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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS
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1 Inleiding

ADC ArcheoProjecten heeft in opdracht van
de gemeente Hilvarenbeek een
Inventariserend Veldonderzoek (IVO 3) uitge-
voerd op het plangebied van de Loosche
Akkers te Hilvarenbeek (afb. 1). Het onder-
zoeksgebied heeft een omvang van 0,5 ha.
en ligt aan de rand van de gemeente
Hilvarenbeek. De begrenzing van het terrein
bestaat in het noorden, westen en oosten uit
nieuwbouw woningen. Het gebied is
momenteel als grasland in gebruik. De aan-

leiding tot dit onderzoek is de geplande
woningbouw op dit terrein (afb. 2). Over de
diepte van de verstoring is nog weinig
bekend bij de gemeente, al ligt er een con-
cept voor de woningbouw, wegen en par-
keerplaatsen klaar dat onder andere wacht
op de bevindingen van dit onderzoek.1

Het terrein waar het archeologische onder-
zoek heeft plaats gevonden, betreft het
gebied dat wordt ingesloten door het Jan
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1 Mondeling overleg met mw.  J.
Kluijtmans, van sector grondge-
biedszaken van de gemeente
Hilvarenbeek.
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Wolfspad, het Elstpad en het Theo
Vogelspad. Het onderzoek heeft plaatsgevon-
den van 28 tot en met 29 oktober 2004 en
het veldteam bestond uit Leopold Smole
(projectleider/veldarcheoloog), Roy Machiels
(veldtechnicus), Chris van de Burgt (veldas-
sistent) en Martijn Stiekema (fysisch geo-
graaf). De uitwerking van het onderzoek
vond plaats in november 2004. De senior
archeoloog bij dit project is Arno Verhoeven.

2 Landschappelijke situatie
M. Stiekema

Het gebied rond Hilvarenbeek bestaat voor-
namelijk uit dekzandafzettingen, behorende
tot de Formatie van Boxtel.2 Het dekzand dat
in Hilvarenbeek wordt aangetroffen, valt
onder het Laagpakket van Wierden, welke
uitsluitend bestaat uit door de wind afgezette
zanden uit de laatste ijstijd (het Weichse-
lien).3 In deze periode was het klimaat dro-
ger dan in voorgaande perioden, waardoor
de wind meer invloed had op het landschap
en zich dekzandruggen konden vormen.4

De bodemkaart van Nederland geeft aan dat
de bodem van het onderzoeksgebied bestaat
uit hoge zwarte enkeerdgronden, bestaande
uit lemig zand.5 Dit type bodem, ook wel es

of esgronden genaamd, is ontstaan vanaf de
Middeleeuwen als gevolg van bemesting met
onder andere potstalmest en plaggen. Door
jarenlange bemesting kunnen deze esdekken
een flinke dikte hebben bereikt.

Bij het onderzoek zijn de profielen van de
vier proefsleuven beschreven. De bodem
bestaat voornamelijk uit een pakket
humeuze, fijnzandige afzettingen (het esdek)
met een dikte variërend van 40 tot 85 cm. In
het oostelijke deel van put 3 (afb. 3) en put 4
(afb. 4), werd de onderkant van een oud
bodemprofiel onder het esdek aangetroffen.
Dit zijn de resten van een bodemprofiel van
vóór de aanleg van de esdekken. Van dit
oude bodemprofiel was de onderste 10 tot
20 cm van de oude B-horizont (inspoelings-
horizont), en bij put 3 (een deel van de) E-
horizont (uitspoelingshorizont) bewaard
gebleven. Dit bodemprofiel bestond uit een
oude podzol-bodem. Verdere classificatie is
niet met zekerheid te geven door de geringe
dikte van het resterende bodemprofiel. 

3 Vooronderzoek

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van
Noord-Brabant is het onderzoeksterrein aan-
gegeven als gebied met een redelijk hoge

waarde wat historisch geografie
en historische stedenbouw
betreft.6

Medio 2004 is door de Hendrik
Brunsting Stichting (HBS) een
opgraving uitgevoerd op een per-
ceel dat grenst aan de noordoost
zijde van het onderzoeksgebied.
Bij dit onderzoek zijn sporen van
een nederzetting uit de IJzertijd
aangetroffen. Deze datering is
gebaseerd op de vondsten, waar-
bij aardewerk en weefgewichten
doorslaggevend waren.7 In het
Archeologisch Informatiesysteem
(ARCHIS) zijn de volgende mel-
dingsnummers betreffende het
gebied opgenomen 6029, 6583
en 48303.8 Er zijn sporen aange-
troffen van twee plattegronden
uit verschillende fasen die over
elkaar liggen. Omdat het hierbij
waarschijnlijk om twee kleinere
bijgebouwen gaat, is de ver-
wachting van de onderzoekers
dat in de nabijheid een groter
gebouw moet hebben gestaan,
dat met de kleinere gebouwen op
een erf stond. 

