rand met een aan de buitenzijde verdikte lip op
een licht uitstaande hals (vnr. 57.3).61 De randdiameter is 14 cm. Het gaat om
een kogelpot in een zeer fijn verschraald baksel die zorgvuldig afgewerkt is.
Op de schouder zijn verschillende radstempellijnen met vierkante indrukken
aangebracht. In totaal kunnen zeven lijnen geteld worden op dit fragment.
Het materiaal uit deze hutkom kan met enige voorzichtigheid in de 11e eeuw
gedateerd worden.
Afb. 5.2 Lokaal vervaardigd
grijsbakkend en witbakkend
Maasland aardewerk uit hutkom 201.

Hutkom 205 bevatte drie scherven, één randfragment Maaslands aardewerk
(vnr. 38) en twee wanden Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (vnr. 78). Het
randfragment Maaslands aardewerk heeft een haaks omgeplooide, verdikte
rand met afgeschuinde top en een licht uitstekende, puntige top.62 De randdiameter is 14 cm. Dergelijke randtypes kunnen meestal tussen het midden van
de 10e en de vroege 11e eeuw gedateerd worden en vormt de eerste stap in de
evolutie naar de typische sikkelvormige randen van de 11e en vroege 12e eeuw.63

61 De Groote 2008, 115. Type
L17.
62 De Groote 2008, 341, Type
M2.
63 De Groote 2008, 341.
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Het is vervaardigd in een meer oranjegeel baksel dat iets ruwer verschraald
is dan de fijne witgele baksels. Dit fragment is duidelijk afkomstig van een
kookpot, aangezien de rand duidelijk beroet is.
n Greppels

In greppel 312 werden drie wanden witbakkend Maaslands aardewerk (vnr.
101) en een randfragment van een kogelpot in handgevormd grijs aardewerk
(vnr. 131) aangetroffen. Het gaat om een kogelpot met een haaks naar buiten
geplooide, eenvoudige maar zware rand met afgeplatte top.64 Deze rand is
in een grijsbruin, fijn verschraald maar hard gebakken baksel vervaardigd. De
randdiameter is 16 cm.
Tussen het Maaslands aardewerk bevonden zich twee wanden in een meer
oranje baksel, waarvan één met een stuk loodglazuur, en één wand in een wit
baksel dat versierd was met vier rijen rechthoekige radstempels. De buitenzijde
van deze scherf is eveneens bedekt met een dekkende laag geel loodglazuur.
Dergelijke versieringspatronen komen ook veelvuldig te Andenne tussen het
pottenbakkersaval voor.
Dit spoor kan vanaf de 10e of 11e eeuw dichtgeraakt zijn.
n Kuilen met brandmateriaal

In de kuilen met brandmateriaal werd slechts zeer weinig materiaal gevonden.
In slechts één geval was er sprake van materiaal met diagnostische kenmerken.
Het overige vondstmateriaal bestond uit stukken bouwkeramiek of wandfragmenten.
Uit kuil S3050 werden twee fragmenten van een vermoedelijke tuitpot verzameld (vnr. 60; afb. 5.3). Het gaat om een individu in witbakkend Maaslands
aardewerk met een schuin naar buiten geknikte rand met licht verdikte en
afgeplatte top. De randdiameter is 12 cm. Aan de rand is een bandvormig oor
bevestigd. Helaas is de tuit niet bewaard. Het baksel zelf is vrij grof verschraald
met een ruw oppervlak. Vermoedelijk kan dit type tuitpot in de 10e tot vroege
11e eeuw gedateerd worden.
Afb. 5.3 Vermoedelijke tuitpot van witbakkend Maasland
aardewerk uit kuil S3050.

n Overige sporen

In de overige sporen werd slechts weinig diagnostisch materiaal aangetroffen.
Hieronder worden nog enkele van deze stukken besproken.
In S4520 werd een randfragment van een kogelpot/tuitpot in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk herkend (vnr. 34). Het gaat om een pot met een schuin naar
buiten geknikte rand met afgeplatte top. De randdiameter is 12 cm. Hoewel het
om roodbeschilderd aardewerk gaat, is er van deze typische beschildering helaas
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L3B.
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niets te zien op dit fragment. Dit stuk kan tussen het derde kwart van de 10e en
het eerste helft van de 11e eeuw gedateerd worden.65
S5108 leverde een randfragment van een kogelpot in grijs aardewerk op
(vnr. 100). Het gaat om een kogelpot met een schuin uitstaande rand met
spitse, afgeronde top. Dit randtype komt frequent voor in de West-Brabantse
vormtraditie.66 Zo komt dit randtype vaak voor te Leuven67, maar ook bijvoorbeeld te Mechelen.68 De randdiameter is 18 cm. Dit stuk kan tussen de 12e en
vroege 14e eeuw gedateerd worden.
S5131 bevatte 3 passende fragmenten witbakkend Maaslands aardewerk
(vnr. 141). Het gaat om stukken van een mogelijke tuitpot met een haaks
omgeplooide, verdikte rand met afgeschuinde top en een licht uitstekende,
puntige top.69 Dergelijke randtypes kunnen meestal tussen het midden van
de 10e en de vroege 11e eeuw gedateerd worden.70 Dit individu heeft een
randdiameter van 12 cm. S6002 (vnr. 178) leverde eveneens een randfragment
op met eenzelfde randtype als hierboven beschreven. Hiervan kon de
randdiameter niet bepaald worden door de geringe grootte van het stuk.
Een laatste intrigerend stuk is een randfragment in Rijnlands roodbeschilderd
aardewerk, gevonden in S6098 (vnr. 181; afb. 5.4). Het gaat hierbij om een
schijnbaar driehoekig opgetrokken randfragment met centraal een doorboring
in. Parallellen zijn niet gekend bij de productie in het Rijnland. Dergelijke
opgetrokken randen doen wel denken aan de opgetrokken randen die bij
sommige kogelpotten in de regio rond Brugge voorkomen.71 Dergelijke
kogelpotten werden gebruikt om boven het vuur te hangen. Of hier aan een
gelijkaardige functie moet gedacht worden is niet geheel duidelijk.
Afb. 5.4 Doorboord randfragment van Rijnlands roodbeschilderd aardewerk uit kuil
S6098.

5.1.4
65 Sanke 2002, 181 en 187.
66 De Groote et al. 2015.
67 Zie De Groote et al.
2015, maar ook eigen
waarnemingen op het
materiaal van LeuvenVesaliusstraat/Tiensestraat
68 Eigen waarnemingen op
materiaal te MechelenMuntstraat en Goswin de
Stassartstraat.
69 De Groote 2008, 341, Type
M2.
70 De Groote 2008, 341
71 Baeyens et al. 2018.
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Conclusie

Het aangetroffen aardewerk geeft een beperkt inzicht in de materiele cultuur
gedurende de volle middeleeuwen. Het lijkt erop dat vooral aardewerk uit het
Maasland aangevoerd werd en dat de lokale aardewerkproductie quasi onbestaande was. De aangetroffen vormen omvatten hoofdzakelijk kogelvormige
potten. Het gaat hierbij om de kogelpot en de tuitpot. Het materiaal kan vooral
in de 10e-11e eeuw gedateerd worden. De typische mid-12e-eeuwse randtypes in
het Maaslands aardewerk, met name de manchetranden, ontbreken volledig.
Wellicht zal de site voor het begin van de 12e eeuw verlaten worden, hoewel er
toch enkele fragmenten mogelijk in de late 12e eeuw kunnen geplaatst worden.
De sterk gefragmenteerde aard van het materiaal maakt de interpretatie van
het aardewerk moeilijk, waardoor de exacte fasering van het materiaal en de
site op basis van alleen het aardewerk niet geheel kunnen achterhaald worden.
Enkele scherven dateren van na de volle middeleeuwen. Dit kan wijzen op een
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beperkte aanwezigheid of activiteit in deze periode. Veel gegevens zijn op basis
van de geringe hoeveelheid materiaal niet meer te vergaren. Het aardewerk lijkt
op dit moment zijn maximum kennispotentieel te hebben behaald.

5.2

Glas

Er zijn twee glasfragmenten aangetroffen in kuil S1001 op Vindplaats Zuid
(vnr. 1). Het gaat bij beide om helder glas: één stukje vensterglas en één
fragment van een fles of beker. De fragmenten zijn niet ouder dan 1800 te
dateren en mogelijk zijn ze zelfs niet ouder dan 20e eeuws.

5.3

Metaal

Er is nauwelijks metaal aangetroffen, hoewel de sporen en vlakken wel zijn
nagelopen met een metaaldetector. Alleen in kuil S2034 is een nagel aangetroffen (vnr. 21). De nagel dateert in ieder geval van voor 1800 en kan goed in
verband worden gebracht met de middeleeuwse vindplaats.

5.4

Slak

5.4.1

Inleiding

(P.T.A. de Rijk72)

In Vindplaats Noord zijn aanzienlijke hoeveelheden slak aangetroffen, waarbij
onder andere 321 stukken slak en slakachtig materiaal zijn geborgen met een
totaalgewicht van bijna 21 kg.73 Zij komen op één na alle uit het noordoostelijke
deel, met name uit werkput 6. Met betrekking tot het slakonderzoek zijn
in het archeologierapport vijf aanvullende vragen gesteld.74 Deze vragen
hebben onder meer betrekking op zaken als de aard van het slakmateriaal, het
productieproces, de verspreiding, de herkomst en datering. Na een analytische
beschrijving in de eerstvolgende paragrafen, zal hierop antwoord gegeven
worden in de afsluitende paragrafen 5.4.5 en 5.4.6.

5.4.2

Methodiek en conservering

De slak is handmatig per werkput, laag, spoor en vulling verzameld. Het materiaal is vervolgens macroscopisch onderzocht, waarbij aan de hand van kenmerken, waaronder vorm, insluitingen, structuur en magnetisme, bepaald is bij welk
proces de stukken ontstaan zijn. Anders dan bij de meeste andere materiaalgroepen bestaan er voor slak geen vast omschreven determinatiesleutels omdat elk
slakfragment een andere vorm heeft. Wel komen bepaalde kenmerken vaker bij
het ene proces voor dan bij het andere.75 De combinatie van kenmerken maakt
het mogelijk een afweging te maken welk ontstaansproces voor de betreffende
slak de meest waarschijnlijke is.
De slak is matig goed bewaard gebleven. Veel fragmenten zijn met bodemmateriaal bedekt dat met ijzerhydroxide (roest) is verkit en/of tonen roestige
plekken. De roest is het gevolg van de chemische gesteldheid in de bodem,
waardoor ijzer in het grondwater door een variërende grondwaterspiegel,
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72 De auteur heeft in eigen beheer een rapport aangedragen, waarvan de huidige
paragraaf een redactionele
bewerking is. En deel van
de originele tekst is tevens
gebruikt voor de synthese.
73 Bijlage 8.
74 Van Mousch et al. 2018, 39.
75 Bayley 1985. Vereinigung des
Archäologisch-technischen
Grabungspersonals der
Schweiz (VATG) 1997. English
Heritage 2001. De Rijk 2007,
113-125.
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zuurgraad en redoxomstandigheden op de slak is afgezet.76 Ook kan ijzer in de
slak zijn uitgeloogd waardoor de slak relatief snel uit elkaar valt en/of poederig
wordt. Dit is bij enkele stukken het geval. Door het roestige uiterlijk kon van
meerdere fragmenten maar een beperkt aantal kenmerken worden genoteerd.

5.4.3

Slakbeschrijving

De gevonden slak vertegenwoordigt alle drie de fases binnen de zogenaamde
chaîne opératoire van ijzer. Hierin worden de verschillende bewerkingen
beschreven die nodig zijn om van ijzererts tot een gesmeed ijzeren voorwerp
te komen (tabel 5.7). Deze fases betreffen het produceren van ijzer uit ijzererts
in een oven, de verdere bewerking van het in de oven gewonnen slakhoudend
ijzer, ook wolf genoemd, in een oven of smeedhaard (het zogenaamde herverhitten) en het smeden van de van slak gereinigde en gecomprimeerde wolf tot
gebruiksvoorwerp in een smeedhaard.
Tabel 5.7 Vereenvoudigde

handeling

grondstof

plaats van handeling

afvalproduct

eindproduct

weergave van de chaîne

produceren

ijzererts

oven

productieslak

wolf

herverhitten

wolf

oven/smeedhaard

herverhittingslak

smeedijzer

smeden

smeedijzer

smeedhaard

smeedslak

gewenst object

opératoire van ijzer. Naast de
in de tabel genoemde grondstof werd in ieder stadium
ook houtskool als brandstof
en leem voor de bouw van
oven en haard benodigd.

Tabel 5.8 Aantal (n) en
gewicht (G) van het op de
onderzoekslocatie aangetroffen slakmateriaal.

76 Courty et al. 1989, 179-180;
Huisman & Van Os 2011, 93;
Stambolov 1985, 30 ff.
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Een groot deel van het materiaal (45%) kan met zekerheid als productieslak
worden gedetermineerd (tabel 5.8). Nog eens een vijfde van het aantal
stukken kan tijdens de ijzerproductie zijn ontstaan, maar dit is vanwege de
vaak geringe grootte van de fragmenten niet zeker. Ongeveer 30% is verder
in een smeedhaard gevormd en kan zowel bij het smeden van ijzer alsook bij
het herverhitten van wolf zijn ontstaan. Herverhittingslak is archeologisch
relatief onbekend en de beschrijving van dit type slak is vaak uiterst summier,
als zij al beschreven wordt. Het verschil tussen herverhittingslak en smeedslak
is vermoedelijk klein, omdat de uitgevoerde handeling, het verhitten van
wolf/ijzer om het aansluitend te kunnen bewerken, hetzelfde is. In het Engels
worden het herverhitten van wolf en het smeden van ijzer dan ook treffend met
primary en secundary smithing aangeduid. Voor dit onderzoek is met name de
slakgrootte als criterium voor herverhittingslak en smeedslak gebruikt. Dit is in
tabel 2 zichtbaar in het verschil tussen de percentages naar aantal en gewicht,
waarbij het hoge gewichtspercentage van herverhittingslak op de grotere
fragmenten terug te voeren is.
type

n

G (kg)

n (%)

G (%)

ijzererts

4

0,2

1,3

1,1

ovenslak

74

2,6

23,1

12,3

tapslak

144

6,0

44,9

28,7

herverhittingslak

29

7,3

9,0

35,0

ijzerrijke smeedslak

38

4,1

11,8

19,9

silicaatrijke smeedslak

12

0,3

3,7

1,3

haardwand

20

0,4

6,2

1,7

totaal

321

20,9

100,0

100,0
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Bij bovenstaande onderverdeling moet worden bedacht dat door de matig
goede conservering en vaak geringe grootte van de fragmenten niet al het
materiaal eenduidig aan een bepaald type kon worden toegewezen. Bovendien
kan bij verschillende activiteiten deels soortgelijke slak zijn ontstaan. De
genoemde aantallen en gewichten zijn daarom indicatief en niet absoluut.
n IJzererts

Het gevonden ijzererts kan als ijzerzandsteen worden gedetermineerd, meer
specifiek ijzerzandsteen van de formatie van Diest. Dit materiaal kwam op
grote schaal voor in het Hageland, waar Bierbeek geografisch gezien nog
net toe behoort. IJzerzandsteen ontstaat wanneer ijzerhydroxide in de vorm
van limoniet (Fe2O3·nH2O) zandkorrels aaneen kit. Het ijzer wordt geleverd
door verwering en oxidatie van het kleimineraal glauconiet [(Fe3+, Al, Mg)2(Si,
Al)4O10(OH)2] dat tot 20% ijzeroxide kan bevatten en in delen van de voormalige
Diestiaanzee in een verhouding van ongeveer 1:1 met zand voorkomt. Het
ijzergehalte in de zandsteen is ongeveer 16%, waardoor de steen licht- tot
donkerbruin gekleurd is.77
De gevonden fragmenten zijn min of meer vlak tot onregelmatig gevormd en
het formaat varieert tussen circa 3,5 x 3,5 x 1,5 cm en circa 6,0 x 5,5 x 2,5 cm. Het
kleurenspectrum verloopt van geelbruin tot roodbruin en blauwgrijs (afb. 5.5).
De stukken zijn niet magnetisch. Op grond van de gevonden vier stukken kan
niet worden vastgesteld of de fragmenten verzameld zijn voor de ijzerwinning.
Daarvoor is de hoeveelheid erts te gering en het formaat te uiteenlopend.
Bovendien lijkt het ijzergehalte van de ijzerzandsteen te laag te zijn om daaruit
ijzer te kunnen winnen. Dit laatste argument werd ook bij het vooronderzoek
aangedragen met betrekking tot twee houtskoolrijke kuilen met ijzerzandsteen
in het zuiden van het plangebied.78 Waarvoor de steen dan verzameld is, is niet
duidelijk.
Afb. 5.5 Fragment ijzerzandsteen vnr. 164 met een gewicht van bijna 100 g.

77 Gullentops & Wouters 1996,
88-89, 150. Laban 2015, 93-94.
78 Claesen et al. 2015, 12.
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n Productieslak

Dit type slak ontstaat wanneer ijzererts samen met houtskool bij relatief geringe
temperaturen in een oven worden verhit. Hierbij wordt een deel van het ijzererts in metallisch ijzer omgezet. Dit ijzer wordt niet vloeibaar maar vormt een
conglomeraat van kleine ijzerhuidjes onder in de oven, de zogenaamde wolf.
De rest van het erts reageert met brandstofas en ovenwand, wordt vloeibaar
en vloeit, afhankelijk van het oventype, of in een kuil onder de ovenschacht of
door een kleine opening in de schacht in een ondiepe kuil naast de oven. De
vorm van de productieslak die in Bierbeek is aangetroffen wijst op deze laatste
ovenvorm (afb. 5.6).
Afb. 5.6 Standaardafbeelding
van een tapoven (aangepast
overgenomen uit Tylecote
1987, 170 fig. 5.15).

l Tapslak

79 Cleere 1995, 296.
80 Obata & Mizuta 1994, 261 ff.
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De slak die uit de oven vloeit wordt tapslak genoemd. Tapslak heeft een karakteristieke vorm die uit vingervormige vloeistructuren bestaat die horizontaal
over elkaar zijn gevloeid. De gevonden stukken tapslak zijn relatief klein.
Het zwaarste stuk weegt ongeveer 840 g, gevolgd door een fragment van
circa 565 g en 320 g (afb. 5.7). Alle overige stukken wegen minder dan 250 g,
meestal tussen 10 en 50 g. Aan de bovenzijde zijn vooral smalle vloeivormen
te herkennen. De slak is vlak tot convex aan de onderzijde met schuine zijdes
en hieraan is af en toe nog natuurlijk bodemmateriaal in de vorm van (grof)
zand vast gesmolten (afb. 5.8). De vorm toont dat de slak in een concave goot
of depressie voor de oven is afgetapt. Hierbij is de slak meermaals over reeds
gestolde slak gevloeid. De dikte van de slakfragmenten ligt meestal tussen
1,5 en 2,5 cm en ligt maximaal bij 8,5 cm.
Slechts vijf stukken bevatten insluitingen of afdrukken van houtskool, wat op
het gebruik hiervan als brandstof wijst. Houtskool werd met betrekking tot de
ijzerproductie pas vanaf het begin van de 18e eeuw geleidelijk vervangen door
cokes.79
Wordt naar de structuur van de slak gekeken, dan toont ongeveer driekwart
van de stukken minder dan 20% gasblaasjes, de overige stukken hebben tot
circa 40% gasblaasjes. Zij zijn het gevolg van gassen, zoals waterdamp en
kooldioxide, die tijdens het productieproces door de gesmolten slak worden
omsloten. Door de hoge temperatuur in de oven zet het gas uit en worden de
minuscule gasblaasjes steeds groter. De slak stolt het eerst aan het oppervlak
waardoor de blaasjes daar immobiel worden en door opstijgend gas uit de
nog viskeuze kern kunnen groeien.80 Afhankelijk van de hoeveelheid slak, de
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smelttemperatuur en afkoelingssnelheid, ontstaan verschillend grote en meer of
minder goed gesorteerde gasblaasjes. In Bierbeek zijn bij ongeveer 75% van de
stukken tapslak de gasblaasjes goed tot matig goed gesorteerd. Daarom wordt
met betrekking tot het productieproces van een matig hoge temperatuur (circa
1250-1350 °C) en een relatief snelle afkoeling uitgegaan.
Afb. 5.7 Bovenzijde van het
grootste fragment tapslak
vnr. 137 met smalle vloeistructuren.

Afb. 5.8 Onderaanzicht van
tapslak vnr. 019 met afdruk
van het aftapkanaal.

Om slak uit de oven te kunnen tappen, moet deze laagviskeus zijn, dat wil
zeggen goed vloeibaar, en bij voorkeur een zo laag mogelijk smeltpunt
hebben. Bij de ijzerproductie kon dit door de ertskwaliteit en de erts-brandstofverhouding worden gestuurd. De chemische samenstelling van tapslak geeft
daarom theoretisch de ideale verhouding tussen de slakvormende componenten
erts, brandstof en ovenwand weer. Tapslak zou bijgevolg niet magnetisch
mogen zijn omdat dit een overschot aan ijzer in de smelt zou betekenen en
dit wederom voor een verhoogde smelttemperatuur ten opzichte van een
zuiver fayalitische samenstelling zou zorgen.81 Ruim 85% van de tapslak
in Bierbeek voldoet aan deze regel. De overige circa 15% is partieel licht
magnetisch. Op basis van de genoemde kenmerken (smalle vloeistructuren
door een taai-vloeibare slak, mogelijk door suboptimaal ertsgebruik en/of te
lage temperatuur) lijkt het productieproces nog niet geheel uitgerijpt te zijn.
Dit wijst op een relatief vroege datering, dat wil zeggen, van vóór de volle
middeleeuwen. Het lijkt er namelijk op dat in de aanloop naar de ontwikkeling
van de hoogoven, die in Europa aan het einde van de 12e eeuw voor het eerst
werd gebruikt, de vloeistructuren breder worden en de slak een meer lavaachtige (vesiculaire) structuur krijgt.
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81 Fayaliet (2 FeO·SiO2) is een
ijzersilicaat en de bouwsteen
van slak.
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l Ovenslak

De slak die in de oven achterblijft, vult in de regel de hele ovenbodem op. Het
is een combinatie van ijzerrijke slak, houtskool, partieel gereduceerd erts en
ovenwand in wisselende samenstelling. De wolf ontstaat ingebed in de bovenzijde van deze massa, in de buurt van de luchtinlaat. Aan het eind van het productieproces worden wolf en ovenslak uit de oven gebroken zodat de laatste
nogmaals gebruikt kan worden.82 Aangenomen kan worden dat de slak bij het
leeghalen van de oven in kleinere stukken breekt en alleen in uitzonderlijke
gevallen, of bij het achterblijven van de slak in de oven, archeologisch in zijn
geheel geborgen kan worden. In Bierbeek zijn van de eventuele ovenslak alleen
kleine stukken gevonden. Het grootste en zwaarste stuk weegt circa 0,5 kg
(afb. 5.9), gevolgd door vier andere fragmenten zwaarder dan 100 g. De rest is
lichter en weegt vooral tussen 15 en 45 g. Het zijn vooral onregelmatig gevormde stukken. Daarnaast tonen circa 10% van de fragmenten vloeistructuren of
hebben een min of meer planoconvexe vorm, dat wil zeggen vlak van boven en
halfbol van onder (afb. 5.10). Insluitingen van houtskool kunnen in ongeveer
een kwart van de stukken worden aangetoond en afdrukken hiervan in ongeveer 15% van de stukken (afb. 5.11).
Anders dan bij de tapslak bevat de ovenslak ongeveer tweemaal zoveel gasblaasjes, die ook slechter gesorteerd zijn. Deze grotere hoeveelheid is vermoedelijk op de houtskoolrijke omgeving te herleiden, waarin de slak zich bevindt.
Verder is ongeveer een kwart van de stukken partieel licht magnetisch. Dit is iets
hoger aandeel dan bij de tapslak.
Afb. 5.9 Zijaanzicht van mogelijke ovenslak vnr. 164.

Afb. 5.10 Bovenzijde van mogelijke ovenslak vnr. 162 met
vloeistructuren.

82 Een door en door droge
ovenwand heeft een
positief effect op het
productieproces.
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Afb. 5.11 Onregelmatig
gevormd ovenslakfragment
vnr. 164 met indrukken van
houtskool.

