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1   n l e  d  n g

Dit rapport behandelt de resultaten van 
een vlakdekkende opgraving, uitgevoerd in 
het plangebied Tiliaans-Noord - Oostzijde 
te Luyksgestel, gemeente Bergeijk (fig. 
1.1). Daarnaast worden kort de resultaten 
beschreven van het Inventariserend Veld 
Onderzoek door middel van Proefsleuven 
(IVO-P) dat voorafgaand aan de opgra-
ving is uitgevoerd. De aanleiding voor 
deze onderzoeken is de geplande nieuw-
bouw van woningen, waarbij de bodem 
op diverse plaatsen verstoord zal worden. 
Het terrein wordt aan de west- en zuid-
kant begrensd door de bebouwde kom van 
Luyksgestel, de noord- en oostgrens vallen 
samen met perceelsscheidingen (fig. 2.1).1 
Tijdens het veldwerk is het deel van het 
plangebied ten westen van de Kruisboom-
weg niet onderzocht omdat daar nog een 
fietscrossbaan aanwezig is. Hier dient op 
een later tijdstip alsnog onderzoek plaats 
te vinden. Het oostelijke deel van het 
plangebied is momenteel in gebruik als 
landbouwgrond en heeft een oppervlakte 
van ca. 4.4 ha. In het onderstaande wordt 
met de naam Tiliaans-Noord en de term ‘onderzoeksgebied’ alleen het oostelijke, onderzochte deel van 
het plangebied bedoeld. 

Aangezien op het gehele terrein sprake is van een hoge enkeerdgrond gecombineerd met grondwater-
trap VII, is van meet af aan vermoed dat het een archeologisch interessant gebied zou zijn. Dit potentieel 
is onderstreept door een bureau- en booronderzoek dat in 2008 is uitgevoerd door Becker en Van de 
Graaf.2 Op basis van hun waarnemingen en aanbevelingen heeft het Archeologisch Centrum van de Vrije 
Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting (ACVU-HBS) in augustus en september 2009 een proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd.3 De conclusie hiervan was dat binnen het onderzoeksgebied sporen van 
bewoning bestaande uit zogenaamde ‘zwervende erven’ uit de late-prehistorie aanwezig waren. Aangezien 
behoud in situ van deze resten onmogelijk kon worden ingepast in de nieuwbouwplannen, is besloten 
over te gaan tot een Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO). Dit onderzoek is uitgevoerd in de 
maanden november en december van 2009. Het programma van Eisen voor de opgraving is geschreven 
door ACVU-HBS en geaccordeerd door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

In nog geen drie weken tijd (van 23 november tot 10 december 2009) is een oppervlak van ca. 1.3 
ha onderzocht. Hierbij is een tiental huisplattegronden en een groot aantal spiekertjes (graanschuurtjes) 
aangetroffen, die dateren uit de periode rond de overgang van de Midden naar de Late IJzertijd. Daarnaast 
zijn ook vondsten uit de vroege prehistorie aangetroffen. Zowel in de Romeinse tijd als gedurende de 
hele Middeleeuwen zijn er op het terrein geen activiteiten uitgevoerd die hun sporen hebben nagelaten. 

1

1  Het plangebied bestaat uit de percelen met de kadastrale 

nummers 135, 148, 662 en 702.

2  De Kramer 2009.
3  Kerckhaert/Elstrodt 2009b.

Fig 1.1. De ligging van Luyksgestel binnen Nederland.
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4  Beide keren in opdracht van Ton Luyten archeologisch 

grondverzet uit Dalem.

Pas in de late en/of post-middeleeuwse periode zijn meerdere verkavelingsgreppels en een karrenpad 
ontstaan die in de opgraving zijn terug gevonden.

De leiding van het onderzoeksteam was in handen van drs. Karel-Jan Kerckhaert. Drs. Mara Wesdorp, 
drs. Ingmar Elstrodt, Zoë Beeren MA, Magda Grajkowski MA, drs. Elbrich de Boer en Sam Leeflang 
waren verantwoordelijk voor het veldwerk. Vanuit de gemeente Bergeijk is het project begeleid door 
Theo Duffheus, bijgestaan door Noud Quinten, Henk Peijnenburg en Ferry Janssen. Daar waar noodza-
kelijk zijn zij van advies voorzien door drs. Ria Berkvens van SRE. Het landmeetkundige werk en het 
digitaliseren van de veldtekeningen is uitgevoerd door Ans van Eenbergen (ACVU-HBS). Het grondver-
zet tijdens het IVO-P is uitgevoerd door Mark Verhoeven (fa. Ad van Doorn), tijdens het DAO was Theo 
Verkammen (fa. Huijbregts, Arendonk) verantwoordelijk voor het besturen van de kraan.4 De 14C-analyses 
zijn uitgevoerd door het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) van de Rijksuniversiteit Groningen, 
het dendrochronologisch onderzoek was in de vakkundige handen van ir. Marta Dominguez Delmás van 
Stichting RING uit Amersfoort. Het rapport is opgemaakt door Mikko Kriek (ACVU-HBS).