2 Stiboka 1981, Mulder e.a. 2003, 346
3 Mulder e.a. 2003, 349
4 Stiboka 1981
5 Stiboka 1984
6 http://chw.geodan.nl/,

Hilvarenbeek-Klein Loo
7 Hakvoort 2004
8 Hakvoort 2004
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4 Doel van het onderzoek en
verwachtingen

4.1 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om een arche-
ologische inventarisatie te maken van het
gebied. Hieruit moet een globaal inzicht in
de aard, conservering en datering van de
vindplaats en het ontstaan van de es blijken,
dit wordt gedaan door antwoord te geven op
de volgende onderzoeksvragen. Deze vragen
zijn geformuleerd in het Programma van
Eisen (PvE). 
1 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en

verloop van de archeologische sporen en
sporenclusters?

2 Wat is de datering van de archeologische
vondsten en tot welke vondsttypen of
vondstcategorieën behoren zij?

3 Uit welke periode dateren de sporen?
4 Zijn macrobotanische resten te

verwachten en wat is de
conserveringstoestand hiervan?

5 Wat is de relatie met de omgeving?
6 Is er sprake van een intact bodemprofiel?
7 Is er bij aanwezigheid van een

enkeerdgrond uitspraak te doen over het
tijdstip van het ontstaan van de es?

8 Is er sprake van een relatie tussen de
vindplaats in het aangrenzende perceel
(opgraving HBS) en de aangetroffen
vindplaats?

4.2 Verwachtingen
De verwachtingen voor het onderzochte
gebied waren het aantreffen van sporen uit
de IJzertijd. Deze sporen zouden behoren tot
een nederzetting waarvan een deel op het
aangrenzende perceel eerder is opgegraven.
De sporen zouden bestaan uit spiekers, paal-
sporen, kuilen en wellicht een plattegrond
van een boerderij in één of meerdere fasen. 

5 Methode van het onderzoek

Het terrein waarop het inventariserend veld-
onderzoek is uitgevoerd heeft een opper-
vlakte van 0.5 hectare  Met een
graafmachine zijn daarop vier proefsleuven
van elk circa 25 bij 4 meter verspreid over
het onderzoeksgebied aangelegd om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van wat er
zich in de grond aan sporen bevindt. In
totaal is circa 425 m² opgegraven (afb. 5). 
De eerste sleuf is van west naar oost in het
noorden van het gebied aangelegd en de
andere drie in dezelfde richting en in het
verlengde van elkaar, schuin langs de zuid-
kant van het gebied. Eerst is de bouwvoor
verwijderd en vervolgens is bij het verdiepen
tot onder de es gespeurd naar vondsten in
vakken van 4x5 meter en met een metaalde-
tector is het vlak regelmatig onderzocht. De
vier putten zijn onderzocht en gedocumen-
teerd. Dit bestond uit het onderzoek van het
vlak met een metaaldetector. De hoogte van
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de vlakken is genomen en vervolgens is het
vlak gefotografeerd en getekend. Relevante
sporen (geen verstoringen van natuurlijke of
menselijke aard) die zijn aangetroffen zijn
gecoupeerd en getekend en daarna met de
hoop op dateerbare vondsten afgegraven.
Ook zijn van de vier putten kolommen van de
profielen getekend en gefotografeerd en
bestudeerd door een fysisch geograaf.
Hoogtes van de vlakken en profielen zijn
aangepast aan een door de landmeter inge-
meten vastpunt. De landmeter heeft ook de
coördinaten van de vaste punten bij de put-
ten verzorgd. Er zijn geen monsters genomen
omdat er geen sprake was van een verwach-
ting op het aantreffen van bijvoorbeeld bota-
nische resten. Nadat het onderzoek in de
putten was voltooid zijn deze door de kraan-
machinist dichtgeworpen. 