Afb. 5.12 Onderzijde van
herverhittingslak vnr. 074 met
rechtsboven aangehechte
leem van de haardwand.

n Herverhittingslak
Dit type slak ontstaat bij de bewerking van de in de oven gewonnen wolf tot
smeedbaar ijzer. Tot nu toe bestaat nog onduidelijkheid over hoe en waar de
wolf verder werd bewerkt.83 In het algemeen zal de eerste stap hebben bestaan
uit het scheiden van de wolf en eventuele andere ijzerrijke delen van de ovenslak. Dit kan zowel direct aan het eind van het productieproces zijn gedaan of
pas later, na het afkoelen van de oven. Beide mogelijkheden hebben hun vooren nadelen. Het voordeel van een uitnemen van de wolf in warme toestand
is dat deze dan eenvoudiger van de ovenslak te scheiden is en gelijk verder
bewerkt kan worden zonder dat de wolf met veel brandstof nogmaals tot
gloeien te brengen. Een nadeel is de grote hitte en het risico op brandverwondingen bij het openbreken van de nog hete oven. Tijdens het herverhitten
moest de wolf meermaals worden verhit en in eerste instantie voorzichtig met
de hamer worden bewerkt om de ingesloten productieslak te verwijderen en
het ijzer aan elkaar te wellen. De temperatuur en kracht van de hamerslagen
richtten zich naar de hoeveelheid ingesloten slak en de compactheid van de
wolf. Kennis over deze procesgang berust voornamelijk op de etnografie en
experimentele archeologie.84
In archeologische rapporten wordt als vondstmateriaal af en toe herverhittingslak vermeld. De beschrijving van dergelijke slak is echter vaak uiterst summier.
Wat genoemd wordt is het meestal grote formaat van de herverhittingslak in
vergelijking tot dat van de smeedslak. Voor het overige lijkt de slak heel divers
te zijn. Zij kan sterk roestig en magnetisch tot silicaatrijk en licht zijn en behalve
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84 o.a. Crew 1991, 29; Crew &
Salter 1991, 18-19; Sim 1998,
31.

112

een planoconvexe vorm, dat wil zeggen vlak van boven en halfbol van onder,
ook een onregelmatige vorm hebben of op productieslak lijken.85 Theoretisch is
herverhittingslak aan drie kenmerken te herkennen:
1 morfologisch lijkt herverhittingslak op smeedslak, alleen het slakformaat
is groter omdat de hoeveelheid slakinsluitingen in wolf groter is dan in
smeedijzer.
2 chemisch lijkt herverhittingslak op productieslak omdat de vrijkomende slak
voornamelijk uit in de wolf ingesloten productieslak bestaat.
3 herverhittingslak is silicaatrijk en heeft een lager soortelijk gewicht dan
smeedslak, omdat de ijzerrijke delen, de zogenaamde gromp, bij de
bewerking van de wolf op het aambeeld van de wolf breken.86
Hierbij moet echter worden bedacht dat het slakformaat, naast de hoeveelheid
slakinsluitingen in het ijzer, ook met de accumulatietijd in de smeedhaard, de
omvang van het te smeden object, het soort bewerking (vervormen, wellen) en
de bekwaamheid van de smid samenhangt. Ook de chemische samenstelling
hangt nauw samen met de hoeveelheid slakinsluitingen in het ijzer en zal meer
van die van productieslak afwijken naarmate het ijzer minder insluitingen bevat.
Verder kunnen ijzerrijke delen ook tijdens het verhitten in de haard vallen, met
name als de temperatuur te hoog is en de ingesloten, viskeuze slak het ijzer
niet meer bij elkaar kan houden. De resulterende slak zal dan juist roestig en
magnetisch zijn.
Afb. 5.13 Onderzijde van planoconvexe slak vnr. 162, die
deels secundair opgesmolten
lijkt te zijn.

85 o.a. Crew 1991, 30; Eschenlohr
& Serneels 1991, 107-115;
Groenewoudt & Van Nie
1995, 206-208; Lyngstrøm
2008, 41-47; De Rijk 2013,
111-114.
86 Godfrey 2009, 36; Lyngstrøm
2008, 44.
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De in Bierbeek gevonden herverhittingslak is hoofdzakelijk op basis van de
planoconvexe vorm (circa 35%) en het formaat als zodanig gedetermineerd. Het
grootste en zwaarste, min of meer complete exemplaar meet circa 14,5 x 13,5 x
6,0 cm en weegt ruim 1,4 kg (afb. 5.12). Een tweede exemplaar is iets kleiner en
met bijna 1,4 kg iets lichter. Weer twaalf andere stukken wegen tussen 900 en
100 g. Dit is weliswaar niet uitzonderlijk zwaar, en vergelijkbaar met smeedslak,
maar de stukken lijken bij een hogere temperatuur te zijn ontstaan dan de normale smeedslak (zie onder, kopje ijzerrijke smeedslak). Dit is zichtbaar in meer
gevloeide vormen en bij enkele stukken lijkt de slak zelfs secundair te zijn
gesmolten (afb. 5.13). Daarnaast zijn ook onregelmatig gevormde fragmenten
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en kleine stukken als herverhittingslak geduid als slakkenmerken niet in overeenstemming met die van smeed- of productieslak leken te zijn.
Afb. 5.14 Zij- en bodemaanzicht van slak vnr. 163 met
leem van de haardwand en
hoekige overgang met de
bodem.

De planoconvexe vorm is karakteristiek voor slak die in een met houtskool gestookte smeedhaard is ontstaan. Dat houtskool werd gebruikt blijkt uit afdrukken en insluitingen hiervan die in circa 70% van de stukken kunnen worden
aangetoond. De planoconvexe vorm komt door de temperatuurverdeling in
het houtskoolbed en is geen weergave van de vorm van de gebruikte haard.
De vorm van de haard kan vaak alleen gereconstrueerd worden als leemdelen
van de wand aan de slak hechten of als de slak de ruimte tot aan de haardwand
heeft opgevuld en daardoor als afdruk in de slak bewaard is gebleven. Dit is
bij ongeveer de helft van het aantal stukken het geval (afb. 5.14). Leemdelen
van de haardwand zijn nagenoeg altijd vlak of licht in de richting van het vuur
gebold. Aan deze zijde bevond zich het blaasgat met de blaasbalg. Door de
bijgevolg hoge temperatuur is de leem aan deze zijde bewaard gebleven. Ook is
in enkele stukken de overgang van wand naar bodem te zien. Deze lijkt hoekig
te zijn geweest, net als de overgang naar de zijkant(-en). De haardbodem was
vlak. Een dergelijke vorm is een aanwijzing voor een verhoogde haard, terwijl
geronde vormen eerder een indicatie zijn voor een in de bodem ingegraven
haard.
Wat de hoeveelheid en sortering van de gasblaasjes betreft, lijkt de herverhittingslak sterk op de ovenslak. Qua magnetisme is het percentage partieel licht
magnetische slak iets hoger. Het lijkt er daarom op dat de als oven- en herverhittingslak gedetermineerde stukken slak onder soortgelijke omstandigheden zijn
ontstaan, dat wil zeggen in een houtskoolrijke omgeving, waarbij de temperatuur bij de herverhittingslak mogelijk deels hoger is geweest.
n Smeedslak

Smeedslak ontstaat bij het smeden van ijzer. Alle gevonden slak is in de smeedhaard gevormd en is het resultaat van de reactie van het oppervlak van het
gloeiende ijzer met de as van de brandstof en de leem van de haardbekleding.
Daarnaast vloeien slakinsluitingen in de haard die bij de ijzerwinning als
verontreiniging in het te smeden ijzer zijn achtergebleven. En als laatste kan bij
het smeden een vloeimiddel in de vorm van een zand- en zoutmix zijn gebruikt
dat eveneens bijdraagt tot slakvorming.87 Op basis van deze vijf componenten
(ijzeroxide, brandstofas, leem, slakinsluitingen, vloeimiddel) ontstaat een
87 Young 2011, 38-39.
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ijzerrijke tot ijzerarme en silicaatrijke smeedslak of een meer of minder sterk
verslakte haardwand. De overgang tussen deze drie slaktypes is vloeiend.
l IJzerrijke smeedslak

Het zwaarste, meest complete exemplaar meet circa 10,0 x 11,5 x 6,0 cm en
weegt bijna 1,1 kg. Een tweede, iets groter exemplaar meet circa 11,0 x 12,0 x
5,5 cm, maar is met circa 760 g beduidend lichter. Dit komt waarschijnlijk door
de grote hoeveelheid ingesloten houtskool. De meeste andere stukken wegen
tussen 10 en 55 g, terwijl het formaat van de overige, min of meer complete slak
circa 4,5 x 5,5 x 2,0 cm is (afb. 5.15).
Meer dan de helft van het aantal stukken heeft een min of meer planoconvexe
vorm. De overige fragmenten zijn eerder onregelmatig gevormd en veelal
opgebouwd uit een conglomeraat van slakdruppels. Hiertussen zijn bij ongeveer
iedere tiende slak houtskoolindrukken te zien. Ook bevat meer dan 35% van
de exemplaren nog insluitingen van houtskool. Verder hecht, anders dan bij de
herverhittingslak, aan weinig slakstukken nog leem van de haardwand (circa
20%). Niettemin lijkt ook hier de gebruikte smeedhaard een hoekige vorm te
hebben gehad.
Met betrekking tot de hoeveelheid en sortering van de gasblaasjes lijkt de
smeedslak op de oven- en herverhittingslak. Het aandeel magnetische slak ligt
bij circa 16% en ligt daarmee tussen dat van de oven- en herverhittingslak in.
Afb. 5.15 Bovenzijde van
ijzerrijke smeedslak vnr. 163
met linksboven leemresten
van de haardwand.

Afb. 5.16 Bovenzijde van silicaatrijke smeedslak vnr. 163.

l Silicaatrijke smeedslak

De gevonden silicaatrijke slak is hoofdzakelijk onregelmatig gevormd en meet
gemiddeld circa 3,0 x 2,5 x 1,5 cm en weegt circa 8 g (afb. 5.16). Driekwart van
de stukken toont verglaasde delen, terwijl afdrukken en insluitingen van houtskool in 25% van de fragmenten aanwezig zijn. De stukken zijn vermoedelijk
boven in de smeedhaard, in de buurt van de luchtinlaat ontstaan. Met betrek-
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king tot het aandeel en de sortering van de gasblaasjes en het magnetisme
ligt het aandeel gasblaasjes hoofdzakelijk tussen 20 en 40% die matig goed
gesorteerd zijn. Eén fragment is partieel licht magnetisch.
l Haardwand

Onder haardwand worden met name delen van het hitteschild bedoeld dat
tussen het vuur en de blaasbalg in stond en de laatste tegen hitte en vonken uit
de haard beschermde. Het grootste fragment heeft een gewicht van circa 50 g
(afb. 5.17 en5.18). Karakteristiek voor stukken haardwand zijn de verglaasde
voorzijde en de oranje tot bruinrode gebrande leem aan de van het vuur
afgewende zijde. De stukken zijn tot circa 4,5 cm dik, waarbij de minder harde
leem aan de achterzijde niet bewaard is gebleven. Oorspronkelijk zal de wand
minstens 10 cm dik zijn geweest. Op één fragment na zijn de stukken niet
magnetisch.
Afb. 5.17 De naar het vuur
gewende zijde van haardwandfragment vnr. 162.

Afb. 5.18 De van het vuur
afgewende zijde van haardwandfragment vnr. 162.

5.4.4

Verspreiding en datering

Bijna 90% van de onderzochte slak komt uit werkput 6 en binnen deze werkput
komt het leeuwendeel (circa 40%) uit (paal)kuil S6072. Nog eens een grote
hoeveelheid (circa 35%) komt uit paalkuil S6081, alleen is hier het slakgewicht
een stuk lager (tabel 5.9). Het verschil tussen de percentages in tabel 5.9 in
aantal en gewicht komt hoofdzakelijk door een verschil in slakgrootte, waarbij
in S6081 vooral kleine slakfragmenten zijn gevonden en in S6042 en S6043
vooral grote stukken.
spoor

n

G (g)

n (%)

G (%)

aard

Tabel 5.9 Vier sporen met de

6042

13

1473,4

4,0

7,1

kuil

meeste slak naar aantal (n) en

6043

13

1802,5

4,0

8,6

kuil

6072

130

7505,8

40,5

36,0

paalkuil

6081

111

1646,7

34,6

7,9

paalkuil

gewicht (G).

Wordt naar de verspreiding van de slaktypes gekeken, dan is geen duidelijk
patroon herkenbaar. Wat de tapslak betreft is zowel naar aantal als naar
gewicht maar één concentratie zichtbaar. Deze bevindt zich in paalkuil S6081,
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Afb. 5.19 Verspreiding van de slaktypes (symbolen) en van het slakgewicht
in de noordwestelijke hoek van de onderzoekslocatie.
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terwijl de overige tapslak grof naar het noordwesten uitwaaiert. Bij de overige
slaktypes zijn twee concentraties te zien: één in paalkuil S6072 en één in de
kuilen S6042 en S6043, die elkaar snijden. De overige slak ligt hier grof tussen
en rondom verspreid, waarbij paalkuil S6081 de zuidelijke grens lijkt te zijn.
Zuidelijk hiervan zijn enkel nog drie fragmenten in hutkom 204 (S4132) en één
fragment in de zuidelijke werkput 1 aangetroffen (afb. 5.19).88
Of de slak ook bij de genoemde concentraties is gevormd is niet heel waarschijnlijk. Met betrekking tot de tapslak is hiervoor de hoeveelheid te klein, net als
het formaat van de slakfragmenten. Wat de overige slak betreft is het vreemd
dat met name de relatief lichte slak, dat wil zeggen de silicaatrijke smeedslak
en de haardwand, nagenoeg alleen uit de twee concentraties komt. Deze
twee slaktypes blijven vaak bij de smederij liggen omdat zij te klein, licht en
breekbaar zijn om secundair als ophoging of opvulling gebruikt te worden.
Daarvoor zijn de ijzerrijke slaktypes veel beter geschikt. Door postdepositionele
activiteiten verspreidt de lichte slak zich rondom de stortplaats bij de smederij.
Dat komt in het verspreidingsbeeld niet naar voren. Bovendien is de hoeveelheid
slak, net als bij de tapslak, ook hier te gering.
Wat verder opvalt, is dat de mogelijke ovenslak en herverhitting- en smeedslak
allemaal op min of meer dezelfde plekken liggen. Het is dan ook niet uit te
sluiten dat genoemde slaktypes allemaal in één haard zijn ontstaan en enkel
als herverhitting- en/of smeedslak te duiden zijn. Anderzijds blijkt echter overduidelijk dat de slak intentioneel is aangevoerd om de paalkuilen S6072 en
S6081 mee op te vullen. Omdat deze twee paalkuilen maar 4 m uit elkaar liggen,
is aan te nemen dat de slak van min of meer dezelfde plaats is aangevoerd. En
dat zou betekenen dat de ijzerproductie, het herverhitten en smeden relatief
dicht bij elkaar werden uitgevoerd. Voor paalkuil S6081 werd voornamelijk
tapslak opgeraapt en voor paalkuil S6072 slak die bij de bewerking van wolf en
ijzer achterbleef.
De slak is na opgave van de structuren in de paalkuilen en kuilen terechtgekomen. Gezien de algemene datering van de sporen in dit deel van het terrein zou
dit vanaf de volle middeleeuwen kunnen zijn gebeurd. De slak hoeft echter niet
deze datering te hebben. Sterker nog, vanwege de fragmentatie van met name
de tapslak lijkt het erop dat zij langere tijd aan beweging aan het oppervlak was
blootgesteld.

5.4.5

Beantwoording onderzoeksvragen

Met betrekking tot de slak zijn de volgende aanvullende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1 Wat is de aard van het slakmateriaal en met welke stadia in het productie- en/
of smeedproces hebben we van doen?
Hoewel de aard van de slakfragmenten niet altijd eenduidig te determineren is,
lijken alle stadia van de ijzerketen, bestaande uit ijzerproductie, de bewerking
van wolf en het smeden van ijzer aanwezig te zijn. Met betrekking tot de
ijzerproductie zijn kleine fragmenten tap- en ovenslak gevonden. Tapslak
is goed herkenbaar aan de karakteristieke horizontale vloeistructuren en
ontstaat als de slak uit de oven vloeit. De ovenslak blijft aan het einde van het
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88 Ook is tijdens het
vooronderzoek langs de
zuidelijke rand van het
onderzoeksterrein een
“Romeinse aftapslak” als
puntvondst aangetroffen
(Claesen et al. 2015, 12).
De afgebeelde slak toont
evenwel niet de voor
tapslak karakteristieke
vloeistructuren en de reden
voor een Romeinse datering
wordt in het rapport niet
genoemd.
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productieproces achter in de oven, maar is bij kleine stukken niet eenvoudig
als zodanig te duiden. Dit laatste geldt ook voor de herverhittingslak. Dit type
slak ontstaat als het eindproduct van de ijzerproductie, de wolf, van restslak
wordt gereinigd en het ijzer gecomprimeerd wordt zodat het goed te smeden
is. Een aantal stukken is vanwege het forse formaat als herverhittingslak
gedetermineerd, net als enkele kleine fragmenten op basis van de vermoedelijk
relatief hoge ontstaanstemperatuur. Als laatste is ook smeedslak gevonden, die
bij het smeden van ijzer in de smeedhaard is gevormd. Binnen deze categorie
kunnen zowel ijzerrijke smeedslak, silicaatrijke smeedslak en haardwand worden
herkend.
De verhouding tussen de drie stadia productie, herverhitten en smeden is gemeten naar het aantal fragmenten ongeveer 70 : 10 : 20 en naar gewicht ongeveer
40 : 35 : 25. De verschillen in deze verhoudingen zijn hoofdzakelijk terug te
voeren op het verschil in formaat van de slakfragmenten.
2 Welke informatie geeft het slakmateriaal omtrent het productie- en/of
smeedproces? Welke brandstof kan gebruikt zijn? Wat was het type haard? Is
er iets te zeggen over het vakmanschap van de smid?
De gevonden productieslak wijst op het produceren van ijzer in een zogenaamde tapoven. Dit type oven is in België vanaf de Romeinse tijd bekend.
Als erts kan ijzerzandsteen zijn gebruikt dat lokaal voorkomt. Hiervan zijn een
paar stukjes binnen het vondstmateriaal herkend. Omdat het slechts om een
paar stukjes gaat van verschillende grootte en vanwege het vermoedelijk lage
ijzergehalte is het niet zeker of dit materiaal ook werkelijk als erts is benut. Wel
is zeker dat voor alle drie stadia binnen de ijzerketen houtskool als brandstof
werd gebruikt.
De vorm van de gebruikte haard is aan de hand van fragmenten haardwand
en leemdelen die aan de slak hechten grof te bepalen. De haard was aan de
zijde met de blaasbalg vlak en ging waarschijnlijk hoekig in de beide zijkanten
en de bodem over. De bodem was vlak. Vanwege de hoekige vorm is het goed
mogelijk dat de haard verhoogd was. Geronde vormen wijzen eerder op in de
bodem ingegraven haarden.
Het vakmanschap van de smid is aan de hand van de relatief geringe hoeveelheid slak moeilijk te bepalen. Uit de experimentele archeologie is duidelijk
geworden dat voor zowel het produceren van ijzer, het herverhitten van wolf
en het smeden van ijzer specifieke kennis nodig was. Het is niet uit te sluiten
dat alle drie processen onder leiding van één en dezelfde persoon werden
uitgevoerd. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat de ijzerproductie en het
smeden door twee verschillende personen werd gedaan en het herverhitten
door één van de twee of beide. Omdat het verspreidingspatroon van de
herverhittingslak het meest met dat van de smeedslak overeenkomt, kan
het herverhitten en smeden heel goed door dezelfde smid zijn gedaan. Dit
veronderstelt een zekere vakbekwaamheid.
3 Kan er iets gezegd worden over de herkomst, kwaliteit en aanlevering van het
ijzer?
Omdat op de onderzoekslocatie zowel productieslak, herverhittingslak als
smeedslak is gevonden, is aan te nemen dat het ijzer lokaal werd gewonnen en
gesmeed. Ook kan door het samen voorkomen van alle drie de types slak
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Afb. 5.20 Verhouding tussen
het aandeel silicaatrijke en
magnetische slak van meerdere vindplaatsen met smeedslak uit de Romeinse tijd
(ROM) en de vroege (VME)
en late middeleeuwen (LME).
Opvallend is dat het aandeel
magnetische slak in de loop
der tijd lijkt toe te nemen bij
een gelijktijdig afnemen van
het aandeel silicaatrijke slak.
Het is goed mogelijk dat dit
het gevolg is van de in de
loop der tijd toegenomen
kwaliteit van het ijzer. 1:
Woerden, 2: Venlo, 3: Nijmegen, 4: Midlaren, 5: Heerlen,
6: Geleen; 7: FeddersenWierde, 8: Puurs, 9: FlögelnEekhöltjen, 10: Kessel, 11:
Niens, 12: Beers, 13: Uddel,
14: Berkel-Enschot – Enschotse
Baan, 15: Wijk bij Duurstede
– Veilingterrein, 16: Limmen, 17: Wijk bij Duurstede
– Steenstraat, 18: BerkelEnschot – Streepstraat, 19:

worden aangenomen dat maar relatief weinig ijzer voor eigen gebruik is geproduceerd. Grootschalige productie vond namelijk in de regel veraf van de bewoonde wereld in een bosrijk gebied plaats, waarbij de (reeds bewerkte) wolf in
de nederzetting verder werd bewerkt.
De kwaliteit van het gebruikte ijzer kan aan de hand van de smeedslak grof
worden bepaald. Daarvoor wordt het aandeel silicaatrijk smeedafval uitgezet
tegen het aandeel magnetisch smeedafval. Hierbij geldt: hoe schoner het ijzer,
dus hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger ook het aandeel magnetische slak en
hoe lager het aandeel silicaatrijke slak. Omdat de kwaliteit van het ijzer in de
loop der tijd toeneemt, kan op deze manier de slak grof worden gedateerd.89
De slak uit Bierbeek neemt in de grafiek een plaats in die overeenkomt met die
van slakvindplaatsen uit de Romeinse tijd (afb. 5.20). Hierbij moet echter worden
bedacht dat enerzijds het silicaatrijke deel, bestaande uit silicaatrijke smeedslak
en haardwand, voor een deel ook bij het herverhitten kan zijn gevormd en dat
anderzijds sommige als herverhittingslak gedetermineerde stukken in werkelijkheid stukken smeedslak zijn. Wordt in de berekening ook rekening gehouden
met de herverhittingslak, dan verschuift Bierbeek in de grafiek naar de vroege
middeleeuwen (5,2% : 51,3%). In ieder geval lijkt de slak vóór de volle middeleeuwen te zijn ontstaan.
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Wierden, 20: Berkel-Enschot
– Hoge Hoek, 21: Susteren,
22: Dalem, 23: Baarle-Nassau,
24: Deventer, 25: Tilburg,
26: Nistelrode, 27: Lent, 28:
Leiden, 29: Zele, gele cirkel:
Bierbeek. Op de FeddersenWierde (7), in Niens (11) en
Dalem (22) zijn ijzerbaren
aangetroffen. In Midlaren (4)
werd een consolidated iron
billet gevonden.90 (afbeelding: P. de Rijk).

89 Zie paragraaf 4.1.1 voor een
kritische kantekening.
90 O. a. De Rijk 2005, 2006, 2007,
2008a-b, 2009, 2010, 2012,
2014a-b, 2015a-c; Schuster &
De Rijk 2002.
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Indien de slak uit de Romeinse tijd stamt, zou de ijzerproductie en verdere
verwerking van het ijzer van de villa rustica aan de Herpendalstraat, ongeveer
2 km naar het noordnoordwesten, kunnen zijn uitgegaan. Komt de slak uit de
vroege middeleeuwen, dan staan de ijzeractiviteiten in de traditie van die in
het Zoniënwoud (circa 20 km ten westen van Bierbeek). Zij kunnen vanuit een
voorganger van de opgegraven nederzetting zijn uitgevoerd, die eventueel
meer naar het noordwesten lag.
4 Wat is de verspreiding van het vondstmateriaal en is er een tijdsdiepte
te bepalen aan de hand van de datering van de contexten waarin het is
aangetroffen?
De meeste slak komt uit twee paalkuilen in werkput 6. Daarnaast is een kleine
concentratie slak in twee elkaar snijdende kuilen iets verder naar het noorden
in dezelfde werkput gevonden. Grof gezien waaiert de slak vanuit de twee
paalkuilen naar het noordwesten uit. Vanwege de secundaire depositie in de
paalkuilen, de verspreiding van de slaktypes, de hoeveelheid slak per type en
het slakformaat lijkt het er sterk op dat de slak van buiten het opgravingsterrein
op de onderzoekslocatie is beland. Dit zal na opgave van de structuur, waarvan
de paalkuilen deel uitmaakten, zijn gebeurd, vermoedelijk in de volle of late
middeleeuwen. De slak lijkt evenwel ouder te zijn.
5 Wat zegt de aanwezigheid van het dit specifieke vakmanschap binnen de
nederzetting over de regionale positie van de nederzetting? Denk hierbij
aan handelsnetwerken, regionale status, etc. Is ijzerproductie een veel
voorkomend verschijnsel in de volle middeleeuwen?
De slak is vermoedelijk niet contemporain met de opgegraven nederzetting.
In de volle middeleeuwen is de bloeitijd voor grootschalige ijzerproductie in
tapovens in België voorbij. Op kleinere schaal wordt misschien nog voor de
regionale markt geproduceerd, maar dergelijke productieplaatsen komen vanaf
de volle middeleeuwen steeds minder vaak voor. Zij worden verdrongen door
de opkomst van de hoogoven en goedkoper importijzer uit andere gebieden in
Europa.91 In België neemt de ijzerproductie pas in de late middeleeuwen weer
toe, na de introductie van de hoogoven in het Prinsdom Luik en het Graafschap
Namen.