De resultaten van het onderzoek worden in dit rapport als volgt gepresenteerd: het volgende, tweede 
hoofdstuk is gewijd aan de werkwijze, de resultaten van de verschillende onderzoeken in het voortraject 
en de vooraf bekende archeologische waarden uit de omgeving van Luyksgestel. Hoofdstuk 3 behandelt 
het landschap. Hierbij wordt in eerste instantie ingegaan op de algemene kenmerken van het landschap in 
de regio Bergeijk / Luyksgestel en vervolgens komen de landschappelijke aspecten van het plangebied en 
directe omgeving daarvan aan de orde. De archeologische vindplaatsen, hun globale datering en het 14C-
onderzoek worden besproken in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken 5 en 6 worden de sporen en structuren 
gepresenteerd. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de verschillende vondstcategorieën; voornamelijk aardewerk 
en natuursteen. Hoofdstuk 8 vormt het besluit, waarna in hoofdstuk 9 in de vorm van een catalogus een 
overzicht wordt gegeven van de onderscheiden structuren. 
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5  De Kramer 2009.
6  ARCHIS-monumentnummer 777.
7  ARCHIS-monumentnummer 5121.
8  ARCHIS-monumentnummer 5126.

9  ARCHIS-waarnemingsnummers 32515 en 31922.
10  ARCHIS-onderzoeksnummer 36103, 19526, 30328 en 

27812.

2  h e t  o n d e r z o e k

2 . 1  v o o r o n d e r z o e k

In juli 2008 heeft onderzoeksbureau Becker en Van der Graaf een bureauonderzoek uitgevoerd.5 Het doel 
hiervan was de bestaande archeologische verwachting voor het plangebied Tiliaans-Noord in Luyksgestel 
te toetsen en - zo mogelijk - aan te scherpen. Uit dit onderzoek bleek dat in de directe omgeving van 
Tiliaans-Noord drie archeologische monumenten aanwezig zijn (fig. 2.1) Deze liggen allemaal 2 tot 2.5 
kilometer ten zuidwesten van het onderzoeksgebied, nabij bungalowpark de Zwarte Bergen. Eén ter-
rein heeft een zeer hoge archeologische waarde en een beschermde status.6 Hier liggen drie grafheuvels 
uit het Laat Neolithicum te midden van een urnenveld. Ongeveer 350 meter ten zuiden hiervan zijn 
eveneens resten van een urnenveld aanwezig. 7 Tot slot zijn 500 meter naar het noorden sporen uit het 
Paleolithicum en Mesolithicum aangetroffen,  met ook hier weer vondsten die wijzen op een urnenveld.8 
Dichter bij het onderzoeksgebied zijn geen monumenten bekend, maar wel enkele archeologische waar-
nemingen. Het gaat hierbij echter in alle gevallen om sporen van bewoning uit de Middeleeuwen.9 Deze 
waarnemingen zijn gedaan in de buurt van de Rooms-katholieke kerk in het centrum van het dorp en 
zijn dus niet relevant voor het onderzoek in Tiliaans-Noord. In het plangebied zelf zijn geen waarnemin-
gen gedaan. Tot slot zijn er in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in en rond Luyksgestel booronder-
zoeken uitgevoerd.10 In geen van deze gevallen is archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen, meestal 
omdat de bodem verstoord was, of omdat er geen archeologische indicatoren werden aangetroffen.

In combinatie met het bureauonderzoek is een booronderzoek uitgevoerd. Hierbij is een edelman-
boor gebruikt met een diameter van 10 cm. In totaal zijn 33 boringen gezet in een verspringend grid van 
40 bij 50 m (fig. 2.2). Aangezien op het moment van onderzoek nog niet bekend was tot op welke diepte 
de bodem verstoord zou worden bij de geplande nieuwbouwwerkzaamheden, zijn alle boringen doorge-
zet tot een diepte van maximaal 2 meter beneden het maaiveld. De archeologisch interessante lagen zijn 
daarbij in het veld gezeefd, terwijl de overige lagen alleen visueel zijn geïnspecteerd op archeologische 
indicatoren. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen en verder aanvullen van de archeologische 
verwachting.