6 Resultaten van het onderzoek

6.1 Sporen en structuren
Bij het aanleggen van de putten kwamen
vele sporen aan het licht (afb. 5 en bijlagen
1-3). Verreweg de meeste sporen waren ech-
ter het resultaat van natuurlijke verstoring of
van recente menselijke activiteiten. Het gaat
daarbij om lagen van vervuiling en puin (in
put 2, spoornummers 2, 4 en 9, in put 4
spoornummers 6 en 7) en om een aantal
boomvallen (in put 1, spoornummer 1 en in
put 3 spoornummer 2). Relevante sporen
deden zich alleen voor in de putten 2 en 3.
De sporen zijn weergegeven bij de vlak- en
profieltekeningen.

In put 2 zijn twee kuilen aangetroffen en
gecoupeerd, sporen 1 en 7. Dateerbare vond-
sten uit deze sporen ontbraken, zodat over
de ouderdom niet veel meer is te zeggen dan
dat de sporen ouder zijn dan de es waaron-
der zij tevoorschijn kwamen. Daarbij moet
gezegd worden dat spoornummer 7 erg
ondiep was en een hele homogene grijze
kleur had. Wellicht gaat het hier om een
spoor uit de IJzertijd. De kleur lijkt erg op de
sporen die zijn aangetroffen bij de opgraving
ten westen van de huidige proefsleuven.9

In put 3 kwamen de meeste relevante sporen
tevoorschijn. In het oosten liggen twee grep-
pels in noord/zuid richting (spoornummers 1
en 4). Deze greppels zijn waarschijnlijk aan-
gelegd om overtollig water weg te laten stro-
men van het in gebruik genomen land. Naast
deze greppels zijn ook twee ondiepe kuiltjes
(spoornummers 2 en 3) aangetroffen. 

In het westen bevinden zich in het vlak zeven

donkerbruine goed geconserveerde onregel-
matig ronde paalkuilen en één paalkuil in het
zuid profiel. Deze paalkuilen staan in ver-
band met elkaar. Ze zijn ouder dan de es en
maken deel uit van plattegrond die waar-
schijnlijk in de Vroege Middeleeuwen is te
dateren, meer specifiek in de Laat-
Merovingische of Karolingische periode (7e

of 8e eeuw). Het fragment van de plattegrond
is noord/zuid georiënteerd. Het gaat om de
kopse kant van een boerderij, die nog het
meest lijkt op een tweeschepige plattegrond
uit Dommelen, zij het dat deze laatste drie
stijlen in de korte wand heeft en het
Hilvarenbeekse exemplaar vier stijlen.10 De
plattegrond ligt parallel aan de greppels in
het oosten van de put. Wellicht bestaat er
een verband tussen deze sporen, al zijn in
beide structuren geen vondsten gedaan die
dit kunnen vaststellen. De datering van de
plattegrond is daardoor louter op het type
gebaseerd.

De noordkant van de hier aangetroffen
structuur bestaat uit vier paalkuilen; de totale
breedte van de plattegrond bedraagt 6,5
meter. De onderlinge afstand tussen de paal-
kuilen bedraagt 1,9 tot 2,05 meter. In het
westen van de plattegrond is één paalkuil
aangetroffen en in het oosten twee waarvan
er één half in het profiel zat. Eén van de
palen lag niet in een rechte lijn met de paal-
kuil erboven, maar iets meer naar het oosten.
Eén paalkuil lag in het midden van het
gebouw, dat daardoor tweeschepig moet zijn
geweest. Deze middelste paalkuil staat 1,6 m
van de kopse kant van het gebouw. De
lengte van het gebouw is niet te geven; vaak
zijn Vroeg-Middeleeuwse gebouwen niet
meer dan 15 m lang.

De breedte van de palen zelf schommelt tus-
sen de 26 en 46 cm. De diepte van de palen
varieert tussen 18 en 48 cm gemeten vanaf
het vlak dat ongeveer 95 cm onder het maai-
veld was aangelegd op zo’n 15,9 m + NAP.
De paal in het zuidprofiel van deze put had
een diepte van 56 cm. De bovenkant bevond
zich ongeveer 15 cm boven het aangelegde
vlak. 
De breedte van de paalkuilen, de gaten
waarin de palen waren ingegraven, varieert
van 46 cm tot 60 cm, de diepte schommelt
tussen 22 en 48 cm. De paal in het zuidpro-
fiel van deze put had een diepte van 74 cm
maar de bovenkant bevond zich ongeveer 15
tot 20 cm boven het aangelegde vlak (zie
afb. 3). Het is goed mogelijk dat niet alle
paalkuilen bewaard zijn gebleven, bijvoor-
beeld omdat ze niet allemaal even diep zijn
ingegraven. 