5.4.6

91 Crossley 1981, 33; Joosten
2004, 27; Pleiner 1996, 252;
Sperl 1993, 473-474.
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Conclusie

Bij de uitwerking van het slakmateriaal van het Mevrouwkensveld in Bierbeek
zijn drie typen slak herkend. Het betreft productieslak, herverhittingslak en
smeedslak. De productieslak is in een tapoven ontstaan en bestaat uit tapslak,
dat wil zeggen slak die tijdens het productieproces uit de oven werd afgetapt,
en ovenslak, dat wil zeggen slak die aan het eind van het proces onder in de
oven liggen bleef. De herverhittingslak wijst op de verdere bewerking van het in
de oven geproduceerde ijzer, de wolf. Hierbij werd bij relatief hoge temperatuur
en voorzichtig bewerken met de hamer ingesloten slak uit de wolf gedreven
en het ijzer gecomprimeerd. Het eindproduct is aansluitend tot gewenst object
gesmeed, waarbij smeedslak in de vorm van ijzerrijke smeedslak, silicaatrijke
smeedslak en haardwand is ontstaan. Door het deels geringe formaat van de
fragmenten (meer dan 75% van de stukken is lichter dan 50 g) en deels gelijke
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kenmerken van de slaktypes is de determinatie evenwel niet altijd zeker.
De slak is aan de hand van de onderzochte eigenschappen en de context niet
eenduidig te dateren. Zij komt hoofdzakelijk uit twee paalkuilen en deze kuilen
zullen met opzet na het verwijderen van de palen met slak zijn opgevuld.
De slakverspreiding doet vermoeden dat de slak van buiten het opgegraven
gebied werd aangevoerd en dus niet dezelfde datering hoeft te hebben als de
gevonden structuren. Op basis van slakkenmerken en beschikbare kennis met
betrekking tot de ijzerproductie en het smeden van ijzer in het algemeen en
in de omgeving van Bierbeek in het bijzonder, komen als datering zowel de
Romeinse tijd alsook de vroege middeleeuwen in aanmerking.

5.5

Natuursteen en silex

5.5.1

Inleiding

(dr. P. Kubistal)

Tijdens de opgraving in plangebied Mevrouwkensveld te Bierbeek zijn in
totaal 122 fragmenten natuursteen verzameld, met een gewicht van 36.929
gram.92 Na determinatie zijn zeven vondsten als natuurlijke, onbewerkte stenen
gedetermineerd. Deze stukken zijn uitgesloten van verdere analyse.
In grosso modo is de natuursteenassemblage te koppelen aan één archeologische periode en één archeologische context: een nederzetting uit de volle
middeleeuwen.
Met uitzondering van één vondst (vnr. 100), die uit een natuurlijke laag afkomstig is, zijn alle natuursteenfragmenten uit gesloten archeologische contexten
verzameld. De meeste hiervan zijn in de vullingen van paalkuilen (N:60) en
kuilen (N:35) aangetroffen.

5.5.2

Selectie en methodologie

Om een goed beeld van de aanwezige steenartefacten en steensoorten te
verkrijgen, zijn de vondsten op diverse manieren geanalyseerd. In de eerste
instantie is een grondstofonderzoek uitgevoerd. Hierbij is bekeken wat de
textuur en structuur van de artefacten zijn. Verder is gelet op de aanwezigheid
van gebruikssporen, zoals bijvoorbeeld slijpsporen, kapsporen en klopsporen. Op
deze manier is een groep van interessante stukken uitgefilterd. De identificatie
van de werktuigen is op basis van de interpretatie van de gebruikssporen en
de morfologische eigenschappen van de natuurstenen uitgevoerd. Binnen de
vondstgroep met gebruikssporen bevindt zich een aantal gereedschapsstukken,
zoals maalstenen, slijp- en wetstenen. In deze groep bevinden zich ook fragmenten waarbij onduidelijk is welke vorm het oorspronkelijke voorwerp had;
deze stenen hebben een onbekende functie.
De artefacten zonder gebruikssporen zijn in twee categorieën gesplitst: tot de
eerste groep behoren artefacten die als raw material units zijn gekwalificeerd.
Het betreft enkele fragmenten natuursteen met dezelfde kleur en samenstelling. Vanwege deze overeenkomsten is het zeer waarschijnlijk dat ze van
dezelfde winningsbron afkomstig zijn. Het is ook mogelijk dat ze als basis voor
de productie van artefacten, of als bouwmateriaal zijn gebruikt.
92 Bijlage 9.
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Tot de tweede groep behoren stukken zonder duidelijke sporen van antropogene alternatie. Hiervan zijn de vorm en graad van afronding bestudeerd. De
vormloze, kleine natuursteenfragmenten (<2 cm) zijn als gruis benoemd.
Een belangrijke determinatiefactor was een onderzoek naar de sporen van
verhitting/verbranding op de oppervlaktes van steenartefacten.93 Bij het
analyseren van natuursteenvondsten zijn ook het conserveringsniveau bekeken
en de graad van verwering.

5.5.3

Conservering

De conservering van het verzamelde natuursteen is sterk afhankelijk van de
steensoort en van het gebruik ervan. Bij tefriet zijn de voorwerpen vaak intern
gescheurd, wat uiteindelijk leidt tot fragmentatie of zelfs desintegratie van
stenen. Op de andere zachte gesteenten, zoals kalksteen en travertijn, zijn door
verwering de oude breuken in sterke mate afgerond. Om deze reden worden de
gebruikssporen onleesbaar. Het materiaal uit overige steensoorten is goed tot
zeer goed geconserveerd.
Afb. 5.21 Een uitsnede van
een coupeprofiel, met sequenties van de tertiaire afzettingen. In de onderste laag
is kalksteen zichtbaar.

93 Feitelijk brandt natuursteen
niet. Afhankelijk van de
intensiteit en de duur van
blootstelling aan het vuur
zijn twee categorieën onderscheiden. Bij het licht verbrande materiaal, waar de brandsporen beperkt zijn tot het
steenoppervlakte, wordt
gesproken van verhitting.
De stenen waar de structuur
door temperatuur veranderd
is door dehydratatie of
de stenen die sterk zijn
verkleurd, zijn aangeduid als
zijnde verbrand.
94 Toelichtingen bij de geologische Informatiebrochure:
Bierbeek.
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5.5.4

Grondstofkeuze en herkomst

Uit de onderlinge vergelijking van de natuursteensoorten blijkt dat sedimentaire
steensoorten een prominente plaats innemen (tabel 5.10). Dit verschijnsel is
gemakkelijk te verklaren, aangezien ter plekke en in de directe nabijheid van
het onderzoekgebied tertiaire kalkafzettingen in de ondergrond aanwezig zijn.
De formatie bestaat uit ondiep-mariene kalk en glauconiethoudend fijn zand.
(zie afb. 5.21).94 Binnen de sedimentaire groep zijn de steensoorten gevormd
in het actieve kustmilieu. De marine krachten zijn verantwoordelijk voor het
afzetten van (vooral) klastisch materiaal, wat uiteindelijk diverse steensoorten
vormde, zoals zanderige kalksteen, kalksteen en kalktuf/travertijn. Deze stenen
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vertonen zeer karakteristieke eigenschappen. Hun mineralogische samenstelling
bestaat vooral uit kalk, kwarts en uit ijzerhoudende mineralen. De textuur
is opgebouwd in strandomgevingen, waar door de natuurlijke krachten de
stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen met steenmineralen
vermengd geraakt zijn. Verder hebben deze steensoorten een wisselende
hoeveelheid klasten met daartussen een matrix van fossielresten.
Klasse/type van grondstof

Aantal

%

biochemisch

1

1,61%

vuursteen

1

1,61%

metamorf

1

1,61%

kwartsiet

1

1,61%

sedimentair

94

90,32%

kalkhoudende zandsteen

41

37,10%

kalksteen

14

17,74%

1

1,61%

kalksteen (travertien)
kwartsitische zandsteen

1

1,61%

zandsteen

19

16,13%

zandsteen/ijzerrust

18

16,13%

sedimentair/erts

1

1,61%

ijzeroer

1

1,61%

vulkanisch

8

4,84%

1

1,61%

pyroklastisch, onbekend
tefriet
Eindtotaal

7

3,23%

105

100,00%

Tabel 5.10 Aantallen per
soort natuursteen.

Zoals vermeld, laat de analyse van het natuursteen een duidelijk overwicht van
sedimentaire stenen zien. In deze steengroep bevinden zich de volgende typen:
- Goed gesorteerd, grofkorrelige steen (zandsteen). Deze grondstof was ook
goed bij de gemodificeerde artefacten vertegenwoordigd.
- Kalkhoudende steen (zanderige kalksteen, kalktuf/trawertijn), regelmatig als
voorraadmateriaal (raw material units) ofwel bouwmateriaal gebruikt.
Het bestudeerde assemblage bevat ook stukken uit magmatische/vulkanische
grondstoffen. Hieronder bevinden zich enkele fragmenten van tefriet (N=7).
In de groep van de magmatische gesteenten is een mogelijke maalsteen(loper)
herkend (gemaakt uit tefriet). De maalstenen van tefriet zijn geïmporteerd uit
het gebied rond Mayen en de Laacher See in Duitsland.
Binnen de chemische gesteenten is één artefact van vuursteen aanwezig
(vnr. 100). Tijdens het veldwerk zijn ook vijf onbewerkte (natuurlijke) stukken
vuursteen aangetroffen. Al deze vuursteenexemplaren zijn vervaardigd uit vuursteen van vergelijkbare kwaliteit, hebben dezelfde textuur (vooral fijnkorrelig)
en bestaan zowel uit kleine als grote knollen. De meeste stuken hiervan zijn
bedekt met “botskorst-patina”95 die is ontstaan tijdens het bewegen van de
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95 Ook bekend als pseudocortex.
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knollen in een actief kustmilieu. In de meeste gevallen is er dus sprake van
lokaal verzameld materiaal uit een secundaire bron.
Het aantal fragmenten ertsen/ijzeroer wijst op mogelijke grondstoffen voor
metaalbewerking. Dit materiaal vormt, samen met het onderzoek naar de
op Vindplaats Noord aangetroffen slakfragmenten, een aanwijzing voor
ambachtelijke metaalproductie die in de omgeving van de vindplaats lijkt te
hebben plaatsgevonden (zie paragraaf 5.4).

5.5.5

Artefacten met sporen van verbranding

Op vijftien artefacten zijn kenmerken van diverse maten van verhitting zichtbaar. Matige tot sterke verbrandingssporen komen binnen deze groep het
vaakst voor. Onder invloed van een hoge temperatuur zijn tien artefacten sterk
verkleurd.

5.5.6

Typologische determinatie

Op grond van vorm, bewerkingssporen, afmetingen en het soort gesteente
zijn de natuursteenvondsten in twee hoofdcategorieën onder te verdelen:
werktuigen en breukstenen. Het verzamelde natuursteenassemblage wordt
middels deze onderverdeling besproken.
n Werktuigen

Met werktuigen worden alle stenen bedoeld die macroscopisch herkenbare
sporen van gebruik en/of bewerking (vorming) vertonen, maar die qua uitgangsvorm, grootte en eventueel aard van bewerkingssporen niet tot de groep bouwmateriaal behoren. Tijdens het onderzoek zijn in totaal zes steenartefacten aangetroffen die bij determinatie aan de groep van de werktuigen zijn toegewezen. Onder deze groep bevindt zich twee typen voorwerpen: maalstenen en
aambeelden. Een deel van het materiaal (2 stuks) kon door de hoge fragmentatiegraad niet tot een bepaald type gekwalificeerd worden. Op basis van de
vorm en de ligging van de bewerkingssporen lijkt één bekapte steen (vnr. 140)
een halffabricaat maalsteen te zijn. Een overzicht van de verschillende typen
artefacten met gebruiks- en vormingssporen is in tabel 5.11 gepresenteerd.
Tabel 5.11 Overzicht van de
verschillende typen werktuigen.
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Type werktuig

Aantal

Vnr.

Maalsteen

3

82, 126.1, 151

Aambeeld

1

126.2

Bekapte steen

2

140, 164

Eindtotaal

6
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l Maalstenen

Maalstenen vormen in het verzamelde natuursteenassemblage de grootste
groep binnen de werktuigen.
Alle maalstenen zijn niet volledig bewaard. Twee stukken (vnrs. 82 en 126)
betreffen zulke kleine fragmenten dat de verdere typologische determinatie
onzeker is. Op basis van de verschillende kenmerken, zoals morfologie, vorm
van het maalvlak en aard van sporen van vorming, wordt vermoed dat al deze
fragmenten tot de groep van niet-roterende maalsteen behoren.
Een duidelijk kenmerk van de verzamelde maalstenen is de gebruikte grondstof. De meeste exemplaren zijn van fijnkorrelige steensoorten gemaakt, zoals
fijnkorrelige en goed gesorteerde zandsteen en kalkhoudend zandsteen.
Een voorbeeld hiervan is een loper van een niet-roterende maalsteen die is aangetroffen in brandkuil S5130 (afb. 5.22). Deze stenen zijn waarschijnlijk lokaal
verzameld, en (op basis van één halffabricaat maalsteen) bestaat het vermoeden
dat de maalstenen ook lokaal zijn gemaakt. De maalsteenexemplaren van soortgelijke grondstoffen zijn ook uit andere vindplaatsen bekend, bijvoorbeeld bij
een Romeinse vindplaats nabij Maastricht of een middeleeuwse vindplaats in
Rotselaar.96
In de inventaris bevindt zich één maalsteenexemplaar (loper) die uit tefriet is
vervaardigd. Deze steensoort is geïmporteerd. In tabel 5.12 is een overzicht van
de maalsteenkenmerken weergegeven.
Afb. 5.22 Fragment van een
loper van een niet-roterende
maalsteen uit lokale zandsteen (vnr. 151).

96 Melkert 2015, afb. 8.80;
Hazen 2018.
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Afmetingen (in cm)

Hoogte

Gewicht (in gram)

Compleetheid

Sporen van vorming

Maalvlakte

Loper

Zandsteen
(fijnkorrelig,
goed
gesorteerd)

Half-ovaal vlak
met U-vormige
dwarsdoorsnede

Plat,
geglad

Half-steil
bekapte
randen,
zonder
sporen

17 x 11

> 11 cm

2987,2

Fragment

121

Onbekend

Onbekend

Kalkhoudende
zandsteen

Fragment
van randzijde
(afgeronde
vlak met recht
opstaande rand)

Plat,
geglad

Geen sporen
van vorming.
De rand
is door
gebruik licht
afgerond.

11 x 3,5

> 10 cm

346

Fragment

82

Nietroterend

Loper(?)

Tefriet

Hoekig vlak,
met vierhoekige
dwarsdoorsnede

Plat,
geglad

Geen

5 x 2,8

> 2 cm

122

Fragment

Functie

Grondstof

Morfologie

Type van maalsteen
Nietroterend

Vnr.
151

Tabel 5.12 Typologisch overzicht van de maalstenen.
l Artefacten met sporen van kloppen (een aambeeld)

126

Aambeeld

Zandsteen

Vierkant met
vierhoekige
dwarsdoorsnede.
Drie zijkanten zijn
bewerkt (bekapt)

Klopsporen
en kleine
uitholingen
op de vlakke
oppervlakte

1

11,2 x 8,4
x 3,6

93,6 g

97 Kars 2002.
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Compleetheid

Gewicht

Afmetingen
(in cm)

Grondstof

Type artefact

Vnr.

met klopsporen.

Aantal vlakken
met klopsporen

kenmerken van artefacten

positie
klopsporen

Tabel 5.13 Typologisch

Morfologie

Klopstenen kunnen ingedeeld worden naar hun vorm en naar de plaatsing van
de klopsporen. Dit kan een indicatie geven van hun gebruik.97 In de assemblage
bevindt zich één artefact met klopsporen (vnr. 126), waarin de eigenschappen
van een aambeeld zijn te herkennen. Voor dit artefact zijn de volgende variabelen geregistreerd: type artefact, grondstof, morfologie (vorm van de steen,
zowel in vlak als in dwarsdoorsnede, positie van de klopsporen, aantal vlakken
met klopnegatieven, de afmetingen, gewicht en compleetheid). Een overzicht
van deze gegevens is in tabel 5.13 gepresenteerd.

Fragment

l De bewerkte materiaal met onbepaalde functie

Tot de laatste categorie bewerkte stenen behoren twee artefacten (vnrs. 140 en
164) waarbij onduidelijk is welke vorm ze oorspronkelijk hadden en waarvoor
ze gebruikt zijn. De oppervlakten en randen van deze artefacten zijn beïnvloed
door het toepassen van verschillende bewerkingsmethoden van butsen en kloppen. Om verschillende redenen, zoals de hoge fragmentatiegraad, verbranding
of verwering zijn deze vondsten niet aan een bepaalde werktuigcategorie toe te
schrijven. De beschrijving van beide artefacten is opgenomen in tabel 5.14.

Vnr.

spoor

aard spoor

aantal

grondstof

graad van
afronding

vorm

verhitting

Gebruiks -ofvormingssporen

Tabel 5.14 Overzicht van

140

5131

kuil

1

kwartsiet

hoekig

Ovaal-hoekig

Geen

bekapt, enkele
puntvormige
butssporen

164

6043

kuil

1

zandsteen

hoekig

Brok,
onregelmatig

Verbrand en
verkleurd

Bekapt

bewerkt materiaal met onbepaalde functie.

Afb. 5.23 Een als halffabricaat maalsteen geïnterpreteerd fragment kwarsiet uit
kuil S5131 (vnr. 140).
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Onder het bewerkte vondstmateriaal bevindt zich één zeer massieve steen
van 8571,8 g, met een aantal kenmerken die typerend zijn voor maalstenen
(vnr. 140). De steen heeft één breed en vlak gevormd oppervlak (toekomstige
maalvlakte?), terwijl de andere zijdes sporen van ruwe afwerking vertonen),
waaronder ondiepe kapnegatieven (zie afb. 5.23). Dit type van ruwe bewerking
is bij de afwerking van zowel de rand als de onderzijde toegepast. Vermoedelijk
betreft de vondst een mislukt halffabricaat van een maalsteen, die uiteindelijk in
de kuil (S5131) is gedeponeerd.
Ten slotte is er de categorie van steenartefacten zonder duidelijke bewerkingssporen. Deze vondstcategorie betreft zowel de artefacten die door verbranding
zijn gefragmenteerd, alsook de breukstukken met sterk hoekige, hoekige of
afgerond-hoekige breuken. Hieronder vallen ook de exemplaren die als “gruis”
en “kwartsmagering” zijn gedetermineerd.98
n Breukstenen

In totaal zijn in de assemblage 98 hoekige stenen aangetroffen, waarvan 62
exemplaren raw material units betreffen. Hieronder vallen ook 13 stukken die
als gruis zijn gedetermineerd (<2cm). Een kleine hoeveelheid van de breukstukken (N:13) draagt sporen van verbranding.

5.5.7

Verspreiding binnen de vindplaats

De uitwerkingselectie is erop gericht bij te dragen aan de beeldvorming over
de vindplaats waarbij het natuursteen uit de structuren en sporen geanalyseerd
zijn. De verspreiding van het natuursteen is evenredig aan de verspreiding van
de bewoningssporen. Hoe verder van de erven en gebouwen hoe dunner de
verspreiding van het natuursteen.
In en rond de gebouwen 101, 103 en 109 bevindt zich de grootste concentratie
natuursteenartefacten. De verzameling bestaat uit 82 natuursteen met een
gezamenlijke gewicht van circa 22 kg, waarvan 5 gemodificeerde artefacten
zijn. De stenen zijn uit de vullingen van verschillende archeologische sporen
verzameld, zoals paalkuilen (N:25), kuilen (N:15), brandkuilen (N:1), greppels
(N:3) en een natuurlijke laag (N:1).99 In de vullingen van deze sporen is vooral
natuursteen verzameld die voor foodprocessing is gebruikt. Een aanwijzing
hiervoor komt van de twee fragmenten maalstenen (vnr. 82 en vnr. 126). Het
kan niet uitgesloten worden dat enkele sterk verbrande stenen (13 stuks) tijdens
koken zijn verbrand.

98 Categorie “gruis” betreft de
artefacten met de afmetingen
die kleiner zijn dan 1 cm en
met gewicht die onder 5 gram
valt.
99 Voor de gedetailleerde
gegevens over de grondstof,
artefacttype, diagnostische
kenmerken en spoorcontext
van de stenen, zie bijlage 9.
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Een opvallend cluster buiten deze huisplaatsen betreft enkele kuilen (S5130
en S5131) naast hutkom 204, waar ook brandresten in zijn aangetroffen. In
de vullingen van de twee naastgelegen kuilen zijn twee werktuigen en één
hoekige steen aangetroffen. Het totale gewicht van deze artefacten bedraagt
circa 11,7 kg. Binnen deze zone is zowel een fragment van een maalsteen als
het (mislukte) halffabricaat van een maalsteen aangetroffen. Op basis van de
fragmentatiegraad en morfologie kan gesteld worden dat het om afgedankt
materiaal gaat. De betreffende sporen zijn daarom ook uiteindelijk als afvalkuil
gebruikt.
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Vindplaats Noord
Verspreiding natuursteen
breuksteen

werktuig

verbrand

1

1

1

4

2

3

maalsteen
11

hutkom

spoor

gebouw

paalkuil

6

1

27
2018K31
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Afb. 5.24 Een overzicht van de natuursteenconcentraties binnen Vindplaats Noord.
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hoekig

geen

breuksteen

1012

KL

3

SXX

4

617,4

zandsteen/
ijzerroest

hoekig

geen

breuksteen

2014

PK

8

SXX

1

12

kalkhoudende
zandsteen

hoekig

geen

breuksteen

fragment

2035

KL

19

SXX

1

173,7

kalkhoudende
zandsteen

hoekig

geen

breuksteen

fragment

2021

GR

20

SXX

1

360,1

kalkhoudende
zandsteen

hoekig

geen

breuksteen

3008

PK

24

SXX

1

13

kalksteen

hoekig

geen

breuksteen

3016

PK

27

SXX

1

205,8

zandsteen/
ijzerroest

hoekig

geen

breuksteen

raw
material
unit

fragment

3016

PK

27

SXX

1

kalkhoudende
zandsteen

hoekig

geen

breuksteen

raw
material
unit

fragment

3027

KL

33

SXX

1

98,3

zandsteen/
ijzerroest

hoekig

geen

breuksteen

3022

KL

41

SXX

1

566,7

kalksteen

hoekig
afgerond

geen

breuksteen

raw
material
unit

fragment

4087

PK

73

SXX

1

4,5

zandsteen

hoekig
scherp

geen

breuksteen

gruis

fragment

4132

HU

74

SXX

1

390,3

kalksteen
(travertien)

hoekig

geen

breuksteen

raw
material
unit

fragment

7026

PK

130

SXX

1

283,8

kalksteen

hoekig
afgerond

geen

breuksteen

volledig

6079

KL

136

SXX

1

2,1

zandsteen

hoekig

geen

breuksteen

fragment

verbrand en
verkleurd

geen

fragment
raw
material
unit

raw
material
unit

fragment

fragment

fragment

fragment

Vnr-

Tabel 5.15 Overzicht van
steenmateriaal buiten
gedefinieerde concentraties
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fragmentatie

type

zandsteen/
ijzerroest

artefacttyppe/
subcategorie

gebruikssporen

47,4

verbrand

afronding

4

gewicht

SXX

aantal

2

materiaal

KL

aard spoor

1016

spoor

grondstof

Twintig stuks natuursteen zijn vrij los verspreid over het centraal-oostelijke en
zuidelijke deel van het plangebied aangetroffen. Binnen deze groep vallen
enkele fragmenten hoekig steenmateriaal (N:6) en 14 exemplaren raw material
units. Al deze stenen zijn in de vullingen van diverse archeologische sporen
aangetroffen. Een overzicht van de steentypes in relatie tot de archeologische
context is in tabel 5.15 gepresenteerd.
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5.5.8

Conclusie

Tijdens de opgravingen in plangebied Mevrouwkensveld te Bierbeek zijn in
totaal 122 fragmenten natuursteen verzameld, met een gewicht van 36.929
gram. De natuursteenassemblage is zeer waarschijnlijk te koppelen aan één
archeologische periode en één archeologische context: een meerfasig erf uit de
volle middeleeuwen.
Al het verzamelde natuursteen vormt een overblijfsel van de menselijke activiteiten binnen de nederzetting. Op basis van geologische kaarten blijkt dat het
natuursteen binnen of in de directe omgeving van de vindplaats is gewonnen
(tijdens het zetten van diepe coupes en profielen bleek er kalksteen in de ondergrond aanwezig te zijn). Vervolgens zijn de stenen in semi-geprepareerd stadium
naar de nederzetting gebracht. Uit typologische onderzoek blijkt dat lokale
natuursteen goed vertegenwoordigd is als bewerkings- en reservemateriaal.
Hieronder vallen 46 exemplaren natuursteen (met een totaalgewicht van circa
16,5 kg) met exact dezelfde kleur en samenstelling en bijna gelijke afmetingen.
Vanwege deze overeenkomsten is het zeer waarschijnlijk dat ze van dezelfde
winningsbron afkomstig zijn.
Uit de grondstofanalyse blijkt ook dat de geïmporteerde natuursteensoorten
(zoals tefriet) geen prominente rol spelen. Op basis van de kleine aantal fragmenten tefriet (7 exemplaren, met gewicht van 629 g) bestaat het vermoeden
dat deze grondstof niet direct uit de steengroeven is geïmporteerd. Het gaat
hier hoogstwaarschijnlijk om hergebruikt materiaal, die door andere menselijke
modus operandi op de site is terechtgekomen.
Hoewel alle werktuigen niet volledig bewaard zijn gebleven, is het mogelijk
om te stellen dat ze quasi opportunistisch zijn gemaakt met behulp van basale
bewerkingstechnieken (meestal met ruwe bekapping en techniek van hameren).
Sporen van geavanceerde verwerking (typerend voor de steengroeven) zijn niet
vastgesteld. De oorspronkelijke (natuurlijke) vormen van de natuurstenen zijn
tijdens de bewerking niet significant veranderd. Ondiep geslagen kapsporen
zijn bijvoorbeeld bij de afwerking van de rand en onderzijde van de maalstenen
gezien (vnrs. 121 en 151). Op vergelijkbare wijze is ook het halffabricaat
maalsteen (vnr. 140) gemaakt (zie afb. 5.23).
Het gebruik van de basale bewerkingstechnieken in combinatie met een vrij
slechte afwerking van steenartefacten toont dat de werktuigen voor eigen
behoeften zijn gemaakt. Het feit dat het lokale materiaal op de site werd
gebruikt en de gereedschappen zelf werden geproduceerd, kan een afspiegeling
zijn van ofwel een lage economische status van de bewoners, ofwel ad hoc
gemaakte werktuigen, die niet voor langdurig gebruik geschikt of bedoeld
waren.
Op basis van het typologische spectrum werktuigen (enkele fragmenten maalsteen en één aambeeld) lijkt dat de werktuigen van huishoudelijke aard zijn en
bij food processing gebruikt werden.
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5.6

Dierlijk botmateriaal

5.6.1

Algemeen

(J.H.J.M. Aal)

Het vondstassemblage van de opgraving bevat 32 fragmenten dierlijk bot, wat
neerkomt op een totaal van 17 skeletelementen.100 Het botmateriaal dateert uit
de middeleeuwen en is afkomstig uit diverse volmiddeleeuwse (paal)kuilen en
een laatmiddeleeuwse greppel die binnen het plangebied zijn aangetroffen. De
fragmenten dierlijk bot zijn matig geconserveerd; de skeletelementen zijn vrij
broos en de buitenste laag van de botten is vrijwel compleet verweerd.