Uit de resultaten is gebleken dat op grote delen van het terrein een esdek aanwezig is. Een dergelijk 
dek is in de loop der eeuwen ontstaan, doordat boeren na de Middeleeuwen mest vermengd met plaggen 
over hun akkers gingen uitrijden. Zo werden de akkers steeds iets opgehoogd en zijn mogelijk aanwezige 
archeologische sporenniveaus goed afgedekt. Door deze steeds dikker wordende laag kreeg de ploeg ook 
minder vat op het niveau met archeologisch overgeleverde sporen en daardoor kunnen zij vandaag de 
dag nog onderzocht worden. Opmerkelijk is dat bij het booronderzoek naast twee fragmenten baksteen 
verder geen vondsten zijn aangetroffen. Deze afwezigheid van vondstmateriaal zou een reden geweest 
kunnen zijn het terrein af te schrijven voor archeologisch vervolgonderzoek. De relatief hoge ligging, 
grondwatertrap VII, de aanwezigheid van het esdek en drie monumenten in de omgeving vormden in dit 
geval echter reden genoeg verder onderzoek door middel van proefsleuven aan te bevelen.
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Fig. 2.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. De topografie van Luyksgestel en het aansluitende landelijke gebied. Schaal 1:20.000.

A bebouwing en wegen; B de opgraving; C monumenten in de omgeving.
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11  Kerckhaert/Elstrodt 2009b.
12  Wieringa 2009.

13  KNA 3.2 bijlage 4

2 . 2  p r o e f s l e u v e n o n d e r z o e k

2 . 2 . 1  d o e l s t e l l  n g e n

 
Het proefsleuvenonderzoek zoals dat werd aanbevolen in het hierboven beschreven bureau- en booron-
derzoek heeft van woensdag 19 augustus tot dinsdag 1 september 2009 plaatsgevonden en is uitgevoerd 
door ACVU-HBS.11 De basis voor dit onderzoek was een Programma van Eisen (PvE) geschreven door 
SRE.12  Het doel was na te gaan of in het onderzoeksgebied inderdaad archeologische vindplaatsen liggen 
en wat hun aard, omvang, datering en gaafheid was. Op basis van de uitkomsten hiervan is een archeo-
logische waardering voor het terrein opgesteld, conform bijlage 4 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie.13

2 . 2 . 2  m e t h o d e

Het plangebied is onderzocht met behulp van proefsleuven in een streeplijnpatroon (fig. 2.3). Dit bete-
kent dat de sleuven zijn aangelegd in ten opzichte van elkaar verspringende raaien. De gemiddelde 
afmetingen per sleuf waren 32 bij 4 m en de raaien hadden een onderlinge afstand van 20 m. De afstand 
tussen de sleuven binnen de raaien bedroeg 18 m. In het PvE werd uitgegaan van een eerste karterende 
fase van twintig sleuven, ofwel 2.560 m2, waarmee een dekkingspercentage van 5.8% zou worden behaald. 
Indien noodzakelijk voor een goede waardestelling kon dit met maximaal 3.250 m2 worden uitgebreid, 
resulterend in een dekkingsgraad van ca. 12%. 

Voor aanvang van het veldwerk is met behulp van een Total Station een lokaal meetsysteem uitgezet 
van metalen buizen en betonijzers, die zijn geplaatst op de hartlijn van de geplande sleuven. Zo kan 
in elke werkput met een metalen meetlijn een meetsysteem worden geplaatst. De hoekpunten van dit 
meetsysteem 0E/0N en 300E/300N correleren met de RD-coördinaten 150.692.311/367.041.643 en 

Fig. 2.2. Luyksgestel Tiliaans-Noord. De boorpunten van het vooronderzoek. Schaal 1:5000.

22

28

29

30

6

7

8

9

10

5

4

3

2

1

27

26

25

24

23

16

17

18

19

20

15

14

13

12

11

33
21

32

31

367.380

15
0.

50
0

367.000

15
1.

05
0

LUYKSGESTEL TILIAANS-NOORD 2009

Tiliaans

Kruisboom
w

eg

0 100 m



6

14  Hier is welbewust afgeweken van de methode zoals die 

is voorgesteld in het PvE (Wieringa 2009, 10).

150.857.297/367.432.449. Het meetsysteem is door het inmeten van hoekpunten van gebouwen gere-
lateerd aan de coördinaten van de Rijksdriehoeksmeting. Tijdens het uitzetten bleek een strook aan de 
oostzijde van het plangebied ingezaaid te zijn met maïs, waardoor dit deel van het onderzoeksterrein niet 
betreden kon worden. Dit heeft er toe geleid dat vijf sleuven niet of slechts gedeeltelijk zijn aangelegd. 
Ter hoogte van de sleuven 28 en 29, meer naar het westen, zijn twee extra sleuven aangelegd (36 en 37). 
Het doel hiervan was een duidelijker beeld van de aangetroffen sporen te krijgen en zo te komen tot een 
betere waardestelling. Uiteindelijk zijn 37 sleuven met een gezamenlijk oppervlak van 4.537 m2 openge-
legd, wat resulteert in een dekkingspercentage van iets meer dan 10% voor het gehele onderzoeksgebied. 
Indien de maïsakker buiten beschouwing wordt gelaten is een dekkingspercentage van 11% gehaald.