9 Hakvoort 2004, 5
10 Vergelijk de plattegond met

Verhoeven & Vreenegoor 1991, afb.
3 nr 1.
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De noord /zuid oriëntatie van de plattegrond
sluit niet uit dat het gaat om een boerderij
uit de 10e eeuw; gebouwen uit die periode
liggen vaak noord-zuid in Dommelen en
Geldrop11 Deze datering komt overeen met
de scherf Zuid-Nederlands handgemaakt
aardewerk die dateert van 900-1050. Deze
scherf is aangetroffen tijdens de aanleg van
het vlak bij spoor 5, een boomval in put 3. De
aangesneden structuur behoort in ieder
geval niet tot de karakteristieke Laat-
Middeleeuwse bootvormige plattegronden.

De bewoningsstructuur in de Karolingische
tijd betreft veelal kleine eenheden van losse
boerenerven die verspreid in het landschap
liggen. Deze boerderijen hebben vaak een
één fasig karakter en hebben niet allemaal
gelijktijdig bestaan. Het betreft hier waar-
schijnlijk ontginningshoeven die stonden in
een landschap met natuurlijk loofbos. Zij
werden verplaatst binnen het territorium van
het domein waartoe zij behoorden. Ten tijde
van de Vroege Middeleeuwen was een
domein of villa in Zuid-Nederland een gang-
bare organisatievorm van de agrarische pro-
ductie. Boeren waren afhankelijk van hun
domeinheer en waren hem diensten en een
deel van de oogst schuldig.12

6.2 Vondstmateriaal 
Bij de opgraving zijn 7 vondsten verzameld
uit drie vondstnummers (51-53). De vondsten
zijn gesorteerd, geteld en gewogen. Daarna
is het aardewerk door een specialist bestu-
deerd. 

6.2.1 Aardewerk
Is afkomstig uit de putten 3 en 4. In totaal
betreft het 3 fragmenten die redelijk zijn
geconserveerd. Vondstnummer 53 is afkom-
stig uit het esdek dat lag boven vlak 1 in put
4 en het gaat om een roodbakkende, gegla-
zuurde scherf en dateert van 1550-1700. Ook
uit put 3 is een roodbakkend spaarzaam
geglazuurd pootje van een grape gevonden
in de es het betreft vondstnummer 51 deze
dateert van 1350-1550. Bij de aanleg van het
vlak werd bij spoor 5, een boomval in put 3
een scherf aangetroffen (vondstnummer 52);
het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid
Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk
dat dateert van 900-1050. 

6.2.2 Slak
Bij het onderzoeken van de es en de vlakken
van de putten met een metaaldetector zijn
geen vondsten gedaan.Bij het uitgraven van
spoor 5, de boomval in put 3, kwamen ijzer-
concreties aan het licht. Hetzelfde was het
geval bij een boomval in put 4. Een aantal uit
spoor 5 is voor een zekere determinatie mee-
genomen deze zijn in tabel 1 opgenomen
onder de categorie slak. Bij nader inzien gaat
het niet om slak maar inderdaad om natuur-
lijke ijzerconcreties met insluitsels van stuk-
jes grond (ijzeroer). Om deze reden is deze
categorie niet in de vondstenlijst opgeno-
men. 

7 Waardering van de vindplaats

Aan de hand van de resultaten van het
inventariserend veldonderzoek, kan op de in
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA) voorgeschreven wijze een waardestel-
ling van de vindplaats plaatsvinden. Op basis
van deze waardestelling komt een aanbeve-
ling tot stand.13

Een eerste waarde is de fysieke kwaliteit,
bestaande uit de gaafheid en de conserve-
ring van de vindplaats. De grondsporen zijn
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11 Van Regteren Altena 1982, 121 (afb.
30); Dommelen en Geldrop in:
Bazelmans, 1990, 37. Andere voor-
beelden, Dijkstra, 1996, 42 en 1998,
54

12 Dijkstra 1996, 38
13 KNA oktober 2001. De aanbeveling

zal worden geformuleerd door P2P-
AL

CATEGORIE N GEWICHT in gram

Aardewerk 3 37

Slak 4 32

Totaal 7 69

CATEGORIE VNR SPOOR N DATERING DETERMINATIE OPMERKING

Aardewerk 51 Geen 1 1350-1550 Pootje van grape

Aardewerk 52 5 1 900-1050 Zuid-Nederlands 

handgemaakt 

Aardewerk 53 Geen 1 1550-1700 Fragment, scherf Te klein voor 

determinatie

Tabel 1. Overzicht van de verschillende vondsten per categorie.