5.6.2

Methoden en technieken van assessment

De gegevens van het dierlijk botmateriaal zijn gedocumenteerd in een databasebestand, waarin parameters zoals de dierklasse, diersoort, skeletelement, gewicht, fragmentgrootte, deel van het skeletelement en het geslacht per skeletelement zijn opgeslagen. Indien verschillende skeletelementen tot hetzelfde
individu behoren hebben ze een unieke associatiecode gekregen. Wanneer
een skeletelement van zoogdier niet op soort gedetermineerd kan worden, is
het – indien mogelijk – ingedeeld in een grootteklasse. Voor dit onderzoek zijn
de klassen groot zoogdier (o.a. rund en paard) en middelgroot zoogdier (o.a.
schaap, geit, varken en hond) gebruikt. Aangezien schaap en geit op morfologisch niveau nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, met uitzondering
van schedel- en hoornpitresten, is voor deze twee diersoorten een gecombineerde groep gemaakt.
Naast de standaardgegevens die zijn opgeslagen in het databasebestand is
er – wanneer een skeletelement de benodigde karakteristieken bezit – tevens
informatie verzameld over de leeftijd van een individu op het moment van
overlijden. De toegepaste methodiek voor leeftijdsbepaling is gebaseerd op het
documenteren van de vergroeiingsstadia van skeletelementen. Habermehl101
heeft voor verscheidene zoogdiersoorten onderzocht op welke leeftijden botonderdelen (bekend als epifyse en diafyse) fuseren en welke morfologische
kenmerken zichtbaar zijn gedurende de ontwikkeling van skeletelementen.
Bijzondere kenmerken op het dierlijk botmateriaal, zoals aanwijzingen voor
ziektebeelden, vraat, slacht en beenbewerking, zijn tevens genoteerd en
beschreven in het databasebestand. Een aantal typen skeletelementen lenen
zich, mits ze voldoende compleet zijn, voor het nemen van gestandaardiseerde
maten. De werkwijze voor het nemen van deze maten is vastgesteld door
Von den Driesch.102 De grootste lengtemaat van complete pijpbeenderen kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om de schofthoogtes van gedomesticeerde
zoogdieren te bepalen.

100 Bijlage 10.
101 Habermehl 1975.
102 Von den Driesch 1976.
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Soort

Aantal skeletelementen

Aantal fragmenten

Gewicht (g)

Taxonomische naam

Rund

4

6

348

Bos taurus

Schaap / geit

1

1

2,8

Ovis aries / Capra hircus

Varken

1

1

12

Sus domesticus

Paard

7

16

169,4

Equus caballus

Grote zoogdieren

3

7

9,8

Middelgrote zoogdieren

1

1

0,5

17

32

542,5

Totaal

5.6.3

Tabel 5.14 Soortenoverzicht

Resultaten

van het project Bierbeek,

De soortenlijst bestaat enkel uit gedomesticeerde diersoorten (tabel 5.14); er
zijn skeletelementen van rund, schaap/geit, varken en paard gedetermineerd.
Daarnaast zijn er enkele botfragmenten die niet op soort gebracht kunnen
worden en dus zijn geclassificeerd als groot en middelgroot zoogdier. Het
skeletelementenoverzicht (tabel 5.15) laat zien dat het botassemblage met
name bestaat uit fragmenten van gebitselementen en pijpbeenderen. De
vergroeiingsstadia van het opperarmbeen en middenvoetsbeen van rund
duiden op slachtleeftijden ouder dan respectievelijk 15 en 24 maanden. Het
middenhandsbeen van rund was compleet genoeg om de grootste lengtemaat
te nemen om zo de schofthoogte van het individu te kunnen berekenen. Deze
komt neer op 108,2 centimeter.103 De twee skeletelementen van schaap/geit en
varken bevatten geen noemenswaardige karakteristieken.
Skeletelement

Totaal

Onderkaak

2

Rund

Schaap / geit

Gebitselement

2

Opperarmbeen

1

Ellepijp

1

Middenhandsbeen

1

1

Scheenbeen

2

1

1

4

1

1
17

enoverzicht van het project
Bierbeek, Mevrouwkensveld.

Grote zoogdieren

Middelgrote zoogdieren
1

7

Totaal

Paard

Tabel 5.15 Skeletelement-

1

Gebitselement
bovenkaak

Pijpbeen

Varken

Mevrouwkensveld.

7
2
1
1

1
1

7

3

Gedurende de opgraving zijn er enkele bovenkaaksnijtanden en -kiezen van
paard gevonden. Gezien de vergelijkbare conserveringstoestand en het gegeven
dat geen van de gebitselementen dubbel voorkomt, is het waarschijnlijk dat de
skeletelementen aan hetzelfde individu toebehoren. Een methodiek voor het
bepalen van de (slacht)leeftijd van paard is het meten van de kroonhoogtes van
de kiezen. Van de tanden in het huidige assemblage ontbreekt echter de wortel
waardoor de leeftijdsbepaling van dit individu slechts een benadering is. De
gegevens wijzen uit dat het dier niet ouder dan 4-5 jaar is geworden.104
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103 De schofthoogte is berekend
met behulp van de vermenigvuldigingsfactor van Matolcsi
(1970).
104 Levine 1982.

134

5.6.4

Conclusies

Het vondstassemblage toont aan dat rund, schaap/geit, varken en paard in
ieder geval aanwezig waren binnen het plangebied. Het is waarschijnlijk dat
al deze diersoorten in meer of mindere mate onderdeel uitmaakten van het
dieet, maar of ze daarnaast nog een andere rol vervulden binnen de lokale
bestaanseconomie valt door de beperktheid van de zoöarcheologische dataset
niet te bepalen.

5.7

Archeobotanie

5.7.1

Achtergrond en vraagstelling van het archeobotanische 		
onderzoek

(R. Grabowski)

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeobotanische onderzoek
besproken. Archaeobotanie richt zich op het vinden, determineren en
interpreteren van plantaardige resten uit archeologische bodems. Dergelijke
resten zijn in de Lage Landen vooral geconserveerd door verkoling of omdat
zij in een natte en zuurstofarme omgeving (bv. een waterput) werden
gedeponeerd. De vraagstellingen die via archeobotanische materialen belicht
kunnen worden, zijn afhankelijk van de context, maar omvatten: teelt en
verzameling van eetbare en andere gebruiksgewassen, inzichten in de ecologie
van een onderzoeksgebied, de functies/gebruik van verschillende delen van
een nederzetting of een individueel spoor, en verschillende sociale en rituele
aspecten van plantengebruik.
In de Archeologienota voor het onderzoek van Bierbeek Mevrouwkensveld
zijn de volgende vragen opgesteld die door archeobotanische analyse mogelijk
beantwoord kunnen worden105:
9. Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de rol van
de mens hierbij?
10. Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke
periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit
eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een specifieke functie of
specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?
12. Wat is de aard van de vindplaats?

5.7.2

Methode

De monsters zijn voor zowel de waardering als de analyse gezeefd over gestapelde zeven met een maaswijdte van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. De kleinste maaswijdte is alleen voor de eerste 0,5 liter gebruikt. Voorafgaand aan het zeven is
van elk monster een sub-monster genomen voor eventuele latere pollenanalyse.
105 Claus 2016a, 2016b.
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Gedurende de waardering is een deel van elke zeeffractie gescand en de rijkdom, soortensamenstelling en mate van conservering van het botanische
materiaal beoordeeld. De aanwezigheid van zoölogische resten (bot, insecten,
mollusken, etc.) en eventuele culturele artefacten (aardewerk, metaal, glas, etc.)
is ook gedocumenteerd. Verder is de hoeveelheid en kwaliteit van de houtskool
in de >2 mm beoordeeld.106 Dit is gedaan om een inschatting te kunnen geven
van de algemene concentratie houtskool in het monster en om te beoordelen
of de aanwezige fragmenten geschikt zijn voor 14C-datering en meer diepgaand
houtskoolonderzoek.
De volledige analyse is uitgevoerd door middel van een visuele inspectie van het
gezeefde materiaal onder een stereomicroscoop.107 Waar nodig zijn ook opvallend en/of doorvallend lichtmicroscopen met sterkere vergroting gebruikt.
Aanwezige macroresten zijn gedetermineerd met behulp van relevante literatuur108 en de vergelijkingscollectie van BAAC en de Faculteit der Archeologie van
de Universiteit Leiden.
De gebruikte taxonomische nomenclatuur volgt de 23e druk van Heukel’s Flora
van Nederland.109 Voor cultuurgewassen die daarin niet zijn opgenomen, maar
wel in de archeologische contexten voorkomen, wordt de nomenclatuur van
Neef, Cappers & Bekker gevolgd.110
Vanwege de grote aantallen macroresten zijn niet alle fracties in zijn geheel
bekeken. In die gevallen zijn de aantallen macroresten geëxtrapoleerd vanuit
het precies getelde aandeel door vermenigvuldiging. Hoeveel van elke fractie is
precies geteld, is weergegeven in de resultatentabel in bijlage 12.
De analyse is uitgevoerd door dr. R. A. Grabowski in overeenstemming met de
richtlijnen van de Code van Goede Praktijk111 en de Leidraad Archeobotanie van
Kooistra en Brinkkemper.112

5.7.3

Materiaal, waardering en selectie van monsters voor
volledige analyse

Er zijn in eerste instantie negentien monsters archeobotanisch gewaardeerd.
De monsters zijn afkomstig uit paalkuilen van huizen en spiekers, een brandkuil
binnen de contour van structuur 101, kuilen met indicaties voor ijzerverwerking
en kuilen met brandsporen in de vorm van verbrand leem en bot (zie bijlage
11en afb. 5.25). Vier van de onderzochte sporen zijn gedateerd met de
14
C-methode en laten een chronologisch spreiding zien van de 9e tot de 12e
eeuw.
De resultaten van de waardering tonen dat al het botanische materiaal verkoold
was. Dit was verwacht aangezien geen van de monsters afkomstig is uit
spoorvullingen van onder de grondwaterspiegel.
In het algemeen probeerden mensen in het verleden, precies zoals nu, de
meeste van hun gewassen te beschermen tegen vuur. Daarom zijn verkoolde
plantenresten in nederzettingscontexten bijna altijd het resultaat van óf klein-
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106 Bijlage 11. De kwaliteit van
de houtskool is gewaardeerd
op een schaal van slecht (s),
matig (m) tot goed (g), met
oog op determineerbaarheid;
s=zeer kleine (=< 2mm) en/
of sterk gemineraliseerde
fragmenten die waarschijnlijk
moeilijk te determineren
zijn, m=iets grotere maar
voor determinatie niet ideale
fragmenten, g=grote en goed
geconserveerde fragmenten.
107 Bijlage 12.
108 Vooral: Anderberg 1994;
Berggren 1969 en 1981;
Bojňanský & Fargašová 2007;
Brouwer & Stählin 1955;
Cappers, Bekker & Jans 2012;
Jacomet 2006; Körber-Grohne
1964; Neef, Cappers & Bekker
2012; van der Meijden 2005.
109 Van der Meijden 2005.
110 Neef, Cappers & Bekker 2012.
111 https://www.
onroerenderfgoed.be/decode-van-goede-praktijk
112 Kooistra & Brinkkemper 2015.
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óf grootschalige ongelukken. Uitzonderingen zijn situaties waar plantaardig
materiaal als brandstof was gebruikt. Van de negentien gewaardeerde
monsters bevatten negen hoge concentraties van verkoolde plantenresten
samen met grotere hoeveelheden verbrand leem, verbrand bot en steen met
sporen van opwarming. Op basis van de waardering lijkt het erop dat deze
materialen het resultaat van ongeluksbranden zijn. Vier monsters hadden een
inhoud van alleen enkele verkoolde resten, wat gezien kan worden als een
indicatie voor de depositie van een algemene “ruis” van verkoold materiaal
die overal op de nederzetting aanwezig was. Alle monsters uit de kuilen met
ijzerverwerkingsresten horen tot deze groep, wat een goede indicatie is dat
de productie van ijzer en de productie van/omgang met consumptiegoederen
apart werd uitgevoerd. De rest van de stalen liet een inhoud zien waarover geen
preliminaire interpretatie kon worden voorgesteld.
In de resultaten van de waardering is een interessant ruimtelijk patroon te zien
is. Bijna alle stalen met sporen van grootschalige verkoling zijn afkomstig uit
kuilen binnen de contouren van bijgebouwen en hutkommen, óf uit sporen
direct naast deze constructies (vnrs. 58, 184, 52, 53, 65) óf uit kuilen opgevuld
met brandresten (vnrs. 6, 16, en 69). Twee van deze sporen zijn gedateerd en
laten een overlappende chronologie zien met een zwaartepunt in de 9e-10e
eeuw. Het zou dus kunnen zijn dat er ergens in die periode een aanzienlijk
aandeel van de infrastructuur van het erf (spiekers, hutkommen, etc.) ineens is
afgebrand, later opgeschoond en deels gedeponeerd in kuilen. Het enige rijke
monster met materiaal dat zeker niet tot deze veronderstelde brand hoort, is
vnr. 128 uit een paalkuil in hoofdgebouw 101. Dit materiaal heeft een datering
in de 11e-12e eeuw.
Niet alleen de indicaties voor het mogelijk afbranden van delen van de nederzetting zijn van belang. Het materiaal in de stalen met de brandresten bevatte
ook een gevarieerd spectrum van zowel eetbare als wilde planten. Meerdere
stalen (vnrs. 16, 52, 53, 58, 65, 69 en 184) bevatten grotere hoeveelheden graan
en andere cultuurgewassen die wellicht afgebrande opslag van consumptieproducten weerspiegelen, terwijl stalen met een inhoud van vooral onkruidzaden en kafresten (vnrs. 6, 58 en 128) residuen van plantenverwerking zouden
kunnen zijn. Gedurende de waardering zijn de graansoorten rogge (Secale
cereale), haver (Avena sp), bedekte gerst (Hordeum vulgare s.l. var. vulgare), en
tarwe (Triticum sp); de peulvruchten erwt (Pisum sativum) en duivenboon (Vicia
faba var. minuta), hazelnoten (Corylus avellana) en meerdere wildgroeiende
soorten waarschijnlijk afkomstig uit akkers en/of ruderale ruigten waargenomen.
Op basis van de waardering zijn zeven stalen beoordeeld als analysewaardig
en nog tien als mogelijk relevant voor analyse. Slechts twee stalen hadden een
inhoud die niet relevant was voor verder onderzoek. Op basis van de waarderingsresultaten zijn uiteindelijk vijf stalen geselecteerd voor een volledige
uitwerking: vnrs. 16 (S2041), 53 (S3059), 58 (S3026), 65 (S4152) en 128 (S5106).
De selectie is zo gedaan dat zowel verschillende spoortypen als verschillende
aspecten van plantenverwerking zijn vertegenwoordigd.
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Afb. 5.25 Kaart van het onderzoeksgebied met de locaties van gewaardeerde
monsters. In sommige monsters zijn indicaties van grootschaliger brand duidelijk
te zien, terwijl andere geen of onduidelijk sporen van brand bevatten.

Archeologisch onderzoek

138

5.7.4

Analyse

n Uitgangspunten bij de interpretatie van verkoolde macroresten uit

nederzettingscontexten
l Algemeen

Botanisch materiaal kan verkoold raken als het wordt blootgesteld aan temperaturen van ongeveer 250-500°C, in relatief zuurstofarme omstandigheden.113
Eenmaal verkoold kan het materiaal bijna niet meer biologisch afgebroken worden, hoewel het wel makkelijk gefragmenteerd kan raken. Wanneer verkoold
botanisch materiaal in nederzettingscontexten wordt gevonden, is het bijna
altijd het resultaat van bewuste menselijke activiteiten. Daarom geeft dergelijk
materiaal niet alleen informatie over welke plantaardige bronnen gebruikt zijn,
maar ook over de aard en ruimtelijke verspreiding van bepaalde activiteiten
binnen een nederzetting. Vaak kan de samenstelling van het botanisch materiaal bijdragen aan een algemeen inzicht in de formatieprocessen en conserveringsomstandigheden op een nederzettingsterrein.
Om vondsten van verkoolde plantenresten te kunnen duiden, moet er rekening
gehouden worden met een aantal belangrijke aspecten. Ten eerste worden
planten bijna altijd aangetroffen als assemblages die uit één of meerdere
soorten óf één of meerdere onderdelen van planten kunnen bestaan, en niet als
individuele vondsten. De samenstelling van deze assemblages, indien gevormd
in een menselijke context, is daarnaast altijd het gevolg van een onderliggend
gebruiksproces, de zogenoemde Chaîne opératoire.114
l Chaîne opératoire: Graan

Een voorbeeld van een botanische chaîne opératoire is het oogsten en verwerken van graan. Dankzij historische en etnografische bronnen, maar ook door
archeologische experimenten, is bekend dat voor graan dertig of meer individuele stappen nodig zijn om de geoogste plant bruikbaar te maken als voedsel
voor mens en dier en als zaaigraan.115 De graanplant wordt in zijn geheel
of gedeeltelijk verzameld. De gehele plant kan ontworteld zijn, maar ook
dicht bij de grond geoogst worden zodat ook de halm wordt verzameld. Het
graan kan ook dicht bij de top worden geoogst, zodat alleen de aren worden
meegenomen.
Vaak worden onkruiden onbedoeld mee verzameld met het graan. In de
volgende bereidingsstappen wordt de halm gescheiden van de aar en de aar
vervolgens opgebroken in kleinere delen door het dorsen met een dorsvlegel
of andersoortig instrument. Daarna wordt het graan schoongemaakt met
verschillende technieken, afhankelijk van de graansoort en de lokale tradities.
Ondanks de variaties zijn in het algemeen de volgende veranderingen te zien:

113 Miksiciek 1987.
114 Dennell 1976; Hillman 1981;
Schiffer 1975; Viklund 1998.
115 Engelmark 1989; Hillman
1981.
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1) Gedurende de verwerking neemt het aandeel kaf en halm tot graan af,
omdat deze - voor mensen niet eetbare onderdelen - worden verwijderd.
Het kaf kan echter separaat verzameld worden onder andere als brandstof,
diervoedsel, voor magering van aardwerk, als bouwmateriaal, etc.
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2) Het aandeel kleine tot grote onkruidzaden neemt af bij elke processtap.
Omdat de sorteringstechnieken op basis van grote en gewicht werken,
worden de zaden die het meest op graan lijken pas op het allerlaatst
verwijderd.
3) Het aandeel kleine tot grote graankorrels neemt ook af, en vaak wordt het
graan gesorteerd in partijen van verschillende kwaliteit. De grootste korrels
werden als zaaigraan opgeslagen, terwijl de kleinere werden gebruikt voor
consumptie door mensen of dieren.
l Analysetechnieken

Er bestaan meerdere methodes om de chaîne opératoire van het gebruik van
planten te kunnen afleiden. Eén is om de samenstelling van archeologische
materialen, met een onbekende gebruiks-achtergrond, te vergelijken met
etnografisch gedocumenteerde samenstellingen van plantenverwerkingsstappen
waarvan het gebruik wel bekend is.116 Op basis van studies van “ouderwetse”
landbouw in Griekenland heeft G. Jones gedemonstreerd dat de producten of
restproducten (afval) van verschillende graanverwerkingsstappen inderdaad een
botanisch onderscheidbare samenstelling hebben, die uitgedrukt kan worden
als verschillende relatieve hoeveelheden graan tot onkruid tot kaf.117 Op basis
van deze observaties is een model opgebouwd waarmee archeobotanische
assemblages geïnterpreteerd kunnen worden (afb. 5.26a). Het model is gebaseerd op studies van bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) en naakte
tarwesoorten zoals broodtarwe (Triticum aestivum subsp. vulgare). Jones
beweert dat variaties in de verwerkingseisen van andere soorten, afwijkende
Afb. 5.26a) Model van de
verwachte samenstelling van
graanverwerkingsproducten
en rest-producten gebaseerd
op etnografische studies van
“ouderwetse” landbouw in
Griekenland (Jones 1990), en
b) een vereenvoudigde indeling van botanische assemblages voor het vergelijken en
interpreteren van materiaal
uit verschillende locaties
(Jones 1985; Van der Veen &
Jones 2006).