De machinale aanleg van de archeologisch leesbare vlakken is continu begeleid door een KNA-
archeoloog. Al gauw bleek dat er sprake was van een geringe hoeveelheid aanlegvondsten en daarom 
is besloten geen tussenvlak aan te leggen, maar meteen in dunne laagjes te verdiepen naar het juiste 
niveau.14 Nadat een leesbaar vlak was verkregen, is dit gefotografeerd, getekend en gewaterpast. Het 
vlak van de werkputten is gewaterpast om de 5 m op de meetlijn. Op dezelfde afstand is ook steeds een 
hoogte van het maaiveld langs de sleuven genomen. De basis voor deze hoogtemetingen is bout 57B0092 
in de gevel van een boerderij aan de Neerrijtseweg 39 (35.447 m NAP). Deze hoogte is overgezet naar 
punt 100/160 van het lokale meetsysteem (35.67 m NAP). Om tot een goede waardering te komen 
zijn enkele sporen gecoupeerd. Na afloop van het veldwerk zijn de werkputten dichtgedraaid, waarna de 
bovengrond met een kilverbord verdicht is.

2 . 2 . 3  r e s u l t a t e n

Tijdens het IVO-P zijn naar aanleiding van de aard van de aangetroffen sporen drie vindplaatsen onder-
scheiden (fig. 2.4). Vindplaats A beslaat vrijwel het hele onderzoeksgebied en bestaat vooral uit paalspo-
ren. Deze zijn aangetroffen in de proefsleuven 5, 14 19, 20, 23, 27, 32 en 37. Op basis van de kleur van 
de sporen, het aangetroffen vondstmateriaal en de patronen waarin de sporen zijn aangetroffen is het 
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Fig. 2.3. Luyksgestel Tiliaans-Noord. De proefsleuven van het IVO-P. Schaal 1:5000.
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Fig. 2.4. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van vindplaatsen uit het proefsleuvenonderzoek. A paalsporen van gebouwen; B 

greppels; C tracé van een weg met bijbehorende greppels. Schaal 1:1500.
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15  Luyksgestel B1; Topografische kaart, blad 723.
16  Kerckhaert/Elstrodt 2009b. 

17  Kerckhaert 2009, 4.
18  Zie Gerritsen 2003; Theuws/Roymans 1999.

waarschijnlijk dat zij de resten van huisplattegronden uit de late prehistorie vertegenwoordigen. Over 
het algemeen wordt verondersteld dat de bewoning in deze periode het karakter had van zogenaamde 
‘zwervende erven’. Kenmerkend hierbij is dat de boerderijen niet bij elkaar liggen, maar verspreid over 
een areaal van soms wel een vierkante kilometer. In de werkputten 23 en 37 zijn zeker de restanten van 
een boerderij aangesneden, van de andere sporenclusters blijft het bij een veronderstelling.

Tot vindplaats B zijn de greppels gerekend die over het gehele terrein verspreid aanwezig zijn. Zij 
maken deel uit van een verkavelingssysteem dat op kaarten uit de 19de eeuw nog te zien is.15 Sommige 
greppels zijn zelfs aanwezig op kaarten van rond 1960, waaruit kan worden afgeleid dat zij tot zeer recent 
in gebruik zijn geweest. Wanneer ze in gebruik zijn genomen is echter lastiger te bepalen en daarom zijn 
ze tijdens het IVO-P op diverse plaatsen gecoupeerd. Het vondstmateriaal dat hierbij is verzameld en de 
kleur van de vulling van de sporen duidt op een post-middeleeuwse datering.16 Gezien het vrij algemene 
karakter van dergelijke verkaveling is er voor gekozen geen verder onderzoek aan te bevelen. 

De derde onderscheiden vindplaats C betreft een zuidwest-noordoost georiënteerd karrenpad met 
bermgreppels. Net als vindplaats B is deze op historische kaarten aanwezig. Het laatste restant van de weg 
verdwijnt begin jaren ‘80. Net als bij het eerder genoemde verkavelingssysteem is het moeilijk te bepalen 
wanneer de weg is ontstaan. Voor vindplaats C is eveneens geen verder onderzoek aanbevolen. 