Tabel 2. Vondstenlijst.



goed geconserveerd, hoewel zoals gebruike-
lijk op de zandgronden het oude loopvlak is
verdwenen; de vindplaats scoort hier 2 pun-
ten. De grondsporen staan in een ruimtelijk
verband, dus krijgt het criterium gaafheid
een score van 2 punten. De conservering van
de vondsten (met name aardewerk) is goed
te noemen gezien de omstandigheden.
Organisch materiaal zoals botten en zaden

zullen slecht zijn geconserveerd in
Hilvarenbeek, zodat de vindplaats een score
van 2 punten krijgt.
De volgende waarde waarnaar kan worden
gekeken is de inhoudelijke kwaliteit. Op het
gebied van de zeldzaamheid en de informa-
tiewaarde scoort de locatie middelmatig tot
hoog. Vroeg-Middeleeuwse nederzettingen
zijn op zich niet (meer) zeldzaam in Midden-
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Afb. 6 Het gehucht het Loo op de
historisch-topografische atlas.

 

Waarden Criteria  Scores 

  hoog midden laag 

Beleving Schoonheid  wordt niet gescoord  

 Herinneringswaarde  wordt niet gescoord 

Fysieke kwaliteit  Gaafheid  2  

 Conservering   2  

Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid   2  

 Informatiewaarde   2  

 Ensemblewaarde   2  

 Representativiteit  niet van toepassing  

 



Brabant, maar in Hilvarenbeek zou het de
eerste sporen betreffen van een nederzetting
uit die periode. De sporen zijn ook vanuit
een ander oogpunt interessant. De Loosche
akkers waren de akkers van het gehucht
Loo. Op de kadastrale kaarten uit de 19e

eeuw staat dit gehucht nog in al haar een-
zaamheid aangegeven (afb. 6).14 Over de
geschiedenis en archeologie van gehuchten
zijn we over het algemeen slecht ingelicht.
Algemeen wordt verondersteld dat de
Noord-Brabantse gehuchten ontstaan zijn in
de Late Middeleeuwen.15 Het aantreffen van
oudere bewoning bij een gehucht maakt de
vindplaats wetenschappelijk interessant. De
ensemblewaarde en informatiewaarde krij-
gen daarom elk een score van 2 punten.
In totaal krijgt de vindplaats 10 punten. De
conclusie op basis van de waardestelling van
het IVO3 is dat de vindplaats behoudens-
waardig is.

8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies
Conclusies die zijn af te leiden uit het uitge-
voerde inventariserend veldonderzoek op de
Loosche Akkers worden beschreven door
middel van het beantwoorden van de onder-
zoeksvragen. Zo wordt het doel van het
onderzoek bereikt. Het doel dat is gesteld is
het maken van een archeologische inventari-
satie van het gebied. Uit deze conclusies zal
een globaal inzicht in de aard, conservering
en datering van de vindplaats en het ont-
staan van de es blijken.

Vraag 1, wat is de aard, omvang, kwaliteit en
verloop van de archeologische sporen en
sporenclusters?
Bij de aangetroffen archeologische sporen
gaat het om greppels, kuilen, paalkuilen en
paalgaten. In werkput 3 zijn acht paalgaten
van een noord/zuid georiënteerde boerderij
gevonden. Twee greppels die in deze put zijn
aangetroffen, hebben dezelfde oriëntatie en
staan mogelijk in verband met de platte-
grond. Andere kuilen zijn contextloos.