116 Bv. Hillman 1981; Jones 1990;
Jones & Halstead 1995.
117 Jones 1990.
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resultaten kunnen opleveren. Ook verschillen tussen individuele boeren, en
tussen tradities in verschillende regio’s kunnen belangrijk zijn voor de botanische
samenstelling van materiaal uit verschillende graanverwerkingsstappen. Niet
elke boer of gemeenschap heeft dezelfde ideeën over de precieze volgorde
van graanverwerking en de zuiverheid van het eindproduct.118 Daarom wordt
een vereenvoudigde variant van het etnografische model van Jones (afb. 5.26b)
regelmatig gebruikt om botanisch materiaal uit verschillende locaties, waar
meerdere soorten geteeld zijn geweest, te vergelijken en te interpreteren.119
De waardering van materiaal uit Bierbeek heeft aangetoond dat de locatie
mogelijk door grootschalige branden was geraakt, en meerdere van de monsters
“intacte” momentopnamen van specifieke graanverwerkingsstappen lijken
te zijn. Daarom vormen de boven beschreven kwantitatieve technieken voor
het afleiden van de verwerkingsstap, naast een kwalitatieve discussie van de
specifieke planten in de monsters, een passende aanpak voor de analyse van het
materiaal uit Bierbeek.
n De samenstelling van de stalen en de achterliggende formatieprocessen

Afbeelding 5.27 laat de algemene samenstelling zien van de vijf onderzochte
monsters, uitgedrukt als een verhoudingen van graan tot onkruid tot kaf, op
een driepolig diagram. Het etnografische model van Jones120 is weergegeven in
de achtergrond als ondersteuning voor de interpretatie. Uit de grafiek blijkt dat
de stalen tot twee aparte groepen horen: drie stalen (vnrs. 16, 53 en 65) behoren
tot de categorie “graan-rijke assemblages”, met bijna geen kaf maar wel een
inclusie van ruim 20 tot 35 % onkruid. Als wij ervan uitgaan dat het model van
Jones hier een geldige indicatie voor de verwerkingsstap is, zou het kunnen
gaan om graan uit de latere stappen van verwerking, dat nog niet gezeefd was
met fijnere zeven. De resterende twee stalen (vnrs. 58 en 128) behoren tot de
categorie “onkruid-rijke assemblages” en weerspiegelen volgens het model van
Jones waarschijnlijk deposities van onkruiden die uitgesorteerd zijn met behulp
van (fijnere) zeven.
Beide bovengenoemde operationele categorieën blijken te bevestigen dat er
een grootschaligere brand is geweest op de nederzetting. Argumenten hiervoor
zijn: dat elk van de drie graanrijke stalen vooral één graantype bevat (afb. 5.28),
wat meestal niet het geval is in monsters met dagelijks verkoold gemengd
afval; dat de hogere concentraties een indicatie zijn voor het afbranden van
graanopslag, die in normale omstandigheden zeker beschermd tegen vuur was;
en dat ook residuen van de verwerking (uitgesorteerd onkruid), die meestal
niet in contact met vuren komen, ook zijn verkoold. Behalve deze algemene
observaties zijn er in het materiaal ook fijnere verschillen die relevant kunnen
zijn voor het begrip van de macrorestenassemblages en de sporen/structuren
waarvan zij afkomstig zijn. Deze worden nu per monster/spoor/structuur
besproken:
l Kuil met brandresten S3059/vnr. 53

118 HIllman 1981; Jones &
Halstead 1995.
119 Bv. Van der Veen & Jones
2006; Jones 1985.
120 Jones 1990.

Dit monster is verzameld uit één van de kuilen waarvan al gedurende de
opgraving duidelijk was dat ze sporen van brand (verbrande leem en verbrand
bot) bevatten. Gedurende de waardering was verder geobserveerd dat vnr. 52,
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afkomstig uit paalkuil S3102 die gegraven is door kuil S3059, een bijna identieke
inhoud had. Het blijkt dus dat de vullingen in de twee sporen afkomstig zijn
uit hetzelfde proces. Dit betekent echter niet perse dat de paalkuil gelijktijdig
is met de kuil, want hij zou na het gebruik van de kuil door de kuilvulling
gegraven kunnen zijn en later gevuld met de in de kuil aanwezige verkoolde
graanresten.
Vnr. 53 bevat één van de drie graanrijke assemblages, en dan die met het
hoogste aandeel onkruid (circa 35%). Het relatief hoge aandeel onkruid zou
intuïtief geïnterpreteerd kunnen worden als een indicatie voor een mengsel van
materiaal uit verschillende graanverwerkingsstappen. De meerderheid van de
gevonden onkruidresten is echter afkomstig uit soorten met redelijk grote en
zware zaden, zoals dravik (Bromus sp), ruw parelzaad (Lithospermum arvense),
slanke wikke (Vicia tetrasperma subsp. gracilis), smalle/vergeten/voeder-wikke
(Vicia sativa s.l.) en waterpeper (Persicaria hydropiper), die lastiger zijn te
verwijderen en blijven hangen tot de laatste verwerkingsstappen waar zij vaak
met de hand verwijderd moeten worden voor dat er gekookt wordt.121
Hoe een grotere partij verkoold graan in een kuil is terechtgekomen, is onbekend. Als paalkuil S3102 gelijktijdig is met de kuil zou dit een indicatie kunnen
zijn dat de kuil een onderdeel was van een structuur die niet meer te herkennen is in de grondsporen. Als zo’n structuur was afgebrand zouden de graankorrels afkomstig kunnen zijn uit die structuur. Een alternatief is dat de verkoling ergens anders heeft plaatsgevonden en het materiaal later in de kuil is
gedeponeerd, misschien gedurende een opruiming na de brand. Het zou dan
gaan om een secundaire depositie, die min of meer intact is gebleven qua
samenstelling zoals het voorkwam in de opslag.
Tarwe (Triticum sp) is de dominante graansoort in vnr. 53 met kleinere hoeveelheden van een gras uit het haver-geslacht (Avena sp), bedekte gerst (Hordeum
vulgare s.l. var vulgare) en rogge (Secale cereale). De tarwevondst in de stal is
fascinerend, want gedurende de uitwerking werd duidelijk dat het niet om één
tarwesoort gaat maar om drie. Hierbij werd vastgesteld dat vele, maar niet alle,
van de korrels die in de waardering als broodtarwe (Triticum aestivum subsp.
vulgare) zijn gedocumenteerd buitengewoon kort, breed en hoog zijn, wat een
aanwijzing kan zijn voor de ondersoort dwergtarwe (Triticum aestivum subsp.
compactum). Verder zijn meerdere delen van aartjesvorken gevonden die alle
tot de bedekte tarwesoorten spelt (Triticum aestivum subsp. spelta) of emmer
(Triticum aestivum subsp. dicoccon) kunnen horen.
Macroresten van de gelijste tarwesoorten zijn vaak moeilijk te onderscheiden.
Verkoling maakt dit nog gecompliceerder, want de korrels worden regelmatig
vervormd door de blootstelling aan hitte. De resulterende morfologische
overlap betekent dat het lastig is om individuele tarwekorrels kwalitatief (met
het blote oog) tot soort te brengen.122 Daarom zijn de lengte, breedte en
hoogte van de best geconserveerde en minst vervormde korrels, 101 stuks, uit
het monster gemeten en de getallen daarnaast berekend naar zogenoemde
index-waarden.123 De zeven resulterende dimensie-kenmerken124 kunnen
daarna gebruikt woorden om preciezer te determineren tot welk tarwesoort
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121 Engelmark 1989; Hillman
1981.
122 McKerracher 2019, 30; Van
Zeist 1968, 49-54; Jacomet
2006.
123 Volgens Jacomet 2006.
124 Lengte, breedte, hoogte, L/B,
L/H, B/H, ((B/L) x 100).
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individuele korrels behoren. Ook met deze methode zijn er echter gevallen waar
de morfologische overlap een precieze determinatie verhindert. In deze analyse
kregen 76 van de 101 korrels een preciezere determinatie. Als deze metingen
representatief zijn voor de rest van de staal, dan blijkt het materiaal circa 53%
dwergtarwe, 26% broodtarwe, en 21% spelt/emmer te bevatten.125
Afb. 5.27 Drie-polig diagram
van de ratio’s van graan tot
onkruid tot kaf in de onderzochte monsters. Het etnografische model van G. Jones
(1990) is weergegeven in de
achtergrond als ondersteuning bij de interpretatie en discussie van het materiaal.

Afb. 5.28 De samenstelling
van de graan-fractie van de
onderzochte monsters. Niet te
determineren graansoorten
(Cerealia indet) zijn weggelaten uit dit overzicht. Voor
een ruwe correctie van de
effecten van ongelijke fragmentatie tussen de stalen
zijn vondsten die als kleine
fragmenten zijn gedocumenteerd, gedeeld door 3 (dus 3
fragmenten = 1 vondst).

125 De morfologische overlap
tussen de mogelijke spelt/
emmerkorrels is te groot
om te zeggen welk soort
geteeld was. Verder zijn de
aanwezige aartjesvorken te
beschadigd voor een determinatie tot soort.
126 Bajwa et al. 2017.
127 RADAR-databank, zie ook
Van Haaster & Brinkkemper
1995; Bakels 2005, 2007, 2009;
Van Zeist 1968.
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De haverkorrels konden alleen tot geslacht determineerd worden. Binnen dit
geslacht zijn, onder andere, de gewone gecultiveerde haver (Avena sativa) en
het akkeronkruid oot (Avena fatua) te vinden. Deze soorten kunnen alleen via
de kenmerkende bloembasis onderscheiden worden. Omdat de bloembasis
van haver vroeg in de verwerkingssequentie is verwijderd, is dit deel van de
plant helaas helemaal afwezig in het monster. Het is dus niet te zeggen of de
havervondst uit geteelde graan of akkeronkruid bestaat. Beide zijn mogelijk,
aangezien slecht onderhouden akkers veel oot kunnen bevatten126, terwijl
haver een algemene graansoort gedurende de onderzochte periode was.127 De
gevonden korrels van rogge en bedekte gerst zijn echter zeker afkomstig uit
geteelde graan. Hun aanwezigheid in dit monster, samen met de tarwe, kan
een aanduiding zijn dat zij afwisselend met tarwe zijn geteeld. Dit wordt verder
onder 5.7.4.3 bediscussieerd.
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Tabel 5.16 Vondsten van
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lichtgrijze tekst). Cf = onze-

Anethum graveolens
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eetbare noten, fruit, peulvruchten en kruiden in de
monsters. Meegenomen zijn

kere determinatie.
l Paalkuil S4152/vnr. 65 in hutkom (structuur 204)

Ook deze staal bevat een graanrijk assemblage, dat bijna uitsluitend uit rogge
met alleen kleine inclusies van gerst en tarwe bestaat. Waarschijnlijk gaat het
om graan dat klaar of bijna klaar was voor consumptie. Opgeslagen graan
werd waarschijnlijk zover mogelijk beschermd tegen vuur en het grote aantal
korrels betekent dat er een grote brand heeft plaatsgevonden. Verder bevat de
monster ook duidelijk sporen van verhitting in de vorm van verbrand steen en
houtskool. Omdat de paalkuil tot hutkom 204 behoort, is een mogelijkheid dat
de hele structuur is afgebrand en de brandresten vervolgens in de paalkuil zijn
gedeponeerd, wellicht in verband met de opruiming na zo’n brand. Omdat er
in het monster ook tientallen fragmenten bot aanwezig zijn, zou het kunnen
zijn dat deze hutkom een verzonken opslag voor voedsel was. Vergelijkbare
afgebrande voorbeelden van dergelijke structuren zijn onder andere bekend uit
ijzertijdbewoning in Denemarken.128
l Kuil met brandresten S2041/vnr.16

Dit is de derde van de graanrijke assemblages. De assemblage is afkomstig uit
een kuil met brandresten. Rond de kuil zijn meerdere paalkuilen aanwezig
en het zou kunnen zijn dat de kuil oorspronkelijk een onderdeel was van een
structuur die niet meer goed te herkennen is. Een ander alternatief is dat het
verkoold materiaal elders is verkoold en vervolgens in de kuil is gedumpt.
Evenals het materiaal in structuur 204 (vnr. 65) bevat deze staal bijna uitsluitend
rogge met maar kleine hoeveelheden tarwe en gerst.
l Kuil met brandresten S3026/vnr. 58 (binnen de contouren van structuren 102

en 108)
Deze staal is afkomstig uit een kuil die gesitueerd is binnen de contouren van
zowel structuur 102 en 108 en kan dus een onderdeel van één van de twee
zijn. In tegenstelling tot de bovengenoemde stalen is dit een onkruidrijke
assemblage, wat er op zou kunnen duiden dat graanverwerking in de buurt
van deze structuren heeft plaatsgevonden. De staal bevat ook de meerderheid
van alle gevonden eetbare planten behalve graan (tabel 5.16). Het gaat hier
om drie handen vol van hazelnootdopjes en, meer opvallend, enkele resten van
dille (Anethum graveolens) en wijnstok/druif (Vitis vinifera, afb. 5.29) die beide
zeer zeldzaam worden gevonden als verkoolde macroresten.129 Verder bevat
deze staal van alle onderzochte monsters het grootste aantal botfragmenten,
waaronder wervels van vis (zie resultatentabel in bijlage 12).130 Als kuil S3026
inderdaad een onderdeel van structuur 102 of 108 is, zouden de genoemde
observaties geïnterpreteerd kunnen worden als dat de structuur een plek voor
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het verwerken van verschillende consumptieproducten was, onder andere het
fijn zeven van graan en verwerking en/of opslag van vis, fruit en kruiden.
l Paalkuil S5106/vnr. 128 (onderdeel van structuur 101)

In deze paalkuil van hoofdgebouw 101 is nog een onkruidrijke assemblage
gevonden. Radiokoolstof-analyse van materiaal uit deze staal heeft een
datering tot 1050-1160 opgeleverd. Hoe dit materiaal is verkoold, is lastiger
te interpreteren dan bij de overige monsters. Een mogelijkheid is dat het huis
geheel of gedeeltelijk is afgebrand. De overige gewaardeerde monsters uit deze
structuur geven een dubbel beeld. Deze monsters bevatten enerzijds wel grotere
aantallen houtskool, en vnr. 96 ook verbrand bot, maar anderzijds zijn resten
zoals verbrande leem en verbrande steen afwezig. Een tweede mogelijkheid
zou kunnen zijn dat het materiaal is verkoold in één van de twee bijliggende
haardkuilen (beide geregistreerd als S5103). Eén van deze kuilen dateert tot 8901020 en is dus waarschijnlijk niet gelijktijdig met het materiaal in vnr. 128, maar
het gebouw zou sporen uit verschillende fasen kunnen bevatten, en wellicht
is de datering van de andere kuil dezelfde als de paalkuil. Als dit alternatief
correct is, zou het kunnen betekenen dat graanverwerkingsafval bewust was
gebruikt als brandstof.
Monster vnr. 128 bestaat bijna uitsluitend uit onkruidzaden en dan uit soorten
zoals stinkende kamille (Anthemis cotula) en hazenpotje/liggende klaver/
kleine klaver (Trifolium arvense/campestre/dubium) met zaden tussen de 1
en 2 mm; d.w.z. het type materiaal dat vooral wordt verwijderd gedurende
het zeven met fijne zeven.131 De stinkende kamille is een echt akkeronkruid,
terwijl de klavers vooral op graslanden groeien. Klavers zijn echter ook af en
toe gedocumenteerd op akkers en zij zouden voor de introductie van moderne
onkruidbestrijdingstechnieken nog algemener zijn geweest.132 Het blijkt dus dat
deze staal minder verstoord afval van graanverwerking bevat dan die in kuil
S3026, die gemengd was met enkele andere consumptieresten.

131 Engelmark 1989.
132 SynBioSys-databank, zie ook
Hennekens et al. 2010.
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Tabel 5.17 Vergelijking tussen

n De aard van de akkerbouw bij Bierbeek

de gevonden cultuurgewassen

Tabel 5.17 presenteert een synthese van cultuurgewassen die geteeld en/of
geïmporteerd waren in Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland gedurende de
6e tot 12e eeuw.133 Naast de synthese zijn de resultaten uit Bierbeek weergegeven. Het is duidelijk uit de tabel dat boeren op leem- en lössbodems een
breder spectrum van gewassen cultiveerden dan die op de zandgrond. Verder,
ondanks dat slechts vijf monsters geanalyseerd zijn uit deze locatie, is in het
materiaal een divers spectrum aan gewassen gevonden. Van de basisgranen
tarwe, gerst, haver en rogge zijn alle restanten gevonden, hoewel de haver
niet zeker als gecultiveerde haver kon worden geïdentificeerd. Verder zijn
zeldzamere gewassen zoals erwt en duivenboon aanwezig. Van kruiden, fruit en
specerijen is alleen een klein aandeel van de voor de periode potentiële planten
aanwezig, maar in de tabel is ook te zien dat deze soorten vooral in onverkoold
vorm worden gevonden. Dat zowel dille en druif in het geanalyseerde monster
zijn waargenomen kan dus gezien worden als een onverwachte vondst.

uit Bierbeek en de synthese
voor de relevante periode,
samengesteld door Bakels
(2005, 2007, 2009). Voor de
categorie “groenten, kruiden,
noten en fruit” zijn vondsten,
die vooral als onverkoold
worden gevonden, gemarkeerd met blauw. Vondsten
die vooral in verkoolde vorm
voorkomen zijn gemarkeerd
met grijs. Doorgestreepte cellen markeren soorten die niet
meegenomen zijn door Bakels
maar wel beoordeeld als relevant voor dit rapport.

Bakels stelt dat de selectie van planten om mee te telen altijd op basis van zowel
ecologische, sociale en culturele factoren wordt bepaald.134 Zoals is te zien is in
tabel 5.17, zijn de bodemomstandigheden in verschillende delen van de Lage
Landen gedurende de middeleeuwen een zeer belangrijke factor. Als sociale
factoren noemt Bakels de economische structuur waarin individuele boerderijen
werkten. Boeren die deels voor een markt, bv. in een stad, bij een klooster, of
in aansluiting tot militaire installaties produceerden, hadden waarschijnlijk de
neiging om de productie te specialiseren en de ecologische potentie van het
beschikbare land zo optimaal mogelijk te benutten. Eventuele overproductie van
bepaalde producten, producten die niet nodig waren voor eigen consumptie,
was in zo’n situatie geen probleem, want het overschot werd via de markt
verkocht en aanvullende producten voor eigen gebruik werden aangeschaft.
Aan de andere kant, in situaties waar de eigen boerderij de centrale plaats van
consumptie is, en waar productie vooral bedoeld is voor eigen gebruik, zou een
diversificatie plaatsvinden. De teelt van meerdere producten stelt zowel een
culinaire variatie zeker als dat het een strategie vormt van risico-reductie in
het geval oogsten van enkele planten tegenvallen of mislukken. Op basis van
de resultaten uit Bierbeek kan het wellicht beargumenteerd worden dat de
boerderij tot de laatste categorie behoort. Rond het onderzochte boerenerf
bevinden zich vooral rijkere leemgronden, en wij hebben gezien dat er op
dergelijke bodems in het algemeen een breder spectrum van gewassen verbouwd werd. Economische structuren zouden echter ook op dergelijke bodems
tot specialisatie kunnen leiden. Dat dit hier niet het geval blijkt te zijn, is misschien een indicatie dat de boerderij bij Bierbeek gedurende de onderzochte
eeuwen als een zelfvoorzienende economische eenheid heeft bestaan.
Behalve diversificatie van de verbouwde gewassen noemt Bakels ook twee specifieke strategieën, die gedurende de vroege en volle middeleeuwen toegepast
konden worden om de risico’s van graanteelt te verminderen en de productie
te verbeteren. De eerste behelst het gebruik van zogenoemde masteluinen. Een
masteluin is de teelt van een mengsel van twee of meer gewassen op dezelfde
akker. Als één van de gewassen vanwege weer of andere omstandigheden
mislukt, is het mogelijk dat het overige nog steeds een goede oogst oplevert.

133 Bakels 2005, 2007, 2009.
134 Bakels 2014.
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Dergelijke strategieën zijn in recentere tijden onder andere in Zuid-Europa
en Turkije gedocumenteerd.135 De tweede strategie bevat verschillende
varianten van gewas-rotaties, bv. drieslagstelsel. In dergelijke rotaties wisselt
de teelt tussen meer en minder voedsel-eisende gewassen en tussen zomer- en
winterteelt. De cyclus eindigt met een jaar braakliggen. De wisseling tussen
meer en minder eisende gewassen betekent dat de akkers maar één keer per
cyclus bemest moeten worden, wat een besparing van mest oplevert, terwijl de
wisseling tussen zomer- en winter-teelt het moeilijker maakte voor onkruiden
en andere pesten om zich op de akkers te vestigen. Daarom konden de akkers
langduriger in gebruik blijven zonder een lange braak.
In haar studies heeft Bakels geconcludeerd dat er in het materiaal uit de
vroege en volle middeleeuwen geen aanwijzingen zijn voor masteluinen, want
archeologisch gedocumenteerde grotere partijen van verkoold graan blijken
overwegend uit “zuivere” vondsten van alleen één gewas te bestaan. Verder
argumenteert zij dat de ratio’s tussen de historisch bekende granen van het
drieslagstelsel (gerst, haver en rogge) een indicatie zijn dat een of ander vorm
van gewasrotatie al in de vroege middeleeuwen werd gebruikt.136 Buiten
Nederland hebben onderzoekers ook geopperd dat niet alleen de ratio’s van
bepaalde soorten als bewijs voor rotatie beschouwd kunnen worden, maar ook
de “onzuiverheden” binnen partijen van anders bijna puur graan. Het idee is dat
een aandeel van graankorrels altijd vóór of gedurende de herfst gaat afvallen
en blijft liggen op de akker in de zogenoemde zaadbank. Ook als de akker later
gezaaid wordt met een ander gewas zal een deel van deze korrels kiemen en
worden geoogst met het bewust geteelde gewas. Daarom, in systemen zoals
drieslagstelsels, zullen partijen graan altijd een kleinere hoeveelheid van het
laatst daarvoor geteelde gewas bevatten.137 Tot slot worden af en toe specifieke
onkruidsoorten beschouwd als indicatoren voor winterteelt. Meestal gaat het
om onkruiden die in het najaar kiemen en dus een vergelijkbare levenscyclus
als wintergraan hebben en die historisch geassocieerd worden met winterteelt.
Voorbeelden hiervan zijn de bolderik (Agrostemma githago) en de korenbloem
(Centaurea cyanus)138.
De resultaten van Bierbeek laten een grote mate van overeenkomst zien met
Bakels conclusies en hypothesen over de aard van vroeg en- volmiddeleeuwse
akkerbouw. De drie graanrijke assemblages uit dit onderzoek worden alle
gedomineerd door één graansoort, met een geringe verontreiniging van andere
soorten. Het is ook opmerkelijk dat het traditionele winter-rogge onkruid
bolderik alleen in de roggerijke monsters vnrs. 16 en 65 is gevonden. Als deze
indicaties correct zijn, zou het waarschijnlijk betekenen dat de boeren bij
Bierbeek geen masteluinen gebruikten, maar wel gewasrotatie. De haver en
gerst zouden in zo’n systeem waarschijnlijk als zomergraan geteeld zijn geweest,
terwijl de rogge historisch vooral een wintergraan was. Tarwe is bekend als
zowel een zomer- en wintergraan.
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n Het gebruik van de geteelde gewassen

In Rembert Dodoens’ Cruijdeboeck uit 1554 zijn de volgende ideeën over de dan
gebruikte basisgranen geschreven:
Zoomer ende winter Terwe [broodtarwe] wordt hier te lande op die
vetste ende beste ackers ghesaeyet.
Spelte es van natueren der Terwe ghelijck maer wat couder/ naer die
natuere van der Gherste treckende […].Tmeel van Spelte met rooden
wijn es goet tseghen die beeten ende steken van den scorpioenen/
ende den ghenen die bloet spouwen. Spelte es der Terwen van
crachten seer ghelijck/ ende es een goet ende bequaem voetsel voor
den menschen ende voor alle ghedierten […].
Dit coren [emmertarwe] ghelijck het een gheslacht van Spelte es/ zoo
eest hem oock van natuere ende crachten seer ghelijck.
Gerste es in alle landen seer ghemeyn ende wast seer gheerne op
goede vette velden. Gerste es cout ende drooghe tot in den iersten
graedt. Gerste wordt oock in die spijse ghebruyckt/ ende daer af
wordt broot ghebacken maer en voedet niet zoo wel als die Terwe oft
Spelte
Haver es hier te lande ghemeyn/ ende wordt tot alle plaetsen op
die velden ghesaeyet. Haver wordt ghesaeyet in die Lente/ ende in
Ooghstmaent rijp ende ghemaeyet. Die haver es in alle plaesteren
ende pappen goet/ daer die Gerste in dient/ ende dat meel van Havere
mach in plaetse van Gersten meel ghebruyckt worden […].Broot van
Havere ghebacken gheeft cleyn voetsel ende en es den mensche niet
bequaem.
Rogghe groeyet tot alle plaetsen van Nederlant ende es oock in veel
andere landen ghemeyn ende wilt wel wassen op maghere dorre ende
santachtighe velden daer gheen andere coren of vruchten groeyen en
kunnen als in die Kempene ende dyerghelijcke dorre landen. Maer die
beste es/ die op goede vette ackers ghewonnen wordt. Winter Rogghe
wordt ghesaeyet in den Herfst/ die zoomer Rogghe in Meerte/ ende
wordden beyde tsamen rijp in Hoymaent. Rogghen broot es swaer
ende quaet om verteeren ende dient alleen den ghenen die arbeyden
ende die luttel leech oft stil sijn/ oft anders sterck van maghen sijn.139