2 . 3  v l a k d e k k e n d  o n d e r z o e k

De aanbevelingen zoals die zijn gedaan op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn 
overgenomen door de gemeente Bergeijk en daarom is besloten een vlakdekkend onderzoek uit te 
voeren. De opdracht hiervoor is verleend aan ACVU-HBS en het veldwerk is uitgevoerd van maandag 
23 november tot donderdag 10 december 2009. In overleg met de gemeente is - in de vorm van een 
PvE - een op maat gesneden onderzoeksprogramma opgesteld, waarmee het mogelijk moest zijn zowel 
zeer specifieke thema’s van het bewoningsmodel van de ‘zwervende erven’ te bestuderen als nieuw licht 
te werpen op de bewoningsgeschiedenis van Luijksgestel.17 De nadruk van de opgraving ligt dus bij de 
sporen van de hierboven beschreven vindplaats A, maar ook sporen uit andere perioden worden gedocu-
menteerd en onderzocht, zij het minder intensief. Daarbij zijn de sporen van vindplaats A onderverdeeld 
in vijf clusters. Twee daarvan, cluster I en II, hebben zeker betrekking op resten van huisplattegronden, 
terwijl dit van de resterende clusters (III-V) minder duidelijk is. In het onderstaande wordt nader inge-
gaan op de doelstellingen en het wetenschappelijk kader van de opgraving, alsmede op de beoogde 
onderzoeksmethode in het veld. Het vlakdekkend onderzoek van het plangebied Luyksgestel Tiliaans-
Noord heeft de resten van tien huisplattegronden, 27 spiekers, twee waterkuilen, een aantal sporenclusters 
en meerdere greppels en karrensporen opgeleverd. In de hoofdstukken 5 en 6 komen deze structuren en 
hun onderlinge samenhang aan de orde, terwijl hoofdstuk 9 een catalogus van de structuren betreft.

2 . 3 . 1  d o e l s t e l l  n g e n

De doelstelling van het vlakdekkend onderzoek is in de eerste plaats de archeologische resten in het 
plangebied ex situ te bewaren en daarnaast onderzoek te verrichten naar de bewoningsgeschiedenis van 
Luyksgestel in de late prehistorie. Het onderzoek naar de resten van ‘zwervende erven’ past in de lange 
traditie van nederzettingsonderzoek op de Zuid-Nederlandse zandgronden.18 Centraal in dit onderzoek 
staat de archeologische landschapsvisie; hoe hebben mensen in de Late Prehistorie hun nederzettingen en 
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19  Kerckhaert 2009, 6-7. 
20  Schinkel 1998.

het landschap ingericht, vorm gegeven en beleefd. Vanuit dit perspectief zijn in het PvE voor de opgra-
ving in Luyksgestel de volgende thema’s geformuleerd:

1)  de ontwikkeling en het gebruik van het cultuurlandschap vanuit fysisch-geografisch en archeolo-
gisch oogpunt;

2) het nederzettingspatroon als geheel;
3) de interpretatie van de verspreiding van huisplattegronden;
4) de relatie tussen huisplattegronden en erven;
5) de interpretatie van de datering van de diverse huisplattegronden/erven.

In aanvulling hierop is een aantal meer specifieke onderzoeksvragen opgesteld, die betrekking hebben 
op het onderzoek als geheel en op de sporen van vindplaats A in het bijzonder.19 De antwoorden op 
deze vragen komen uiteraard aan de orde in de lopende tekst van dit rapport, maar voor de duidelijk-
heid zijn zij ook nog eens terug te vinden in bijlage 2. Om een volledig beeld te kunnen krijgen van de 
archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied is besloten voorafgaand aan de opgraving alsnog 
de zes proefsleuven aan te leggen in de oostelijke zone, de oorspronkelijke maisakker die nu wel betreed 
kon worden. Dit echter wel met de aantekening dat dit deel van het terrein alleen bij de opgraving zou 
worden betrokken als zich hier sporen van een grafveld zouden bevinden.

2 . 3 . 2  m e t h o d e

Zoals hierboven ook al werd vermeld zijn de sporen van vindplaats A in voorbereiding op de opgraving 
ingedeeld in vijf clusters (fig. 2.5). Om inzicht te kunnen krijgen in de spreiding en fasering van de 
bewoningssporen is gekozen voor een vindplaats- of clustergerichte aanpak. Omdat het vooronderzoek 
duidelijk heeft gemaakt dat binnen de vindplaatsen I en II zeker huisplattegronden aanwezig zijn is in 
het PvE voorgesteld dit deel van het terrein intensief te onderzoeken. De opzet hierbij was een com-
pleet “erf ” bloot te leggen, waarvoor een terrein met een straal van 25 m rond de plattegrond moest 
worden opgegraven. Deze straal is gebaseerd op een aanname van Schinkel dat binnen deze afstand van 
een hoofdgebouw, spiekers en bijgebouwen aangetroffen kunnen worden.20 Om praktische redenen is er 
uiteraard niet gewerkt met cirkels met een straal van 25 m, maar is uitgegaan van vierkante vlakken van 
50 x 50 m. Het intensieve onderzoek zoals voorgesteld houdt in dat alle sporen van aangetroffen structu-
ren worden gecoupeerd en afgewerkt. Sporen die niet tot een huisplattegrond horen zullen wel worden 
gecoupeerd, maar niet altijd afgewerkt. Indien zich in sporen van een plattegrond of omliggende sporen 
kansrijke lagen bevinden voor 14C-datering, pollenanalyse of dendrochronologische datering zullen deze 
worden bemonsterd.