Vraag 2, wat is de datering van de
archeologische vondsten en tot welke 
vondsttypen of vondstcategorieën behoren
zij?
Het geringe aantal vondsten behoort tot 2
categorieën, aardewerk en slak. Waarbij
geldt dat het slak waarschijnlijk moet worden
geïnterpreteerd als natuurlijke ijzerconcre-
ties. Het aardewerk, afkomstig uit de es van
put 3 dateert van tussen 1350 en 1550 en het
aardewerk uit een boomval in put 3 moet

worden gedateerd tussen 900 en 1050. Het
aardewerk, afkomstig uit de es van put 4
dateert van tussen 1550 en 1700.

Vraag 3, uit welke periode dateren de
sporen?
De sporen zijn niet te dateren wegens het
ontbreken van vondstmateriaal. Men is
zodoende aangewezen op een relatieve
datering. De sporen zijn in ieder geval ouder
dan de es waaronder ze te voorschijn zijn
gekomen (zie afb.3). Daarbij moet worden
gezegd dat het aardewerk afkomstig uit de
es die volgens de 2 vondsten dateert van
tussen 1350 en 1700. 
De paalsporen zijn donkerbruin van kleur en
erg goed geconserveerd. Bij deze paalsporen
is een duidelijk verschil in kleur waarneem-
baar tussen de paalkuil en het paalgat. Dit
maakt het waarschijnlijk dat zij niet ouder
zijn dan Vroeg-Middeleeuws en worden nu
gedateerd tussen het jaar 650 en 1050. In
tegenstelling tot de contextloze, homogene
kuiltjes uit put 2 en 3 die wellicht ouder zijn.
De paalsporen zijn waarschijnlijk Laat-
Merovingisch of Karolingisch (7e/8e eeuw). 

Vraag 4, zijn macrobotanische resten te
verwachten en wat is de
conserveringstoestand hiervan?
Er zijn geen monsters genomen van sporen
omdat er geen sporen zijn aangetroffen
waarin het waarschijnlijk is dat er botanische
resten bewaard zouden zijn gebleven. Dit is
op zandgronden te verwachten bij hout-
skoolrijke sporen, waarin verbrande resten
geconserveerd zijn, of bij sporen als bijvoor-
beeld waterputten die onder het grondwater-
niveau rijken waardoor resten bewaard
kunnen blijven. Dit was niet het geval bij de
sporen die hier zijn aangetroffen die al
geoxideerd zijn.

Vraag 5, wat is de relatie met de omgeving?
De relatie van de sporen met hun omgeving
is niet duidelijk omdat er (nog) geen volledig
beeld van de sporen en hun context bestaat.

Vraag 6, is er sprake van een intact
bodemprofiel?
Bij grote delen van de putten is sprake van
een intact bodemprofiel. In het oostelijke
gedeelte van put 3 en 4 is de onderkant van
een oud bodemprofiel onder het esdek aan-
getroffen. Dit zijn de resten van een bodem-
profiel van voor de aanleg van het esdek. Dit
oorspronkelijke bodemprofiel bestond waar-
schijnlijk uit een oude podzol-bodem.

Vraag 7, is er bij aanwezigheid van een
enkeerdgrond uitspraak te doen over het
tijdstip van het ontstaan van de es?
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Er is zeker sprake van een enkeerdgrond. De
es varieert in dikte tussen circa 40 en 85 cm.
De datering van de es moet worden afgeleid
uit twee scherven die stammen uit 1350 tot
1700.

Vraag 8, is er sprake van een relatie tussen
de vindplaats in het aangrenzende perceel
(opgraving HBS) en de aangetroffen
vindplaats?
Er is geen relatie tussen de aangetroffen
vindplaats en de door de HBS opgegraven
vindplaats in het aangrenzende perceel. De
HBS heeft (bijgebouwen van) een IJzertijd
nederzetting opgegraven. In de putten die bij
de huidige opgraving zijn gegraven zijn geen
IJzertijd sporen aangetroffen. Uit het ant-
woord op deze vraag blijkt dat er niet aan de
eerdere verwachtingen voor dit onderzoek
voldaan is, omdat er in het onderzochte
gebied geen IJzertijd sporen zijn aangetrof-
fen. Mocht dit al het geval zijn bij enkele
ondiepe homogene kuiltjes, waarin geen
(dateerbaar) materiaal is aangetroffen, is
daar geen verband in te ontdekken en ze zijn
dus contextloos. Er is in elk geval geen
sprake van het grotere gebouw dat zou
horen bij de plattegronden van bijgebouwen
uit de IJzertijd die zijn aangetroffen bij een
opgraving van de HBS in het aangrenzende
gebied, ten westen van het onderzoekster-
rein. 