Zoals af te leiden is uit de bovenstaande citaten zijn cultuurgewassen niet
alleen gekozen voor teelt op basis van hun ecologische eisen en de functionele
aspecten van de gebruikte akkerbouwsytemen, maar elke soort heeft ook
culinaire en geneeskundige associaties.
139 Dodoens 1554, deel 4.
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Broodtarwe (Triticum aestivum subsp. vulgare) is historisch bekend als de
meest wenselijke van alle granen waarvan gerezen witbrood werd (en nog
steeds wordt) gemaakt. Van de genoemde granen is broodtarwe de meest
eisende soort qua bodemkwaliteit, namelijk humeuze, voedselrijke en niet
te zure grond. Dwergtarwe is een aparte ondersoort (Triticum aestivus subsp.
compactum) met vergelijkbare eigenschappen als broodtarwe. Meestal wordt
deze in historische teksten niet onderscheiden van broodtarwe. Het is mogelijk
dat deze twee soorten ook in de praktijk niet werden onderscheiden en op
dezelfde akkers hebben gestaan.140
Spelt en emmer horen tot de zogenoemde bedekte tarwesoort. Dat betekent
dat elke twee korrels omsloten zijn door nauw zittende kafjes die veel moeilijker
te verwijderen zijn dan die van de naakte brood- en dwergtarwesoort. Emmer
is in de Lage Landen een gewas dat vooral in de brons-, ijzer- en Romeinse tijd
werd verbouwd, terwijl spelt in Noord-West Europa is geassocieerd met de
expansie van het Romeinse rijk. Bakels observeert dat emmer in middeleeuwse
contexten alleen in lage concentraties voorkomt en veronderstelt dat dit
gewas niet bewust werd gezaaid maar groeide als een onkruid tussen andere
granen.141 Vergelijkbare hypothesen zijn geformuleerd binnen de Engelse
archeobotanie, maar McKerratcher observeert dat emmer en spelt, na een
hiaat direct na de Romeinse tijd, in het latere deel van het eerste millennium
opnieuw begint voor te komen.142 Hij oppert dat toenemende handel met
graanproducten wellicht de aanleiding is geweest voor de teelt van deze
soorten die, vanwege de omsluitende kafjes, goed geschikt zijn voor langdurige
opslag en transport.
Gerst is in het onderzochte gebied één van de oudste gecultiveerde granen.
Dit gewas is aanzienlijk mindereisend qua bodems dan tarwe, maar niet
zo tolerant als haver en rogge. Er wordt van uitgegaan dat gerst historisch
gebruikt werd voor de bereiding van brood, pap en grutten. Vanwege het lage
proteïnegehalte is het echter lastig om gerezen brood te bakken met alleen
gerstemeel. Daarom werd gerstemeel traditioneel óf als platbrood gebakken, óf
met tarwe- of peulvruchtenmeel gemengd.143 Verder is gerst uitstekend geschikt
voor het brouwen van bier, wat zeker ook gedurende de onderzochte periode
werd gedaan.144 Uit schriftelijke bronnen van iets latere dato dan Bierbeek
is bekend dat bier in de late middeleeuwen als een basis-voedselbron werd
beschouwd en de jaarlijkse consumptie van bier in Noord-Duitsland is berekend
op 300-400 liter per persoon.145
Rogge is een van de basisgranen die het allerlaatst geïntroduceerd werd in
West-Europa. Waarschijnlijk is deze soort eerst als onkruid verschenen in de flora
van de Lage Landen en de rest van West-, Centraal- en Noord-Europa, en pas
later in cultuur gebracht. Rogge is een gewas dat het best groeit op zandige en
zure bodems.
De omstandigheden van de introductie van rogge worden steeds bediscussieerd.146 Eén hypothese is dat onkruid-rogge in de loop der tijden bewust geteelde granen op voor hem geschikte akkers heeft weggeconcurreerd, waardoor
de boeren min of meer gedwongen waren om rogge in teelt te nemen. Zeker is
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echter dat rogge steeds meer algemeen werd in het Noord-Germaanse gebied
gedurende de eerste helft van het eerste millennium na Chr. Bakels stelt in
een meer cultureel georiënteerde hypothese dat grootschalige roggecultivatie
begon aan de Romeinse zijde van de limes na de westelijke migratie van de
Germaanse stammen.147 Zoals reeds eerder is opgemerkt, is rogge geschikt voor
winterteelt, wat betere oogsten kan opleveren omdat het graan heeft meer tijd
heeft om te rijpen. De wortels zijn echter gevoelig voor vorst. De introductie
van de winterteelt van rogge wordt dan ook in verband gebracht met de ontwikkeling van de keerploeg en het vormen van zogenoemde ridge and furrowakkers. Deze ploegwijze, waarbij diepe voren en hogere riggels op de akkers
ontstonden, verbeterde immers de drainering.
Haver is, evenals rogge, niet erg veeleisend qua voedingstoffen, maar is minder
geschikt voor zandgronden. Wel is haver beter bestand tegen een natter klimaat dan rogge.148 De omstandigheden van de introductie van haver zijn niet in
detail bekend. Dit heeft deels te maken met het feit dat de macroresten van
haver (Avena sativa) veel op zijn wilde verwant oot (Avena fatua) lijken. Zonder
de bloembasis, die in de vroege graanverwerkingsstappen wordt verwijderd,
kunnen deze soorten niet onderscheiden worden. Haver komt al in de ijzertijd
voor op enkele locaties in de Lage Landen, maar wordt algemener in de
Romeinse periode. Grootschalige cultivatie van haver blijkt echter, precies
als bij rogge, een vroegmiddeleeuws fenomeen te zijn. Waarschijnlijk is deze
toename gekoppeld aan de veranderingen van de agrarische systemen die
uiteindelijk resulteerden in de historisch bekende typen van akkerbouw zoals
het drieslagstelsel.

147 Bakels 2007, 2009.
148 McKerratcher 2018; Viklund
2007.
149 Tusser 1878, hfd 16.
150 Alsleben 2007; Guerrieri &
Cavaletto 2018; Viklund 2007.
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Peulvruchten worden – wellicht vanwege hun biologische opbouw, manier van
consumptie (óf rauw als jong, óf geweekt en gekookt in soepen en stoven) en
verschillen in de verbouwde volumes – veel minder gevonden in archeologische
contexten dan granen. Dit betekent echter niet dat gewassen zoals de erwt
en de duivenboon onbelangrijk waren. Middeleeuwse bronnen geven aan dat
peulvruchten tot de basisvoedingstoffen behoorden. Zij waren waarschijnlijk
een belangrijke bron van proteïne. Zowel erwt als duivenboon bevatten rond
23% proteïne, granen maar circa 7-15%. De cultivatie van zowel erwten als
duivenbonen kan, behalve om culinaire redenen, ook uit overwegingen van
risicoreductie zijn gebeurd. Bonen zijn meer geschikt voor typisch Atlantische
omstandigheden. Zij groeien goed in lagere temperaturen en hebben een mate
van zouttolerantie, maar houden niet van vroege droge zomers, die erwten
meestal wel kunnen tolereren. Verder kunnen peulvruchten geteeld worden in
delen van akkers die te nat zijn voor granen, zoals uitgedrukt in de 16e eeuw
door de Engelse dichter en boer Thomas Tusser: “For wheat till land // where
water doth stand. // Sowe pease or dredge // belowe in that redge”.149 Verder
leven de erwt en de duivenboon, zoals vele andere vlinderbloemige planten,
in symbiose met Rhizobium-bacteriën die op de wortels leven en stikstof uit
de lucht voor de plant halen in ruil voor koolhydraten. Teelt van peulvruchten
voegt dus stikstof aan de grond toe en het is mogelijk om erwten en bonen op
stukken braakliggende akkers te laten groeien zonder dat de regeneratie van de
akker wordt verstoord.150

Bierbeek, Mevrouwkensveld

Veel kruiden en specerijen zijn waarschijnlijk, vanwege de mate van gebruik
en de relatief kleine hoeveelheden, sporadisch vertegenwoordigd in het
archeobotanisch archief, wat vaak de beoordeling van het belang en gebruik
van deze producten lastig maakt. In monster vnr. 58 is een verkoold zaadje
van dille (Anethum graveolens) gevonden. Dit is een schermbloemige wiens
aromatische bladeren en zaden vele culinaire toepassingen kennen. Uit
historische bronnen van latere data dan de hier onderzochte periode is ook
bekend dat aromatische kruiden vaak met genezende eigenschappen werden
geassocieerd. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook waar voor de vroege en volle
middeleeuwen. Voor dille noemt Dodoens onder andere dille als een middel
tegen maagklachten, voor pijnbestrijding en als urinedrijvend middel.151 De
oorsprong van dille is in het Middellandse zeegebied. De verspreiding naar
Noord-Europa was waarschijnlijk al voor de expansie van de Romeinse rijk
begonnen, maar vanwege de Romeinen werd dit een algemener product, ook
in de Lage Landen. In de vroege middeleeuwen blijkt het gebruik van dille sterk
achteruit te zijn gegaan, maar niet helemaal verdwenen. Bakels rapporteert
dillevondsten voor de vroege en volle middeleeuwen in zowel zand- en leem/
löss-gebieden en ook in de archeobotanische databank RADAR zijn een handvol
vondsten gepubliceerd met datering tussen de 5e en de 12e eeuw.152 In de latere
middeleeuwen blijkt het gebruik van dille weer te zijn toegenomen, maar dan
vooral gebonden aan stedelijke contexten.153
Druiven zijn historisch gebruik geweest als fruit en voor het maken van wijn en
zij kunnen zowel lokaal zijn verbouwd als geïmporteerd als wijn of rozijnen.
Afb. 5.29 Twee verkoolde
druivenpitten gevonden in
vnr. 58 uit S3026. Foto:
R.A. Grabowski, BAAC.

151 Dodoens 1554, deel 2.
152 Bakels 2005, 2009; RADARdatabank, zie ook Van
Haaster & Brinkkemper 1995.
153 Livarda & van der Veen 2008.
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5.7.5

Conclusies en beantwoorden van de onderzoeksvragen

Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de rol van de
mens hierbij?
Het materiaal uit Bierbeek, Mevrouwkensveld is afkomstig uit vijf monsters,
waarvan vier wellicht tot een afbrand-gebeurtenis behoren. Het vijfde
monster is ruim honderd jaar jonger. De inhoud van de monsters bestaat
overwegend uit graan en met graan meegeoogste onkruiden, d.w.z.
een klein onderdeel van de lokale vegetatie die mensen actief naar de
nederzetting hebben meegenomen. Op basis van dergelijk materiaal is het
niet mogelijk om een diachrone vegetatiekenschets te maken. Het materiaal
geeft echter inzichten in het mogelijke agrarische systeem waarbinnen het
graan was verbouwd. De relatieve hoeveelheden van de graansoorten op
de onderzoekslocatie, de bijhorende onkruiden en de inclusies van verontreinigende gewassen in anders “zuivere” vondsten, duiden erop dat gewasrotatie zoals het drieslagstelsel in gebruik was. Als dat klopt is het mogelijk
dat gerst en mogelijk haver als zomergraan zijn verbouwd, en rogge en tarwe
als wintergranen.
Wat is de aard van de vindplaats?
De vindplaats kan op basis van de archeobotanische gegevens beschreven
worden als een boerenerf waar een divers spectrum aan graansoorten,
peulvruchten, vruchten, kruiden en groenten zijn geteeld of tenminste
gebruikt. Van granen waren broodtarwe (Triticum aestivum subsp. vulgare),
dwergtarwe (Triticum aestivum subsp. compactum), niet nader te determineren emmer/spelt-tarwe (Triticum turgidum subsp. dicoccon/aestivum
subsp. spelta), rogge (Secale cereale), bedekte gerst (Hordeum vulgare s.l.
var vulgare) en wellicht ook haver (Avena sativa) geteeld. Peulvruchten zijn
vertegenwoordigd door vondsten van erwt (Pisum sativum) en duivenboon
(Vicia faba var. minuta). Groenten en kruiden zijn gevonden in de vorm
van dille (Anthum graveolens), en fruit en noten als druif (Vitis vinifera) en
hazelnoten (Corylus avellana).
Diversiteit wordt door sommige onderzoekers gekoppeld aan eigen productie, terwijl specialisatie als een indicator voor productie voor een externe
markt kan worden beschouwd. Wellicht zijn de diverse vondsten uit Bierbeek
een indicatie dat dit erf als een zelfvoorzienende economische eenheid heeft
bestaan.
Behalve deze algemene observaties over het verbouwde soortenspectrum
blijkt er ten minste één grotere brand te heeftplaatsgevonden gedurende het
gebruik van het erf. Deze zal zeker een belangrijke gebeurtenis zijn geweest
in de biografie van het erf.
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Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke
periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit
eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een specifieke functie of specifieke
omstandigheden binnen de nederzetting?
Het verbouwde soortenspectrum uit de onderzoekslocatie en de boven
beschreven indicaties voor het akkerbouwsysteem passen goed bij eerdere
archeobotanische onderzoeken in de Lage Landen en de rest van Noord-West
Europa.
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6

Synthese

Het plangebied Mevrouwkensveld bevindt zich ten zuidoosten van de historische
kern van Bierbeek op de noordhelling van een cuestarug. De cuestarug is opgebouwd uit geplooide tertiaire glauconiet- en glimmerhoudende zanden behorende tot de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. De Bierbeek ontspringt even
ten zuiden van deze rug. Ten noorden van het plangebied loopt een zijbeek van
de Bierbeek. Deze zijbeek heeft zich ingesneden in een kalkzandsteenplateau
behorende tot de Formatie van Brussel. Het laatmiddeleeuwse Bierbeek is op het
confluentiepunt van beide beken ontstaan.
Het terrein is op historische kaarten aangeduid als onbewoond en als akkerland
in gebruik. Voorafgaand aan de geplande herinrichting was het terrein nog
steeds in gebruik als akker, waardoor de kans op een intact bodemarchief dan
ook groot was. Bovendien zijn uit de directe omgeving van het plangebied
vondsten en vindplaatsen uit diverse perioden bekend, zoals werktuigen en
afslagen uit het midden-paleolithicum, mesolithicum en (midden-)neolithicum,
een Romeinse grafheuvel of tumulus, mogelijke graven, vondsten en sporen
uit de Romeinse tijd, middeleeuwse hoven, de Sint-Hilariuskerk en enkele
resterende structuren van de voormalige priorij en de 18e-eeuwse pastorij.
Vanwege de hoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten
is eerst een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn twee vindplaatsen
naar voren gekomen, waarvoor het advies is uitgebracht deze volledig op te
graven. Vindplaats Zuid bevindt zich op de overgang van het cuestaplateaunaar
het hoogste deel van de helling. Op een afstand van 150 m ligt Vindplaats
Noord op het lagere deel van de helling. Het is met name de laag gelegen
Vindplaats Noord waar de meeste resten zijn aangetroffen. Deze vindplaats is
het dichtst gelegen bij de historische kern, de Sint-Hilariuskerk en de historische
hoeve grenzend aan de noordwestzijde. Dat er een relatie bestaattussen de opgegraven archeologische sporen en structuren en deze hoeve of een voorganger
ervan is zeer aannemelijk, zeker gezien de overwegend volmiddeleeuwse datering van de aangetroffen resten. In komende paragrafen zullen de onderzoeksresultaten van de opgraving van beide vindplaatsen belicht worden in hun
onderlinge samenhang. Tevens zullen hierbij zo goed als mogelijk de onderzoeksvragen beantwoord worden.
n De landschappelijke situering van de vindplaatsen

Het plangebied, waarbinnen beide vindplaatsen gelegen zijn, ligt op de noordhelling van een cuestarug met een verval van circa 5%. In Vindplaats Zuid,
gelegen op de overgang van het cuestaplateau naar het bovenste deel van de
helling, bestaat het substraat uit niveo-eolische afzettingen, die vermoedelijk
al tijdens het Vroeg-Weichseliaan, het Hesbayaan, zijn afgezet. Het sediment
betreft van origine een afwisseling van leem en zand, ook wel bekend als de
Haspengouw leem. Door bodemvorming is de top van dit van origine gelaagde
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sediment geleidelijk aan veranderd in een homogeen zwaar tot licht zandlemig
sedimentpakket, met matig ontwikkelde lutum uit- en inspoelingshorizonten
(EB- en BC-horizonten). In de Haspengouwleem komen op diverse plekken
periglaciale sedimentaire structuren voor, waaronder involuties. Involuties zijn
lobvormige zakstructuren die zijn ontstaan door verschillen in soortelijk gewicht
tussen afzonderlijke lagen in een ontdooide laag bij een permafrostbodem.
Tijdens het vooronderzoek zijn deze natuurlijke verschijnselen vermoedelijk als
antropogene kuilen aangezien. Deze natuurlijke kuilen komen in het gehele
plangebied, met uitzondering van een strook in het noordelijke deel van
het plangebied, voor. In het noordelijke deel van het plangebied dagzoomt
namelijk een jonger leempakket behorende tot de Brabantleem. Dit homogene
leempakket (löss) is afgezet tijdens het Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) en
heeft na afzetting geen tundraklimaat gekend.
Het noordoostelijke deel van Vindplaats Zuid ligt op een steiler gedeelte van
de helling van de cuestarug nabij een oostelijk gelegen droog dal. Hier is het
paleomaaiveld bestaande uit afzettingen van de Haspengouwleem tot in de
C-horizont afgetopt door hellingsprocesssen. Het paleomaaiveld in Vindplaats
Zuid wordt in z’n geheel afgedekt door een tweefasig afgezet colluviumpakket.
Het colluviumdek lijkt relatief jong te zijn.
Vindplaats Noord lijkt zich op basis van de bodemopbouw en het paleo-reliëf op
een kalkzandstenen plateau langs een alluviale beekdalvlakte in het noord(oost)
en en een ondiep dal in het zuidoosten te bevinden. Het plateau bestaat uit
vast gesteente met daarop een 1 tot 2 m dik pakket (al dan niet verspoelde)
löss behorende tot de Brabant- of Haspengouwleem. In het lager gelegen
noordelijke deel komt in de Brabantleem een vrijwel intacte lössbodem voor
(met textuur B-horizont), die zich heeft ontwikkeld gedurende het Holoceen.
De löss behorende tot de Brabantleem is afgezet tijdens het de laatste koude
fase van het Weichseliaan, het Tardiglaciaal. In het zuidelijke deel van Vindplaats
Noord loopt het paleomaaiveld geleidelijk aan op en is de top van het hier
dagzomende Haspengouwleem door hellingsprocessen afgetopt tot in de (B)
C-horizont.
Het lager gelegen met löss afgedekte kalkzandsteenplateau zal een ideale
vestigingsplaats zijn geweest. Ten zuidoosten ligt een ondiep dal dat periodiek
watervoerend zal zijn geweest en ten noord(oosten) ligt een beekdal dat haaks
op het dal van de Bierbeek gesitueerd is. Het middeleeuwse maaiveld helt zowel
in noordelijke richting, als ook in oostelijke richting af. De in het oostelijke deel
van de Vindplaats Noord gesitueerde, mogelijke Romeinse greppel, vormt de
grens tussen het plateau met middeleeuwse bewoningssporen en het ondiepe,
periodiek watervoerende dal. Het paleomaaiveld wordt binnen vindplaats
Noord afgedekt door een colluviumpakket. Het colluviumdek, ontstaan na de
middeleeuwse bewoningsfasen, is opvallend grindrijk en bestaat uit geelbruine
tot (licht)geelbruine, zwak humeuze zandleem met houtskoolspikkels en
relatief veel vuursteenknollen. Het colluviumdek is in de noordelijke profielen
vermengd met grind dat afkomstig is van een geërodeerde Kesseltbodem. In het
zuidwesten van Vindplaats Noord komt deze verbruinde bodem uit de koudste
fase van het Weichseliaan nog in situ voor. De Kesseltbodem betreft een
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deflatielaag die is ontstaan tijdens het LGM (Last Glacial Maximum); circa 23.000
tot 17.000 jaar geleden.
Opvallend is de aanwezigheid van een laag donkergrijze, zwak humeuze zandleem in de top van de Brabantleem. Deze humeuze zandleemlaag komt alleen in
het noordwestelijke deel van Vindplaats Noord voor. De donkergrijze laag wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van archeologische indicatoren waaronder
houtskool en aardewerk, is zwak tot niet poreus en bevat relatief veel zand.
Op basis van de textuur en structuur van deze laag lijkt de cultuurlaag zich in
een verspoeld lösspakket of alluviaal sedimentpakket te hebben ontwikkeld,
mogelijk als gevolg van een overstroming. De ‘cultuurlaag’ dekt het 9e-11eeeuwse sporenniveau grotendeels af en vormt het maaiveld van het 12e- eeuwse
sporenniveau. Gedurende de (late) 11e eeuw hebben er vermoedelijk één of
meerdere overstromingen plaatsgevonden binnen dit vrijwel aan het noordelijk
gelegen beekdal grenzende gedeelte van het plateau. Hierdoor zal er kortstondig geen bewoning hebben plaatsgevonden.
Pas nadat de hellingen langs de Bierbeekvallei bedekt werden door bomen en
andere vegetatie werd de leem vastgelegd en kon bodemvorming aanvangen.
Deze situatie zal tot in de middeleeuwen vrijwel ongewijzigd zijn. Op het moment dat aan het eind van de middeleeuwen de landbouw werd geïntensiveerd
en de helling werd ontgonnen, kon de erosie op het terrein toeslaan en vormde
zich een colluviumpakket dat de noordelijke vindplaats volledig bedekte.
n Tekenen van een vroege bewoning: Fase 0 en 1

Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal kan geconcludeerd worden
dat in de omgeving van de noordelijke vindplaats al menselijke activiteiten
waren voorafgaand aan de bewoning in de volle middeleeuwen. Het is niet met
zekerheid vast te stellen of deze activiteiten ook werkelijk binnen de grenzen
van het huidige onderzoek plaats hebben gevonden. Een groot deel van het
vroeg daterend vondstmateriaal kan immers als rondzwervend materiaal in
jongere sporen zijn terechtgekomen. De Romeinse tijd is aangeduid als fase 0
en de vroege middeleeuwen als fase 1, maar de toekenning van sporen aan de
betreffende fasen is verre van zeker vanwege de kans op opspit (afb. 6.1).
Er zijn twaalf scherven Romeins aardewerk in Vindplaats Noord verzameld.
Eén van de sporen die een daarmee samenhangende datering zou kunnen
hebben, is een greppel (301) in het oosten van Vindplaats Noord. In het spoor
zijn fragmenten van een handgevormde dolium aangetroffen. Verder wordt de
greppel oversneden door alle aangrenzende sporen, waardoor het spoor ook
stratigrafisch tot een oudere context zou kunnen behoren. Het is daarentegen
wel opvallend dat de greppel qua oriëntatie weer goed aansluit bij (mogelijk
jongere?) greppels en wegen binnen en buiten het onderzoek. Mogelijk dat
parallelle greppels (304, 305 en 315) in het westen en zuidwesten van Vindplaats
Noord, ingedeeld bij fase 1, gelijktijdig zijn. De greppels liggen min of meer met
de helling mee en kunnen een functie hebben gehad in de regulering van het
afstromende oppervlaktewater. De twee greppels 304 en 305 in het zuidwesten
zouden eventueel een restant van een pad met karrensporen kunnen zijn
geweest.
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Voorts zijn vijf scherven ruwwandig aardewerk verzameld met een mogelijke
datering in vroege middeleeuwen. Deze zijn aangetroffen in een aantal los
verspreide kuilen in het noordoosten van de vindplaats. Omdat het materiaal
niet scherper te dateren is dan 450-950 is een plaatsing ervan binnen de
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vroegste fase van de volmiddeleeuwse bewoning in theorie nog mogelijk.
Een andere aanwijzing voor vroege activiteiten wordt echter gevormd door een
grote hoeveelheid ijzerslak die in het noorden en noordwesten van Vindplaats
Noord is verzameld. Aan de hand van de kwaliteit (zuiverheid) van het ijzer en
het smeedslak kan deze vondstcategorie grof gedateerd worden: hoe zuiverder
het materiaal, hoe jonger. Op basis van slakkenmerken en beschikbare kennis
met betrekking tot de ijzerproductie en het smeden van ijzer in het algemeen
en in de omgeving van Bierbeek in het bijzonder, komen als datering zowel
de Romeinse tijd alsook de vroege middeleeuwen in aanmerking. Uit het
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verspreidingsbeeld het de fragmentatiegraad van het slakmateriaal is verder
op te maken dat het niet ter plaatse is gevormd, maar verplaatst is vanaf een
werkplaats buiten het onderzoeksterrein en daarbij uiteindelijk in jongere
sporen terechtgekomen. De verspreiding van het slakmateriaal op afbeelding 6.1
betreft derhalve hoogstwaarschijnlijk de secundaire depositie van het materiaal
in latere contexten. De grootste concentratie is terechtgekomen in een (paal)
kuil in het oosten van de vindplaats. Mogelijk is dit assemblage nog kort na het
productieproces in het spoor terechtgekomen. Ondanks dat het oudere slakmateriaal los blijkt te staan van de contexten uit het volmiddeleeuwse bewoning waarin het is aangetroffen, heeft de nadere analyse ervan niettemin
aanvullende informatie opgeleverd.
Bij de uitwerking van het slakmateriaal zijn drie typen slak herkend, waarbij alle
stadia van de productieketen zijn vertegenwoordigd. Het betreft productieslak,
herverhittingslak en smeedslak. De productieslak is in een tapoven ontstaan en
bestaat uit tapslak, dat wil zeggen slak die tijdens het productieproces uit de
oven werd afgetapt, en ovenslak, dat wil zeggen slak die aan het eind van het
proces onder in de oven liggen bleef. De herverhittingslak wijst op de verdere
bewerking van het in de oven geproduceerde ijzer, de wolf. Hierbij werd bij
relatief hoge temperatuur en voorzichtig bewerken met de hamer ingesloten
slak uit de wolf gedreven en het ijzer gecomprimeerd. Het eindproduct is
aansluitend tot gewenst object gesmeed, waarbij smeedslak in de vorm van
ijzerrijke smeedslak, silicaatrijke smeedslak en haardwand is ontstaan. Door het
deels geringe formaat van de fragmenten (meer dan 75% van de stukken is
lichter dan 50 g) en deels gelijke kenmerken van de slaktypes is de determinatie
evenwel niet altijd zeker. Ook kan er weinig over het vakmanschap van de smid
of over de schaal van productie met zekerheid gezegd worden.
Resten van ijzerproductie kunnen in België in ieder geval vanaf de Romeinse tijd
worden aangetroffen, met name in het gebied tussen Sambre en Maas.154 Of in
deze periode ook in Vlaanderen ijzer geproduceerd werd, is nog onduidelijk.
Het is mogelijk dat dit op kleine schaal voor eigen gebruik bij een beperkt
aantal villae werd gedaan.155 Grootschalige ijzerproductie vond daarna pas weer
in de vroege middeleeuwen plaats. In en bij het Zoniënwoud, ten zuidoosten
van Brussel, zijn op meerdere plaatsen resten van ijzerwinning opgegraven. Zij
worden in de 8e en 9e eeuw na Chr. gedateerd.156 Vermoedelijk werd ook later
nog op kleinere schaal in deze omgeving ijzer geproduceerd, tot de tapoven in
het begin van de 15e eeuw definitief door de hoogovens in de bosrijke gebieden
van het Prinsdom Luik en het Graafschap Namen werd afgelost.157