Gezien de verwachtte aard van de sporen in de vindplaatsen III t/m V is er in het PvE van uitge-
gaan dat hier niet dezelfde aanpak gebruikt kon worden als bij de twee voorgaande. Omdat hier alleen 
met zekerheid resten van spiekers aanwezig waren, zonder dat daarbij herkenbare delen van huisplat-
tegronden waren aangetroffen moest dit deel extensief opgegraven worden. Dit houdt in dat ter hoogte 
van de spoorconcentraties eveneens een vlak van 50 x 50 m zal worden aangelegd, waarna de sporen 
selectief worden gecoupeerd. Indien alsnog een huisplattegrond wordt aangetroffen zullen de dragende 
constructie en de ingangspartijen worden gecoupeerd. Van de overige sporen van de plattegrond zal met 
een zandguts de diepte worden bepaald. Spiekers, bijgebouwen en overige losliggende sporen en struc-
turen zullen selectief gecoupeerd worden, waterputten of -kuilen worden wel in alle gevallen volledig 
onderzocht. In beide zones zullen sporen van andere structuren zoals waterkuilen en -putten wel altijd 
gecoupeerd en afgewerkt worden.



10

0
50

 m
1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

36
7.

33
0

150.660

36
7.

10
0

150.990

Til
ia

an
s

Kruisboomweg

I

II

III

V
IV

F

A B

LU
YK

SG
ES

TE
L 

TI
LI

A
A

N
S-

N
O

O
RD

 2
00

9

Fig. 2.5. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van aangewezen clusters binnen vindplaats A en de geplande werkputten. A 

paalsporen behorende tot vindplaats A; B overige sporen; I-V onderscheiden clusters; F geplande proefsleuven. Schaal 1:1500.
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21  Een uitgebreide beschrijving van het door ACVU-HBS 

gehanteerde systeem is te vinden in Hiddink 2005, 

21-28.

In de week voorafgaand aan het veldwerk is met een Total Station een hoofdmeetsysteem uitgezet. 
Dit meetsysteem bestaat uit metalen buizen en betonijzers. Doorgaans wordt door ACVU-HBS een 
regelmatig grid met een onderlinge afstand van 50 m uitgezet. In het geval van Luyksgestel is er echter 
voor gekozen het grid zo aan te passen aan het puttenplan, dat er altijd twee punten op de hartlijn van 
een werkput aanwezig zijn. Dit om makkelijker een meetsysteem over te kunnen brengen naar het vlak 
van de werkput. Vervolgens is het akkerpakket machinaal verwijderd tot op 15 cm boven het beoogde 
opgravingsvlak. Dit tussenvlak is onderzocht op de aanwezigheid van metaal en andere aanlegvondsten. 
Aangezien er geen bijzondere vondsten of vondstconcentraties zijn aangetroffen, zijn ze per werkput 
verzameld. Hierna is verder gegaan met verdiepen tot enkele cm in de top van de C-horizont (het gele 
zand), zodat het niveau met archeologische sporen zichtbaar werd. Dit vlak is gefotografeerd, getekend op 
schaal 1:50 en gewaterpast. Tijdens het vervaardigen van de vlaktekening hebben alle sporen per werk-
put een spoornummer gekregen. Alleen natuurlijke sporen en recente verstoringen vormen hierop een 
uitzondering. Alle informatie met betrekking tot de sporen, zoals definitie, diepte, NAP-hoogte, vullagen 
en eventueel aanwezig vondstmateriaal is gedocumenteerd in de zogenaamde sporenlijsten.21 In tegenstel-
ling tot bij het proefsleuvenonderzoek zijn nu ook alle sporen gewaterpast. Voor het waterpassen van de 
vlakken is een hoogte overgezet naar een buis van het hoofdmeetsysteem. Deze hoogte is afgeleid van 
dezelfde bout als tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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Fig 2.7. Luyksgestel Tiliaans-Noord. De gecoupeerde en opgeschaafde plattegronden van huis 1, 5 en 7.
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Uiteindelijk zijn 18 werkputten aangelegd met een oppervlak van 12.927 m2 (fig. 2.6). Daarbij is 
alleen in de meest noordwestelijke zone (cluster V) afgeweken van het oorspronkelijk geplande op te gra-
ven gebied. In plaats van de langwerpige strook ten zuiden van proefsleuf 27 is iets verder doorgegraven 
is oostelijke richting. Dit heeft de sporen van spieker 119 opgeleverd. Omdat al snel bleek dat ter hoogte 
van alle clusters sprake was van één of meer huisplattegronden is ook het onderscheid tussen intensief en 
extensief onderzoek minder scherp geworden. Daar waar tijd en ruimte was om alle sporen van een struc-
tuur te couperen is dat gedaan, terwijl in andere gevallen juist meer gebruik is gemaakt van de zandguts 
(fig. 2.7). Op zijn minst zijn altijd, zoals afgesproken in het PvE, zowel de ingangspartij als de dakdragende 
stijlen gecoupeerd. Daarnaast hebben ook sporen waarin vondstmateriaal werd aangetroffen extra aan-
dacht gekregen. Tijdens het couperen is ook opgelet of de vulling van een spoor houtskoolrijk was. Als 
dit inderdaad het geval was, is een 14C-monster genomen. Indien geen houtskoolrijke sporen aanwezig 
waren, is bij het afwerken uit minimaal één spoor een monster verzameld dat daarna is gezeefd.