8.2 Aanbevelingen
Een vervolg onderzoek aanbevolen naar de
waarschijnlijk Karolingische structuur die
schuilgaat achter Vroeg-Middeleeuwse paal-
sporen die zijn aangetroffen in put 3. Dit ver-
volg onderzoek kan meer duidelijkheid geven
omtrent de aard van de plattegrond die in
put 3 is aangetroffen die voorzover bekend
uniek in Hilvarenbeek is. De lengte van de
structuur, die wordt geschat op maximaal 20
meter, zou meer kunnen zeggen over de
datering ervan. Er kunnen dan beter parallel-
len gezocht worden om tot een concrete
conclusie te komen. Naast een complete
plattegrond kunnen er meer sporen worden
aangetroffen waaruit een vollediger verhaal
uit spreekt deze boerderij. 
Bij een vervolgonderzoek zou een ruim
gebied rond de aangetroffen boerderij plat-
tegrond moeten worden opgegraven, voor
zover het onderzoeksterrein dat toelaat. Het
zou dan gaan om een oppervlakte van onge-
veer 3.546 m², het gebied aangegeven met
de rode stippellijn op afb. 5. 
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Websites 
CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART NOORD-BRABANT:
http://chw.geodan.nl/

Lijst van Afbeeldingen
Afb. 1 Ligging van Hilvarenbeek.
Afb. 2 Overzicht van het plangebied met de 

proefsleuven en de grens van de 
aangetroffen vindplaats (rode 
stippellijn).

Afb. 3 Doorsnede van een paalgat in de 
profielwand van werkput 3.

Afb. 4 Profiel met esdek in werkput 4.
Afb. 5 Sporenoverzichten van werkputten 1-

4.
Afb. 6 Het gehucht het Loo op de 

historisch-topografische atlas.

Bijlagen
1. Sporenlijst
2. Referentielijsten voor tabel met spoorge-
gevens
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 1 

SPORENLIJST HILK2-04 
OPGR_ID PUTNR VLAKNR SPOORNR VULLINGNR AARDSPOOR VORM_VLAK KLEUR STRUCTUUR CONSERVERING OPMERKING 

HILK2-04 1 1 5 1 NV ONR DGR  n.v.t. Bioturbatie, humeus 
HILK2-04 1 1 1 1 NV OVL LGRGEVL  n.v.t. Boomval 
HILK2-04 1 1 2 1 NV ONR GRGEVL  n.v.t. Boomvallen 
HILK2-04 1 1 4 1 NV OV LGRBR  n.v.t. Bioturbatie 
HILK2-04 1 1 6 1 NV ONR GLGR  n.v.t. Laag, restant bioturbatie, boomvallen 
HILK2-04 1 1 1000 1 LG ONR GLGRGEVL  n.v.t. Ongestoorde vaste ondergrond, dekzand 
HILK2-04 1 1 3 1 NV ONR LGR  n.v.t. Bioturbatie 
HILK2-04 2 1 3 1 REC ONR DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 2 1 REC LIN DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 4 1 REC LIN DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 5 1 REC RHK DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 6 1 REC ONR DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 7 1 KL RND LGR  Goed Coupe 24 cm diep, met Fe en HK 
HILK2-04 2 1 9 1 REC ONR DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 1000 1 LG ONR GLGRGEVL  n.v.t. Ongestoorde vaste ondergrond, dekzand met Fe 
HILK2-04 2 1 8 1 REC RHK DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 2 1 1 1 KL OVL GRGEVL  Goed Coupe 8 cm diep 
HILK2-04 3 1 13 1 PG RND GR STR1 Goed Paalgat in coupe tot 18 cm diep 
HILK2-04 3 1 22 1 PG RND GR STR1 Goed Paalgat in coupe tot 32 cm diep 
HILK2-04 3 1 21 1 PK RND GRGLGEVL STR1 Goed Paalkuil in coupe tot 42 cm diep 
HILK2-04 3 1 9 1 PK RND GLGR STR1 Goed Paalkuil in coupe 42 cm diep GLGRGEVL 
HILK2-04 3 1 20 1 PK RND LGRGEVL STR1 Goed Paalkuil in coupe tot 48 cm diep GRGLGEVL 
HILK2-04 3 1 19 1 PG RND LGR STR1 Goed Paalgat in coupe tot 48 cm diep, GR 
HILK2-04 3 1 16 2 PK RND GLGR STR1 Goed Paalkuil in coupe tot 42 cm diep, vulling 1 (boven) GL GEVL, 