154 Domergue et al. 2006, 139142.
155 Schuerman 1996, 190-191.
Vanhoutte et al. 2008,
hoofdstuk 5.6.2.8.3.
156 Langohr & Pieters 1996, 259.
Metaldis et al. 2008, 36
157 Maggi et al. 2012, 98, 113.
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n Een erf in de volle middeleeuwen: Fase 2

In het westen van Vindplaats Noord is een kuil (S3059) gegraven met een datering in de 9e of 10e eeuw. Het spoor is gedateerd aan de hand van een 14C-datering van een verkoolde tarwekorrel en zou met deze vroege datering eventueel
nog uit de vorige fase kunnen stammen. Het is echter waarschijnlijk dat de kuil
deel uitmaakt van de inrichting van het erf dat vanaf de 10e eeuw op het terrein
vorm gaat krijgen. Deze inrichting luidt een nieuwe bewoningsfase in (fase 2a).
Aan de noordzijde van de vindplaats ontstaat dan een deels omgreppeld erf
met gebouwstructuur 103 en mogelijk in het oostelijke deel van het erf een
vierpalige hooiberg (107). Aan de noord- en oostzijde is het erf begrensd door
palenrijen, al kunnen deze ook uit een andere fase stammen. Structuur 103
betreft een bootvormige plattegrond van circa 15,5 bij waarschijnlijk 6,5 m met
een oostwest-oriëntatie. Omdat zowel het erf als het gebouw binnen de grenzen van het onderzoek maar deels in het zicht zijn gebracht, kan de functie van
het gebouw op het erf niet met zekerheid vastgesteld worden. Ook ontbreekt
een waterput op het erf; op grond van de ligging van een waterput ten opzichte
van de gebouwen kan eventueel een toewijzing van een gebouw als huis of
bijgebouw worden gedaan.158 Vanwege de wat kleinere afmetingen wordt
thans uitgegaan van een bijgebouw B3 of B4 in de MDS-typologie Huijbers.159
Waarschijnlijk bevindt zich in dezelfde periode in het zuidwesten een rechthoekige structuur (108). Binnen de contouren van deze mogelijke schuur van
9,5 bij 5,5 m is een diepe kuil (S3026) met brandresten aangetroffen, die echter
ook bij de opvolger van de schuur gehoord kan hebben. Deze situatie typeert
gelijk ook de algehele chronostratigrafie van de vindplaats: veel middeleeuwse
sporen kunnen niet nader gedateerd worden dan volmiddeleeuws en een
toekenning aan een bepaalde bewoningsfase blijkt in veel gevallen niet
mogelijk vanwege het ontbreken van scherper daterend vondstmateriaal
of oversnijdingen. Verspreid over het terrein zijn sporen aangetroffen die
kunnen stammen uit de hele volmiddeleeuwse bewoningsperiode die een
doorlopend karakter zal hebben gehad. Soms is zelfs een oudere of jongere
datering niet helemaal uit te sluiten. Twee hooibergen (104 en 110) aan de
westelijke korte zijde van gebouw 103 zijn niet nader gedateerd en vooral ook
vanwege hun ligging tegen de grens van het onderzoek, is niet te bepalen bij
welke bewoningsfase deze elkaar opvolgende structuren gehoord hebben.
Ruimtelijk gezien zouden ze wellicht het best passen bij de erfindeling van
fase 2b. In het noordoosten bevindt zich tegen de westelijke putgrens een wat
discutabele gebouwplattegrond (109), waarvan evenmin duidelijk is tot welke
bewoningsfase deze gerekend mag worden. Over een lengte van 16 m zijn
de sporen van drie diepe gebintstijlen aangetroffen met enkele onregelmatig
geplaatste wandpalen. Ten slotte bevinden zich verspreid over de vindplaats
kuilen, hutkommen en mogelijk leemwinningskuilen die niet nader gedateerd
kunnen worden dan de 10e of 11e eeuw.
158 Huijbers (2007) schets een
algemene erfindeling met
hoofdgebouw, bijgebouw
en waterput, maar niet alle
erven voldoen ook volgens
haar aan dit ideale beeld.
159 Huijbers 2007, 165 en 176.
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Een deel van deze grof gedateerde sporen, die hieronder meer in detail aan de
orde komen, zullen stammen uit de volgende sub-fase (fase 2b). Er heeft dan
een vrij drastische verandering plaatsgevonden in de inrichting van het erf.
Deze manifesteert zich vooral in de ontmanteling van gebouwstructuur 103
en het buiten gebruik raken van de bijbehorende erfgreppel. Beide elementen
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maken dan plaats voor een hoofdgebouw (structuur 101) met afmetingen
van 23,5 bij 12,5 m en een westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie, haaks
gelegen op de helling van het terrein. Het gaat om een licht bootvormige,
driebeukige plattegrond met aan beide korte zijden twee sluitpalen, ofwel een
volmiddeleeuws gebouw H1 in de MDS-typologie van Huijbers.160 Een opvallend
element aan het gebouw zijn twee haardkuilen op de grens van de zuidelijke
gebintstijlen en de zijbeuk van het huis. Op de lengte-as zijn twee (paal)kuilen
aanwezig, waarvan één mogelijk te identificeren is als ‘paal P’. Deze ‘paal P’
wordt vaak aangetroffen tussen het eerste gebintpaar aan een zijde van het
huis en wordt ook wel in verband gebracht met een haardplaats en/of rituele
deposities.161 In het geval van structuur 101 is geen vondstmateriaal in het
spoor aangetroffen. Een verkoolde grasstengel uit een van de haardkuilen in
de zijbeuk van het huis dateert tussen 890 en 1020. Op grond van de datering
van een verkoolde gerstekorrel uit de vulling van een van de paalkuilen, is het
gebouw waarschijnlijk voor het eind van de eerste helft van de 11e eeuw aan
zijn eind gekomen.
Bootvormige plattegronden komen in België vooralsnog alleen in het noorden
en oosten van het land voor en vallen onder een volmiddeleeuwse bouwtraditie
die zich met name uitstrekt tot in het zuiden en oosten van Nederland.162 De
kenmerkende dubbele sluitpalen en eventueel gebogen wanden ontbreken
bij de contemporaine gebouwen in het Belgische kustgebied, waardoor
deze plattegronden een meer rechthoekige vorm hebben. In het Waasland
komen beide traditie naast elkaar voor.163 Zowel bij de gebouwen uit het
kustgebied als die uit het binnenland is sprake van een gebintenbouw. Vooral
in het kustgebied staan de wandpalen gepaard met de gebintpalen en deze
vormen samen de dragende constructie van het tripartite gebouw. Een zelfde
driebeukige opbouw is te zien bij de bootvormige huizen, maar de wandpalen
staan daarbij niet altijd recht tegenover de gebintpalen, waardoor deze in de
dragende constructie geen geheel vormen met de kern van het gebouw. In het
geval van huis structuur 101 uit Bierbeek, Mevrouwkensveld staan ook niet alle
wandpalen tegenover de gebinten.
Andere sporen en structuren die met zekerheid tot fase 2b gerekend mogen
worden zijn dun bezaaid binnen het onderzoek. In het westen is een deel van
een greppel (S7018) aangetroffen die qua oriëntatie mogelijk tot dezelfde
inrichting als gebouw 101 behoort. Ten zuidwesten van gebouw 101 bevindt
zich een zespalige hooiberg of spieker (structuur 102) ter plaatse van de
voormalige schuur 108. Daarbinnen bevindt zich zoals gezegd een kuil met
brandresten (S3026) die mogelijk iets met de functie van het gebouw te maken
kan hebben gehad, maar ook met de voorganger of zelfs ooit los van beide
structuren gegraven kan zijn.
Tijdens de volmiddeleeuwse bewoning is tevens een groot aantal kuilen
gegraven op de noordelijke vindplaats. In het oostelijk deel bevinden zich zowel
clusters als los verspreide kuilen met de ene keer een vrij schone vulling en de
andere keer een vuilere vulling, waaronder ook brandresten. De kuilen zijn
gegraven buiten het bewoningsareaal en lijken verder geen primaire functie
gehad te hebben, zoals bijvoorbeeld als voorraadkuil. De meest waarschijnlijke
verklaring is dat deze kuilen gegraven zijn om leem uit de ondergrond te
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160 Huijbers 2014, 379.
161 Huijbers 2007, 124 en 444446.
162 Het gaat te ver om binnen
de huidige rapportage
alle mogelijke parallellen
van de aangetroffen
plattegronden te presenteren.
Het is een veelvoorkomend
plattegrondtype waarvan
de exemplaren in Bierbeek
op dit moment tot de meest
zuidelijke lijken te behoren.
163 De Clercq 2017. Volgens
Huijbers (2017, 130) komt in
het noordelijk kustgebied
van Frankrijk (Pas-de-Calais)
ook nog een enigszins
bootvormige plattegrond
voor. Bij dit rechthoekige
driebeukige gebouw uit
Saint-Georges-sur-l’Aa
(Herbin 2012) ontbreken
echter sluitpalen en de
wandpalen staan gepaard
met de gebinten. Het gebouw
sluit daarom meer aan bij
de traditie van het Belgische
kustgebied, waardoor
Huijbers de verspreiding van
de bootvormige plattegrond
wellicht te ver naar het
zuidoosten plaatst.
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winnen. De leem kan gebruikt zijn voor bijvoorbeeld de bouw van de huizen,
de aanleg van vloeren of de constructie van ovens. Ook ter plaatse van Vindplaats Zuid zijn mogelijk leemwinningskuilen aangetroffen. Het kan zijn dat
ook deze tot de middeleeuwse bewoningsfasen gerekend moeten worden,
maar vooralsnog zijn deze tot de nieuwe tijd gerekend. Eventueel is ook kalk
uit de ondergrond gewonnen, maar de kuilen die zijn aangetroffen zijn niet
diep genoeg gegraven om tot het niveau van de in de ondergrond aanwezige
tertiaire kalkafzettingen te komen. Onder het aangetroffen vondstmateriaal
bevinden zich evenwel objecten van deze plaatselijk voorkomende steensoort,
waaruit men kan concluderen dat er zeker wel kalksteen gewonnen zal zijn.
Ook dit materiaal kan zijn gebruikt als bouwmateriaal.
In Vindplaats Noord bevinden zich kuilen die vermoedelijk als voorraadkuil zijn
gebruikt. Het gaat om vaak diepere kuilen, rond of ovaal met een vrij vlakke
bodem. Secundair lijken de meeste kuilen als afvalkuil te zijn gebruikt en net
als sommige van de leemwinningskuilen opgevuld met nederzettingsafval
waaronder verbrand materiaal. Dit toont aan dat er gedurende de volmiddeleeuwse bewoning herhaaldelijk branden zijn geweest op het erf.
Een van de kuilen in het westen van het onderzoek is, zoals hierboven reeds vermeld, binnen de contouren van de zespalige spieker/hooiberg 102 aangetroffen
(S3026). Onderin de kuil bevindt zich een gelaagdheid van verbrande resten
(houtskool, verbrande leem) en een verscheidenheid aan eetbare planten,
granen (vrijwel uitsluitend rogge) en kleine botfragmenten, waaronder wervels
van vis. Onder de kuil is de bodem oranje verkleurd door de hitte, waardoor het
vuur ter plaatse gewoed lijkt te hebben. Vermoedelijk is de inhoud van de kuil
ter plaatse verbrand en gaat het niet om de afvaldump van een brand op het
erf. Ook in een andere kuil in het westen van de vindplaats (S3059, waarvan de
verkoolde resten een vroege 14C-datering opleverden; zie boven) zijn verkoolde
graanresten terecht gekomen die afkomstig lijken te zijn van één grote partij
graan. Er zijn in dit geval geen aanwijzingen dat de brand in de kuil zelf heeft
gewoed, waardoor het verbrand materiaal van elders van het erf afkomstig
zou kunnen zijn. Tenslotte is in het oosten van de vindplaats weer een kuil
aangetroffen met sporen van brand onderin (S2041/S6074). Ook in deze kuil is
wederom bijna uitsluitend verkoolde rogge aanwezig, die zeer waarschijnlijk
ter plaatse is verbrand. De kuil wordt omgeven door meerdere paalkuilen, maar
hieruit is niet echt een goede structuur te herleiden. Het is daarom niet zeker of
het een inpandige kuil betreft.
De middeleeuwse bewoners hebben gedurende de 10e of 11e eeuw rondom
het erf vijf hutkommen gebouwd. Deze waren waarschijnlijk niet gelijktijdig
aanwezig. In ieder geval is op de plaats van één van de hutkommen een
keer een nieuwe gebouwd, waarbij de oriëntatie bovendien een kwartslag
gedraaid is. Bij twee van de vijf hutkommen zijn aanwijzingen gevonden dat
het waarschijnlijk om kleine overdekte bouwsel gaat met een zadeldak. De
overige structuren zullen een vergelijkbare opbouw hebben gehad, waarbij de
vloer verdiept was ten opzichte van het maaiveld (0,47 tot 0,88 m onder het
opgravingsvlak). De vlakke bodem was waarschijnlijk met planken of matten
bedekt, maar hiervan zijn verder geen resten aangetroffen. Extra paalzettingen
lijken te duiden op een interne inrichting van de gebouwen.
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De verdiepte structuren hebben waarschijnlijk een functie als werkplaats gehad
rondom het erf, al zijn er geen aanwijzingen gevonden welke werkzaamheden
er dan zouden hebben plaatsgevonden. Een relatie met de metaalbewerking
kan niet vastgesteld worden, aangezien er nauwelijks resten van de smeedactiviteiten in de hutkommen zijn aangetroffen. Bovendien dateert de metaalbewerking al van voor de volmiddeleeuwse bewoning waartoe de hutkommen
gerekend mogen worden. Mogelijk hebben de structuren ook een rol gespeeld
in de opslag of verwerking van voedsel. In onderzochte stalen uit vullingen van
hutkommen of bijbehorende paalkuilen zijn diverse verbrande consumptiegoederen aangetroffen. Zo bevat een (paal)kuil uit hutkom 204 een graanrijk
assemblage met bijna uitsluitend rogge, dat waarschijnlijk graan betreft dat
bijna klaar was voor consumptie. Er zijn overigens geen maalstenen in de
hutkommen aangetroffen die een aanwijzing zouden kunnen zijn voor het
malen van graan in deze structuren. Wel is een fragment van een maalsteen
aangetroffen in een mogelijk gelijktijdige activiteitenzone ten zuidwesten naast
hutkom 204. Er bevindt zich daar immers een gelijk aan de hutkom georiënteerd
sporencluster met onder andere een brandplaats. Het kan zijn dat hier deels
in de openlucht de verdere verwerking van het voedsel plaatsvond, waarbij
mogelijk ook vuur gebruikt werd. Een vergelijkbare situatie is bijvoorbeeld te
zien bij vindplaats Rotselaar-Molenstraat, waar bij vrijwel iedere hutkom sprake
is van een naastgelegen werkplaats in de openlucht.164
Niet alleen verkoolde rogge en kleine inclusies gerst en tarwe waren in bovengenoemde staal aanwezig, maar ook een aanzienlijke hoeveelheid fragmenten
bot, houtskool en steen zijn aangetroffen. Het lijkt erop dat de hutkom met de
aanwezige consumptiegoederen is afgebrand en dat de brandresten na verdere
ontmanteling in de betreffende (paal)kuil zijn terechtgekomen. De 14C-datering
van een verkoolde roggekorrel uit het spoor dateert tussen 880 en 1020,
hetgeen de brand waarschijnlijk ergens in de 10e eeuw plaatst. Deze datering is
vrijwel overeenkomstig met die van de haardkuil uit het hoofdgebouw 101. Het
is opmerkelijk dat in de opvulling van de hutkom zelf nauwelijks sporen van een
brand zijn waargenomen. Eventueel kan de brandplaats ten zuidwesten van de
hutkom iets te maken hebben met dezelfde brand.
Hutkommen zijn ook bij andere sites uit dezelfde periode in België en Nederland bekend.165 Ten noorden van Leuven, relatief op korte afstand van Bierbeek,
bevindt zich de vindplaats Rotselaar-Molenstraat, die hiervoor al even is
genoemd als de vindplaats waar naast de hutkommen tevens werkplaatsen in
de openlucht waren ingericht.166 Op deze site zijn maar liefst 50 hutkommen
aangetroffen, hetgeen binnen Vlaanderen en ook Nederland een uitzonderlijke
hoeveelheid is. In tegenstelling tot Bierbeek-Mevouwkensveld zijn hier wel
veel molenstenen, vervaardigd uit lokale zandsteen en zandige kalksteen, in de
vulling van de structuren aangetroffen. De relatie met de voedselverwerking kan
hier in ieder geval wel gelegd worden en gezien de grote schaal (en tijdsdiepte)
waarin dit gebeurde zal deze ambachtelijke site een belangrijke centrale
plaats hebben ingenomen in de regio. Ook wordt door de onderzoekers van
de opgraving Rotselaar-Molenstraat gemeld dat het graan in de hutkommen
geroosterd werd met als doel opslag en transport, maar dit wordt verder in het
rapport nergens onderbouwd.167
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166 Hazen 2018.
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In de Oost-Vlaamse zandstreek zijn in Merelbeke-Caritas op een erf uit de 10e
eeuw in de nabijheid van een hoofdgebouw vier hutkommen aangetroffen.168
Drie structuren hebben telkens alleen een paal aan de korte zijde en een vierde,
ronde hutkom heeft een centrale paalstelling met vier wandpalen. Andere
sites waar hutkommen zijn aangetroffen zijn Ename, met een datering in het
laatste kwart van de 10e eeuw, Gent-Kerstraat Sidaplax, daterend in de vroege,
volle en late middeleeuwen en Oud-Turnhout.169 Enkele Zuid- en ZuidoostNederlandse voorbeelden van volmiddeleeuwse vindplaatsen met hutkommen
zijn Dommelen, Uden, Eersel-Kerkebogten en Haagsittard.170
n De bestaanseconomie en materiële cultuur in de volle middeleeuwen

De hutkommen zullen in ieder geval een rol hebben gespeeld binnen de bestaanseconomie van de bewoners van de nederzetting in de volle middeleeuwen. De precieze functie is voor deze specifieke vindplaats niet vastgesteld,
maar er kunnen verschillende werkzaamheden in en rond de gebouwtjes
hebben plaatsgevonden. Naast ruimte voor ambachtelijke werkzaamheden
kunnen ze plaats geboden hebben aan de opslag en verwerking van granen of
andere voedselproducten. Uit het archeobotanische onderzoek van de stalen uit
de hutkommen, maar ook uit andere contexten zoals voorraadkuilen, paalkuilen en een haardplaats, is naar voren gekomen dat de vindplaats beschreven
kan worden als een boerenerf waar een divers spectrum aan graansoorten,
peulvruchten, vruchten, kruiden en groenten zijn geteeld of tenminste gebruikt.
Van granen waren broodtarwe, dwergtarwe, niet nader te determineren
emmer/spelt-tarwe, rogge, bedekte gerst en wellicht ook haver geteeld.
Peulvruchten zijn vertegenwoordigd door vondsten van erwt en duivenboon.
Groenten en kruiden zijn gevonden in de vorm van dille, en fruit en noten als
druif en hazelnoten. De relatieve hoeveelheden van de graansoorten op de
onderzoekslocatie, de bijhorende onkruiden en de inclusies van verontreinigende gewassen in anders “zuivere” vondsten, duiden erop dat gewas-rotatie
zoals het drieslagstelsel in gebruik was. Als dat klopt is het mogelijk dat gerst
en mogelijk haver als zomergraan zijn verbouwd, en rogge en tarwe als wintergranen. Verder kon bij de onderzochte contexten op basis van de “zuiverheid”
van de samenstelling in bepaalde mate afgeleid worden waar ze zich bevonden
in het verwerkingsproces van het graan tussen het moment van de oogst en de
consumptie. Graanrijke assemblages met vrijwel geen kaf, zoals bij drie onderzochte voorraadkuilen voor lijkt te komen, duiden op graan uit de latere stappen van verwerking.
Diversiteit wordt door sommige onderzoekers gekoppeld aan eigen productie,
terwijl specialisatie als een indicator voor productie voor een externe markt kan
worden beschouwd. Wellicht zijn de diverse vondsten uit Bierbeek een indicatie
dat dit erf als een zelfvoorzienende economische eenheid heeft bestaan.