Nadat het onderzoek van de sporenclusters I-V was afgerond, zijn centraal op het terrein zeven extra 
sleuven met een zeer kleine afstand tot de sleuven uit het IVO-P aangelegd (werkput 111-117). Dit om 
te controleren of deze tot dan toe sporenloze zone ook werkelijk als ‘leeg’ kon worden bestempeld. Dit 
bleek niet helemaal het geval, want in werkput 113 zijn sporen van een nieuwe plattegrond aangetrof-
fen (10) en in werkput 114 was sprake van een waterkuil (201). Nadat alle sporen in een werkput waren 
onderzocht en/of afgewerkt is de vruchtbare teelaarde teruggedraaid en vervolgens verdicht met een 
kilverbord. 

Uitwerking
De uitwerking is zoveel mogelijk uitgevoerd conform de gebruikelijke manier van ACVU-HBS. Deze is 
net als de gebruikte opgravingsmethode in eerdere publicaties al uitgebreid beschreven en zal hier dan 
ook zeer beknopt aan de orde komen. In eerste instantie is begonnen met het invoeren van de data in de 
database en zijn de veldtekeningen digitaal gemaakt met behulp van AutoCad. Zo wordt een overzicht 
verkregen van de opgraving dat op verschillende manieren met de computer bewerkt kan worden. Voor 
zover nog niet het geval, zijn de sporen toegewezen aan structuren. Afhankelijk van de aard en datering 
zijn deze voorzien van een structuurnummer. Vervolgens is van alle structuren een publicatietekening en 
beschrijving gemaakt. In het geval van Luyksgestel Tiliaans-Noord is er voor gekozen in de publicatiete-
keningen zowel het vlak als een schematische weergave van de coupes af te beelden. Hiervan is afgeweken 
in het geval van de post-middeleeuwse greppels; deze komen alleen aan de orde in de lopende tekst. Tot 
slot zijn de structuren in de overzichtstekening aangegeven. Daarna zijn de vondsten per structuur bij 
elkaar gezocht en ingedeeld in (voor de interpretatie) waardevolle eenheden. Een proces dat bij ACVU-
HBS beter bekend staat als het zogenaamde ‘itemen’. De nummering van deze items bestaat altijd uit een 
structuurnummer en een volgnummer. Het vondstmateriaal dat is aangetroffen in de opgraving wordt 
behandeld in hoofdstuk 7.
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22  Zie bijvoorbeeld Verbeek et al. 2002, fig. 2.
23  Bisschops et al. 1985, 50, fig. 18; 56-64; 188, bijlage 2a; 

Westerhoff 2003.
24  Bisschops et al. 1985, 58, 64; Westerhoff 2003, 4. Een 

leemlaag aan de top van de Sterkselafzettingen wordt 

gezien als een jongere smeltwaterafzetting (Bisschops et 

al. 1985, 63-64).
25  Bisschops et al. 1985, 63.
26  Bisschops et al. 1985, 94-97.

3  l a n d s c h a p

3 . 1  g e o l o g  e

De ondergrond van Zuid-Nederland wordt van west naar oost opgedeeld door een reeks breuken (fig. 
3.1).22 Luyksgestel en de omringende Kempische dorpen bevinden zich op een relatief stijgend gebied, 
het Kempen Blok. Het Kempen Blok als geheel ligt hoger dan het dalende gebied van de Roerdalslenk, 
gelegen ten oosten van de Feldbissbreuk en Vessembreuk.