Vulling 2 (onder) GLGRGEVL 
HILK2-04 3 1 14 1 PK RND GLGR STR1 Goed Paalkuil in coupe tot 46 cm diep GRGLGEVL 
HILK2-04 3 1 12 1 PK RND LGRGEVL STR1 Goed Paalkuil in coupe tot 42 cm diep, GRGLGEVL 
HILK2-04 3 1 23 2 PK RND GLGRGEVL STR1 Goed Paalkuil in coupe tot 60 cm diep onder het vlakniveau, 

LGRGLGEVL 
HILK2-04 3 1 10 1 PG GR GR STR1 Goed Paalkuil in coupe 34 cm diep 
HILK2-04 3 1 17 1 PG RND GR STR1 Goed Paalgat in coupe tot 42cm diep 
HILK2-04 3 1 11 1 REC ONR DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 3 1 15 1 PG RND GR STR1 Goed Paalgat in coupe tot 48 cm diep 
HILK2-04 3 1 24 1 PG RND GR STR1 Goed Paalgat in coupe tot 40 cm diep onder het vlakniveau 
HILK2-04 3 1 18 1 REC VKT DBR  n.v.t. Recente verstoring 
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SPORENLIJST HILK2-04 
OPGR_ID PUTNR VLAKNR SPOORNR VULLINGNR AARDSPOOR VORM_VLAK KLEUR STRUCTUUR CONSERVERING OPMERKING 

 3 1 4 1 GR RHK LGRGEVL  Goed Coupe 4 cm diep, vlak 
HILK2-04 3 1 8 2 PG&PK RND GRGLGEV STR1 Goed Paalgat in coupe tot 20cm diep GR, Paalkuil 24cm diep, 

GRGLGEVL 
HILK2-04 3 1 7 1 REC RHK DBR  Goed Recente verstoring 
HILK2-04 3 1 1000 1 LG ONR GLGRGEVL  n.v.t. Ongestoorde vaste ondergrond, dekzand 
HILK2-04 3 1 6 1 REC RHK DBR  n.v.t. Recente verstoring 
HILK2-04 3 1 5 1 NV OVL LGR  n.v.t. Boomval 
HILK2-04 3 1 1 1 GR RHK LGRGEVL  Goed Coupe 4 cm diep, vlak 
HILK2-04 3 1 2 1 PK RND LGR  Goed Coupe 10 cm diep 
HILK2-04 3 1 3 1 KL RND GR  Goed Coupe 5 cm diep onregelmatig 
HILK2-04 4 1 1 1 NV ONR GRBR  n.v.t. Boomval 
HILK2-04 4 1 2 1 NV ONR GRBR  n.v.t. Boomval 
HILK2-04 4 1 3 1 NV RND GR  n.v.t. Kuil, bioturbatie 
HILK2-04 4 1 1000 1 LG ONR GLGRGEVL  n.v.t. Ongestoorde vaste ondergrond, dekzand 
 
 
In de sporenlijst staat spoornummer 1000 voor de natuurlijke ondergrond. 
 
Referentielijsten voor tabel met spoorgegevens 
 

KLEUR N omschrijving 
DBR 11 Donkerbruin 
DGR 1 Donkergrijs 
GLGR 4 Geelgrijs 
GLGRGEVL 5 Geelgrijs gevlekt 
GR 8 Grijs 
GRBR 2 Grijsbuin 
GRGEVL 2 Grijs gevlekt 
GRGLGEV 1 Grijsgeel gevlekt 
LGR 5 Licht grijs 
LGRBR 1 Licht grijsbuirn 
LGRGEVL 5 Licht grijs gevlekt 
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VORM_VLAK N omschrijving 
LIN 2 Lineair 
ONR 15 Onregelmatig 
OVL 3 Ovaal 
RHK 6 Rechthoekig 
RND 18 Rond 
VKT 1 vierkant 
 
 

AARDSPOOR Aantal Omschrijving 
GR 2 Greppel 
KL 3 Kuil 
LG 4 Laag 
NV 10 Natuurlijke verstoring 
PG 7 Paalgat 
PG&PK 1 Paalgat met paalkuil 
PK 8 Paalkuil 
REC 11 Recent  
 