168 De Groote et al. 2007, VI-VII.
169 Callebaut 1986; Billemont
2018; Annaert 2000.
170 Theuws, Verhoeven & Van
Regteren Altena 1988; Van
Hoof e& Jansen 2002; Lascaris
2011; Stoepker 2016.
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Deze zelfvoorziening komt ook naar voren bij bestudering van het natuursteen.
Er is uitsluitend natuursteen gebruikt uit lokaal of in de nabije omgeving aanwezige bronnen, zoals kalksteen en (kalkhoudende) zandsteen. Er is slechts een
klein aandeel geïmporteerde tefriet aanwezig, die bovendien vooral hergebruikt
lijkt te zijn en niet meer zijn oorspronkelijke vorm van maalsteen had. De
natuursteen werktuigen, zoals maalstenen en een enkel aambeeld, zijn met
behulp van basale bewerkingstechnieken gemaakt. Sporen van geavanceerde
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verwerking (typerend voor de steenmanufacturen / steengroeven) zijn niet
vastgesteld. De oorspronkelijke (natuurlijke) vormen van de natuurstenen zijn
daarbij niet significant veranderd.
Er is weinig botmateriaal aangetroffen. Analyse ervan toont aan dat rund,
schaap/geit, varken en paard in ieder geval aanwezig waren binnen het plangebied. Het is waarschijnlijk dat al deze diersoorten in meer of mindere mate
onderdeel uitmaakten van het dieet, maar of ze daarnaast nog een andere rol
vervulden binnen de lokale bestaanseconomie valt door de beperktheid van de
zoöarcheologische dataset niet te bepalen.
De bewoners van het erf uit de volle middeleeuwen fabriceerden in ieder geval
niet hun eigen aardewerk noch werd dit in de omgeving geproduceerd. Het
aardewerk werd aangevoerd uit het Maasland en bestond uit kogelvormige
potten, zoals de kogelpot en de tuitpot met een datering in hoofdzakelijk
de 10e-11e eeuw. Op basis van het aardwerk lijkt de vindplaats voor het begin
van de 12e eeuw verlaten te zijn; typische 12e-eeuwse randtypes, zoals de
manchetranden, ontbreken immers. Niettemin zijn er nog enkele scherven in de
late 12e eeuw te plaatsen en zelfs ook nog in de late middeleeuwen en nieuwe
tijd. Mogelijk concentreert de bewoning zich dan meer in het noordwesten,
buiten het huidige onderzoeksterrein.
n Het verlaten van het volmiddeleeuwse erf: fase 3

Zoals gezegd is gebouw structuur 101 uit fase 2b waarschijnlijk al in de eerste
helft van de 11e eeuw aan zijn einde gekomen, maar de vindplaats blijft nog
wel tot in de 12e eeuw in gebruik. Het zal dan vooral om de periferie van de
eigenlijke bewoning gaan, aangezien gebouwen van enige betekenis uit deze
periode niet herkend zijn. Ook het aardewerk is zoals hierboven beschreven
nauwelijks later dan de 11e eeuw te dateren. Na ontmanteling van de structuren
(na een brand?) wordt een deel van de resten, kuilen en paalkuilen, afgedekt
door een grijze laag, die vermoedelijk samenhangt met een overstroming
van de nabijgelegen beek en het egaliseren van het terrein waarbij in feite
een nieuw loopniveau dat tot stand is gekomen (fase 3a). In noordwesten en
noordoosten van Vindplaats Noord worden weer nieuwe structuren opgetrokken, getuige de sporen die de grijze laag doorsnijden (fase 3b). Alleen enkele
kuilen, een paalkuil en twee opeenvolgende spiekers (structuur 105 en 106)
kunnen mogelijk aan deze fase worden toegeschreven. Een groot deel van de
sporen, met name in het noorden en noordwesten, is niet gedateerd of kon
vanwege de ligging aan de rand van het onderzoek niet worden toegekend
aan gebouwstructuren. Mogelijk behoren ze nog deze zelfde bewoningsfase en
bevindt de rand van de bewoning zich wel nog net binnen de grenzen van het
onderzoek.
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n De omgrachting van een laatmiddeleeuwse hoeve: fase 4

In het noordwesten van Vindplaats Noord is waarschijnlijk in de late middeleeuwen een diepe gracht gegraven die het perceel rondom een hoeve er ten
noorden van heeft begrensd. In de grachtvulling is geen vondstmateriaal aangetroffen dat een laatmiddeleeuwse datering kan onderschrijven, maar het spoor
oversnijdt alle aangrenzende sporen. Dichtbij de gracht is een kuil aangetroffen
met laatmiddeleeuwse daktegels, maar of dit materiaal aangewend mag
worden om de gracht te dateren is natuurlijk de vraag. De gracht zou ook nog
jonger kunnen zijn, uit het begin van de nieuwe tijd of zelfs nog later. Verder
zijn geen sporen met zekerheid aan deze fase toe te kennen. De bewoning lijkt
zich buiten het onderzoeksgebied te hebben plaatsgevonden, hetgeen ook
spreekt uit de afwezigheid van eventueel bijbehorend nederzettingsafval.
n Een akkergebied in de nieuwe tijd: fase 5

Na of aan het eind van de middeleeuwen raken beide vindplaatsen bedekt
met colluvium. Waarschijnlijk wordt de helling ten zuiden van de bewoning
steeds intensiever beakkerd en de vegetatie die de bodem tot dan nog vast
wist te houden, zoveel mogelijk verwijderd. Het terrein is alleen nog in gebruik
als akkergebied, terwijl de bewoning zich waarschijnlijk verplaatst heeft naar
het noordoosten waar het huidige hoevencomplex gelegen is. Ter plaatse van
Vindplaats Noord zijn verder enkele greppels en paalkuilen teruggevonden
waarvan de oriëntatie goed aansluit op de huidige percelering.
Op de hogere gelegen Vindplaats Zuid zijn nog kuilen gegraven, vermoedelijk
weer om leem te winnen. Vanuit de winningsplaats leidt een karrenspoor
richting een zandweg die volgens de Ferrariskaart tussen de twee vindplaatsen
gelopen zou hebben. Hoewel dit pad niet staat afgebeeld op ouder
kaartmateriaal, is niet uit te sluiten dat het al een oudere oorsprong had en dat
ook hier de leemwinning reeds in de volle middeleeuwen plaatsvond.
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Bijlage 13 Beantwoording onderzoeksvragen

n Landschappelijk kader:

1.

Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw?

Het plangebied, waarbinnen beide vindplaatsen gelegen zijn, ligt op de noordhelling
van een cuestarug met een verval van circa 5%. In Vindplaats Zuid, gelegen op de overgang van het cuestaplateau naar het bovenste deel van de helling, bestaat het substraat
uit niveo-eolische afzettingen, die vermoedelijk al tijdens het Vroeg-Weichseliaan, het
Hesbayaan, zijn afgezet. Het sediment betreft van origine een afwisseling van leem en
zand, ook wel bekend als de Haspengouw leem. Door bodemvorming is de top van dit
van origine gelaagde sediment geleidelijk aan veranderd in een homogeen zwaar tot
licht zandlemig sedimentpakket, met matig ontwikkelde lutum uit- en inspoelingshorizonten (EB- en BC-horizonten). Intacte bodems komen in Vindplaats Zuid vooral voor
op het niet door hellingsprocessen beïnvloedde plateau. In de Haspengouwleem komen
op diverse plekken periglaciale sedimentaire structuren voor, waaronder involuties.
De aanwezigheid van involuties heeft geresulteerd in het voorkomen van diverse
natuurlijke kuilen/depressies in het paleomaaiveld. In het noordelijke deel van het plangebied dagzoomt een jonger homogeen leempakket behorende tot de Brabantleem. Dit
homogene leempakket (löss) is afgezet tijdens het Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) en
heeft na afzetting geen tundraklimaat gekend. Hierdoor komen in dit leempakket geen
involuties en dus ook geen natuurlijke kuilen voor.
Het noordoostelijke deel van Vindplaats Zuid ligt op een steiler gedeelte van de helling
van de cuestarug nabij een oostelijk gelegen droog dal. Hier is het paleomaaiveld
bestaande uit afzettingen van de Haspengouwleem tot in de C-horizont afgetopt door
hellingsprocesssen. Het paleomaaiveld in Vindplaats Zuid wordt in z’n geheel afgedekt
door een tweefasig afgezet colluviumpakket. Het colluviumdek lijkt vrij jong te zijn.
Vindplaats Noord lijkt zich op basis van de bodemopbouw en het paleo-reliëf op een
kalkzandstenen plateau langs een alluviale beekdalvlakte in het noord(oost)en en een
ondiep dal in het zuidoosten te bevinden. Het plateau bestaat uit vast gesteente met
daarop een 1 tot 2 m dik pakket (al dan niet verspoelde) löss behorende tot de Brabantof Haspengouwleem. In het lager gelegen noordelijke deel komt in de Brabantleem
een vrijwel intacte lössbodem voor (met textuur B-horizont), die zich heeft ontwikkeld
gedurende het Holoceen. De löss behorende tot de Brabantleem is afgezet tijdens het
de laatste koude fase van het Weichseliaan, het Tardiglaciaal. In het zuidelijke deel van
Vindplaats Noord loopt het paleomaaiveld geleidelijk aan op en is de top van het hier
dagzomende Haspengouwleem door hellingsprocessen afgetopt tot in de (B)C-horizont.

2.

Hoe zag het landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de
verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit?

Een diachroon beeld van het landschap gedurende de verschillende bewoningsfasen
kan op basis van de opgravingsgegevens niet gegeven worden. Het zwaartepunt van de
bewoning binnen het onderzoeksgebied ligt in de 10e en begin 11e eeuw. Een tweede,
minder intensief bewoonde fase, betreft bewoning gedurende de 12e eeuw. Tussen
beide bewoningsfases lijkt een overstromingsfase in het noordwestelijke deel van
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Vindplaats Noord te hebben opgetreden. Op basis van de bewoningsactiviteit
lijken de overstromingen, welke tot uiting komen door de ontwikkeling van een
donkergrijze, zwak humeuze (slibrijke) cultuurlaag, gedurende de tweede helft
van de 11e eeuw te hebben plaatsgevonden. De nederzetting was gesitueerd
op een kalkzandstenenplateau dat is afgedekt door leem. Ten zuiden van de
nederzetting, hellingopwaarts, zal zeker sprake zijn geweest van vegetatie
aangezien de erosie en de vorming van het 1 tot 2 m dikke pakket colluvium
pas na de middeleeuwse bewoning plaatsvond. In zekere zin was daarom nog
grotendeels sprake van het paleo-landschap.
3.

Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang
(horizontaal en verticaal) van de archeologische site?

De hoogtes van het eerste opgravingsvlak in de hoger gelegen Vindplaats
Zuid variëren tussen 78,07 m +TAW in het zuiden van de werkput tot 74,38
m +TAW in het noordoosten (circa 0,5 tot 0,8 m onder het maaiveld). Het
vlak loopt sterk af richting het noorden, aangezien het vlak in deze richting
van het cuestaplateau naar de bovenzijde van de cuestahelling afloopt. De
vindplaats bestaat uit een verzameling verspreid gelegen antropogene en
natuurlijke kuilen (als gevolg van involuties) en een oud pad met karrensporen.
Hoogstwaarschijnlijk continueren deze sporen ook buiten de grenzen van het
onderzoek.
In Vindplaats Noord lag het opgravingsvlak in het noorden tussen 63,68 en
65,54 m +TAW en tussen 67,17 en 67,50 m +TAW in het zuiden (circa 0,8 tot 1,5
m onder het maaiveld). Ook bij deze opgravingszone is zichtbaar dat het vlak
afloopt richting het noorden. Tevens helt het vlak licht af (ca. 1,5 m) in oostelijke
richting in de richting van het ondiepe, periodiek watervoerende dal. De
vindplaats heeft binnen de opgravingszone een oppervlak van circa 3000 m2 en
continueert ten noorden en mogelijk ook ten noordoosten en westen buiten de
grenzen van het onderzoek.
4.

Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?

Vindplaats Noord lijkt op basis van de bodemopbouw, het paleo-reliëf en
de aanwezigheid van een mogelijke palenrijcluster aan de zuidoost- en
noordoostzijde, zich op een plateau met aan de zuidoost- en noord(oost)zijde
nattere dalen te bevinden. Het plateau bestaat uit vast gesteente waarop
een 1 tot 2 m dik pakket leem is afgezet tijdens het Tardiglaciaal. Het relatief
vlakke plateau met meerdere beekdalen in de buurt, die zorgden voor zowel
voldoende afwatering als watervoorziening, zal een geschikte vestigingslocatie
zijn geweest. De hogere delen in het landschap zullen een wisselend landschap
hebben gekend met zowel akkerland, grasland alsmede bosschages en andere
vegetatie.Het colluvium dat de middeleeuwse vindplaats afgedekt heeft, is pas
ontstaan gedurende de late middeleeuwen/nieuwe tijd. Destijds werden grotere
landbouwarealen aangelegd, waarbij de bodem grotendeels van vegetatie werd
ontdaan en het gebied onderhevig werd aan erosie.
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In Vindplaats Zuid zijn afgezien van een karrenpad en een antropogeen
ogend kuilencluster, geen antropogene sporen aangetroffen. Ook
halverwege de helling zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek (vrijwel) geen
sporen aangetroffen, vermoedelijk vanwege aftopping/afspoeling van het
oorspronkelijke maaiveld ten gevolge van diverse hellingsprocessen. Tevens
geldt dat dergelijke hellingen met een onderliggende (zand)leembodem
ongunstige vestigingscondities betreffen. Pas ter hoogte van de meer lemige
dagzomende Brabantleem ter hoogte van Vindplaats Zuid komen antropogene
sporen voor.
5.

In het projectgebied is sterke erosie aanwezig: in hoeverre heeft de
opbouw van deze bodem een invloed gehad op de bewaringstoestand
van de site?

Vooral de hogere delen van het projectgebied (Vindplaats Noord) zijn
onderhevig geweest aan erosie door afspoeling, al heeft deze erosie ook
al plaatsgevonden ver voor de menselijke aanwezigheid in het gebied
(Tardiglaciaal en Vroeg-Holoceen). Deze lokale erosie is zichtbaar aan het
voorkomen van een droog dal aan de oostzijde van het plangebied. De weinig
aanwezige, latere sporen van Vindplaats Noord zijn echter nog redelijk intact.
Vindplaats Noord is juist afgedekt met een dik pakket colluvium waarbij
een deel moet zijn geërodeerd vanwege het ontbreken van een loopniveau.
Plaatselijk is echter op Vindplaats Noord nog een oude cultuurlaag of
loopniveau aanwezig die de sporen van fase 2a afdekt en waar de jongere
sporen doorheen zijn gezet.
6.

In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en
welke processen zijn hiervoor verantwoordelijk?

Zie antwoord op vraag 5.
7.

Zijn er verschillen in bewaringstoestand tussen of binnen de te
onderscheiden landschappelijke/topografische eenheden en waaruit
bestaan deze verschillen?

Zie antwoord op vraag 5.
8.

Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke
paleolandschappelijke processen zijn van invloed geweest op de
menselijke activiteiten voor, tijdens en na de verschillende vastgestelde
fasen van gebruik?

Het reliëf zal van grote invloed zijn geweest op de menselijke activiteiten en de
keuzes van vestiging en gebruik van het terrein. Afwatering werd gereguleerd
door het graven van greppels die met de helling meeliepen. De hogere
delen van het terrein werden waarschijnlijk verkozen als landbouwareaal.
Na steeds verdere ontginning van de oorspronkelijk met bomen en struiken
begroeide helling als gevolg van de intensivering van de landbouw was de
helling onderhevig aan erosie en raakte de voormalige nederzetting bedekt
met colluvium. Waarschijnlijk was de bewoning inmiddels verplaatst naar het
noorden en oosten waar het huidige hoevecomplex zich bevindt.

185

Bierbeek, Mevrouwkensveld

9.

Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie,
de vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de
rol van de mens hierbij?

De inhoud van de onderzochte stalen bestaat overwegend uit graan en met
graan meegeoogste onkruiden, d.w.z. een klein onderdeel van de lokale
vegetatie die mensen actief naar de nederzetting hebben meegenomen.
Op basis van dergelijk materiaal is het niet mogelijk om een diachrone
vegetatiekenschets te maken.
10.

Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze
specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke
vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op
een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de
nederzetting?

De bewoning past in het landschapsmodel van het (zand)leemgebied. Dat wil
zeggen dat de bewoning zich concentreert nabij waterlopen op relatief vlakke
percelen. De hellingen van de cuesta zijn onbewoond geweest of de sporen zijn
niet meer zichtbaar.
n Indien er sporen van een nederzetting worden aangetroffen:

11.

Wat is de omvang en de begrenzing van de site: gaat het om een
nederzetting of eerder off-site activiteiten, gerelateerd aan de ligging
nabij een waterloop?

Vindplaats Noord betreft een nederzetting die zich verder uitstrekt in
noordelijke en westelijke richting buiten het plangebied. De zuidelijke en
oostelijke begrenzing van deze nederzetting zijn evenwel gesitueerd binnen het
onderzoek. Circa 3000 m2 van de nederzetting bevindt zich binnen de grenzen
van het onderzoeksgebied. De totale omvang van de vindplaats is niet bekend,
maar het is aannemelijk dat deze een omvang zal hebben tot en met het perceel
van de hoeve, grenzend aan de noordwestzijde van het terrein.
Op vindplaats Noord zijn alleen off-site activiteiten aangetoond.
12.

Wat is de aard van de vindplaats?

Vindplaats Noord betreft een nederzetting (erf) uit de volle middeleeuwen.
Oudere perioden zijn alleen aantoonbaar in de vorm van vondstspreidingen
(met name van metaalslak). Vindplaats Zuid en ook de latere perioden van
Vindplaats Noord kunnen gekenmerkt worden als off-site sporen.
13.

Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering?

De ruimtelijke inrichting en/of bewoning van de beide vindplaatsen kan worden
ingedeeld in vijf hoofdfasen. De meest gebeurtenissen vonden plaats op
Vindplaats Noord. Een deel van de sporen en structuren kan niet met zekerheid
aan een bepaalde fase toegekend worden.
Omdat niet zeker is of de Romeinse periode vertegenwoordigd is onder de
aangetroffen sporen en het vondstmateriaal mogelijk als zwervend materiaal
op het terrein aanwezig is, is deze periode als fase 0 gedefinieerd. Er zullen
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zeker menselijke activiteiten of zelfs bewoning geweest zijn in de nabijheid
van het onderzoeksterrein, maar deze is niet onomstotelijk vastgesteld binnen
de grenzen van de opgraving. Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden over
de vroege middeleeuwen, fase 1. Er bevindt zich een vroegmiddeleeuwse
component onder het vondstmateriaal, zoals scherven ruwwandig aardewerk
en het metaalslak dat kenmerken vertoont uit een periode vóór de volle
middeleeuwen. De scherven zijn echter in los verspreide sporen aangetroffen en
de verspreiding van het slakmateriaal duidt op een secundaire depositie.
Fase 2 betreft de bewoning vanaf de 9e of 10e eeuw, waarbij in een eerste
subfase 2a een omgreppeld erf aan de noordzijde wordt ingericht met
gebouwstructuur 103. In fase 2b wordt het erf opnieuw ingericht met onder
andere huis 101. In beide subperioden vinden allerlei activiteiten plaats op het
erf die hun weerslag hebben op het bodemarchief (kuilen, hutkommen), maar
lastig in tijd van elkaar zijn te onderscheiden.
In de 11e of 12e eeuw is het terrein waarschijnlijk een keer drastisch heringericht
(mogelijk na een brand), waarbij gebouwen zijn ontmanteld en de sporen die
ze achter lieten in de bodem zijn afgedekt door een grijze laag (fase 3a). Na de
12e of 13e eeuw is er echter nog steeds activiteit op de site, blijkens sporen van
een spieker, een kuil en een los paalspoor, die door deze laag zijn gegraven of
waaruit aardewerk uit deze periode afkomstig is (fase 3b).
Fase 4 betreft de bewoning in de late middeleeuwen ten noordwesten van
het noordelijk onderzoeksterrein, waar thans nog steeds een hoeve gelegen
is. Alleen in de westelijke opgravingssleuf is een kuil met geglazuurde
daktegels aangetroffen die uit deze periode kan stammen. De diepe gracht
312 die in dezelfde sleuf aanwezig is, zou een eventuele omgrachting van de
laatmiddeleeuwse hoeve te maken kunnen hebben. Een overlap tussen de
fase 3b en 4 is zeker mogelijk, aangezien voor de sporen uit fase 3b alleen een
terminus post quem-datering gegeven kan worden.
Ten slotte bestaat fase 5 uit alle sporen uit de nieuwe tijd. Dit zijn vooral off-site
sporen die met name op Vindplaats Zuid zijn aangetroffen.
14.

Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het terrein, eventueel in
verschillende fasen?

Zie antwoord op vraag 13.
15.

In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en
kunnen er uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen
plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de
gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor
interne organisatie binnen de gebouwen?

Er is een aantal gebouwplattegronden herkend, waaronder tenminste
één hoofdgebouw van het type H1 in de MDS-typologie. Het betreft een
bootvormige plattegrond in de bouwtraditie van het noordelijk en oostelijk
deel van België en het zuiden en oosten van Nederland. Enkele andere, deels
opgegraven gebouwen passen waarschijnlijk in deze zelfde bouwtraditie.
Binnen dit huis zijn enkele niet-constructieve elementen aanwezig, zoals twee
op de lengte-as gelegen (paal)kuilen en twee kuilen met mogelijke haardresten
in een zijbeuk.
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Andere gebouwen die zijn aangetroffen bestaan uit vierpalige spiekers, vijfof zespalige hooibergen en een mogelijk rechthoekige schuur. Ten slotte zijn
rondom het erf hutkommen aangetroffen: verdiepte werk- of opslagplaatsen
die waarschijnlijk overkapt waren met een zadeldak. Bij één van de hutkommen
lijkt er tevens sprake te zijn van een aangrenzend buitenpandig deel van de
werkplaats.
Herstelfasen zijn bij de gebouwen niet vastgesteld, wel zijn sommige structuren
(hooibergen, een hutkom) op dezelfde plaats geheel vervangen.
16.

Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd,
eventueel in verschillende fasen? Welke gegevens zijn er i.v.m.
erfbegrenzing en –organisatie, eventuele onderlinge verhoudingen:
toegang tot erf, toegang tot gebouwen, verspreiding van erfelementen
(gebouwen, waterput enz.). Kan men gebruikszones in het erf
afbakenen o.b.v. verschillende soorten sporen/structuren? Zijn er lege
zones?

Op het erf, dat in ieder geval één maal drastisch is heringericht waarbij
een nieuw hoofdgebouw is geplaatst, bevonden zich een hoofdgebouw en
verschillende bijgebouwen. De temporaire relatie van de gebouwen onderling
kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Voor het opgegraven deel van het
erf geldt dat de hutkommen aan de rand van de bewoning gesitueerd zijn; hier
zullen zich overdekte werkplaatsen hebben bevonden, maar ook activiteiten in
de buitenlucht hebben plaatsgevonden. Hierbij kan vuur zijn gebruikt getuige
enkele kuilen met brandresten en verbrandingssporen, maar deze kunnen
ook veroorzaakt zijn door onbedoelde branden. De vele resten slak die zijn
aangetroffen in het oostelijk deel van Vindplaats Noord stammen vermoedelijk
uit een oudere fase met een oorsprong (productieplaats) buiten het huidige
onderzoeksterrein.
Tijdens de oudste bewoninsfase in de volle middeleeuwen (2a) was er sprake van
een deels omgreppeld erf of huisplaats. Aan de noord- en oostzijde bevond zich
op een bepaald moment een palenrij die het erf begrensde. Ten oosten van de
bewoning zijn meerdere kuilen aangetroffen, die in verband worden gebracht
met het winnen van leem. Ter plaatse van Vindplaats Zuid zijn eveneens
mogelijke leemwinningskuilen aangetroffen, maar deze konden verder niet
gedateerd worden.
In Vindplaats Noord bevinden zich kuilen die vermoedelijk als voorraadkuil zijn
gebruikt. Het gaat om vaak diepere kuilen, rond of ovaal met een vrij vlakke
bodem. Secundair lijken de meeste kuilen als afvalkuil te zijn gebruikt en net
als sommige van de leemwinningskuilen opgevuld met nederzettingsafval
waaronder verbrand materiaal. Dit toont aan dat er gedurende de
volmiddeleeuwse bewoning herhaaldelijk branden zijn geweest op het erf.
Uit het archeobotanische onderzoek van de stalen uit de hutkommen, maar ook
uit andere contexten zoals de voorraadkuilen, paalkuilen en een haardplaats, is
naar voren gekomen dat de vindplaats beschreven kan worden als een boerenerf
waar een divers spectrum aan graansoorten, peulvruchten, vruchten, kruiden
en groenten zijn geteeld of tenminste gebruikt. Van granen waren broodtarwe,
dwergtarwe, niet nader te determineren emmer/spelt-tarwe, rogge, bedekte
gerst en wellicht ook haver geteeld. Peulvruchten zijn vertegenwoordigd
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door vondsten van erwt en duivenboon. Groenten en kruiden zijn gevonden
in de vorm van dille, en fruit en noten als druif en hazelnoten. De relatieve
hoeveelheden van de graansoorten op de onderzoekslocatie, de bijhorende
onkruiden en de inclusies van verontreinigende gewassen in anders “zuivere”
vondsten, duiden erop dat gewas-rotatie zoals het drieslagstelsel in gebruik was.
Als dat klopt is het mogelijk dat gerst en mogelijk haver als zomergraan zijn
verbouwd, en rogge en tarwe als wintergranen. Verder kon bij de onderzochte
contexten op basis van de “zuiverheid” van de samenstelling in bepaalde mate
afgeleid worden waar ze zich bevonden in het verwerkingsproces van het graan
tussen het moment van de oogst en de consumptie. Graanrijke assemblages met
vrijwel geen kaf, zoals bij drie onderzochte voorraadkuilen voor lijkt te komen,
duiden op graan uit de latere stappen van verwerking.
Diversiteit wordt door sommige onderzoekers gekoppeld aan eigen productie,
terwijl specialisatie als een indicator voor productie voor een externe markt kan
worden beschouwd. Wellicht zijn de diverse vondsten uit Bierbeek een indicatie
dat dit erf als een zelfvoorzienende economische eenheid heeft bestaan.
17.

In welke mate komen de opgravingsresultaten overeen met de gegevens
uit de historische kaarten en archiefbronnen?

Alleen de laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse sporen zijn eventueel te relateren
aan de historische kaarten, al betreft dit vooral de oriëntatie van enkele
greppels. Een waarschijnlijk laatmiddeleeuwse gracht in het westen van
Vindplaats Noord begrensd mogelijk het historisch hoevencomplex aan de
noordoostzijde. Ter plaatse van Vindplaats Zuid is een pad met karrensporen
aangetroffen dat afbuigt in noordoostelijke richting en vervolgens zou kunnen
aansluiten op een zandweg die op de Ferraris-kaart staat weergegeven.
18.

Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van
kennisleemtes van de lokale en regionale geschiedenis?

Er is voorheen nauwelijks archeologisch onderzoek uitgevoerd in Bierbeek en uit
de omgeving zijn vooral losse vondstmeldingen bekend. Het huidige onderzoek
verschaft voor het eerst inzicht in de ontwikkeling van dit historische dorp. Het
betreft wellicht slechts de randzone van de bewoning, maar bij het onderzoek
ervan kon een licht geworpen worden op zaken als bouwtradities, ambacht en
bestaanseconomie in de volle middeleeuwen en deels ook de periode daarvoor.
Het is te verwachten dat ten noorden en oosten van het onderzoeksterrein
het bodemarchief nog meer informatie kan herbergen over de vroege en late
ontwikkeling van Bierbeek.
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