Gedurende het koude Menapien en het afwisselend warmer-koud Cromerien-complex (ca. 900.000-
500.000 jaar geleden) stroomde de Rijn - met daarin opgenomen als zijrivier de Maas - door Zuid-
Nederland.23 De sedimenten van dit verwilderde rivierstelsel bestaan overwegend uit grof zand met grind 
(Formatie van Sterksel). Plaatselijk komen ook kleilagen in de afzettingen van de Formatie van Sterksel 
voor, ontstaan als restgeulafzettingen van verlaten rivierarmen en als oever- en crevasseafzettingen.24 Op 
het Kempen Blok liggen de Sterksel-afzettingen dicht aan het oppervlak, in de Roerdalslenk zijn ze weg-
gezakt en bevindt de top zich op zo’n 30 m diep. De Maas en Rijn verplaatsten zich geleidelijk naar het 
oosten en jongere Maasafzettingen zijn derhalve alleen in de oostelijke helft van de Roerdalslenk, op het 
Peel Blok en in het Maasdal te vinden.

Met name in de glacialen van het latere Midden Pleistoceen en Laat Pleistoceen (ca. 500.000-30.000 
jaar geleden), het Elsterien, Saalien en Weichselien, vond een vrij sterke erosie van de Sterksel-afzettingen 
plaats.25 Het landijs bereikte Zuid-Nederland weliswaar niet, maar wel was de ondergrond permanent 
bevroren (permafrost). Wanneer in de zomers de bovenlaag van deze permafrost ontdooide, kwam veel 
water vrij dat naar het noorden wegstroomde. Een hoge sedimentlast én het feit dat de diepere onder-
grond bevroren bleef, verhinderden echter dat de beken zich diep konden insnijden en gaven hen een 
vlechtend verloop in relatief brede dalen.26 Tijdens warmere perioden konden de beken zich dieper 
insnijden. Ondanks de erosie, boden de Sterksel-afzettingen relatief veel weerstand hieraan. Dit geldt met 
name voor de grindige afzettingen van deze Formatie in de Belgische Kempen, die daardoor nog heden 
ten dage het hooggelegen Kempisch Plateau vormen (fig. 3.1). Een uitloper van dit plateau loopt ten 
westen van Luyksgestel.

Plaatselijk zijn de grofzandige afzettingen van de Formatie van Sterksel afgedekt door zogenaamd 
dekzand, behorend tot het Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. De afzetting heeft 
met name plaatsgevonden vanaf het laatste deel van het Midden-Weichselien of Pleniglaciaal (ca. 28.000 
jaar geleden). Het Oud Dekzand bestaat uit afwisselende fijne laagjes zand en leem. Dit materiaal moet 
zijn afgezet op een oppervlak dat droog was in de winter en nat in de zomer, wanneer de top van de 
permafrost ontdooid was. In twee warmere perioden, het Bølling en Allerød (tot respectievelijk 12.000 
en 11.000 jaar geleden), werd de dekzandsedimentatie tijdelijk onderbroken. Vervolgens is onder drogere 
omstandigheden het relatief leemarme Jong Dekzand I en II afgezet. Het totale dekzandpakket op het 
Kempen Blok is doorgaans dunner dan 2 m.
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27  De Kramer 2009, paragraaf 3.2 alsmede bijlage 2 en 3. 

3 . 2  r e l   f

Op een hoogtezonekaart van Luyksgestel en directe omgeving komt de ligging van het dorp op de flank 
van de eerder genoemde uitloper van het Kempisch Plateau duidelijk naar voren (fig. 3.2). Ten westen 
van het dorp ligt het terrein boven 36-37 m NAP, ter plaatse van de bebouwing op ruim 34 m NAP. 
Het blauw gekleurde areaal in het oosten is de rand van het dal van de Keersop, iets boven 31 m NAP. 
Direct ten noorden van de bebouwde kom zien we nog de langgerekte smalle laagte met de Zoeferloop. 
Deze laagte zal oorspronkelijk een klein smeltwaterdal zijn geweest, maar het grootste deel van dit soort 
‘loopjes’ is uitgegraven door de mens vanaf de (Late) Middeleeuwen.

3 . 3  p r o f  e l o p b o u w  b  n n e n  h e t  p l a n g e b  e d

De bodem van het onderzoeksgebied is in eerste instantie onderzocht door middel van een gecom-
bineerd bureau- en booronderzoek, dat aan het begin van 2009 is uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 
in totaal 33 boringen met een Edelmanboor gezet (zie fig. 2.2). Van deze boringen zijn er 20 ten oos-
ten van de Kruisboomweg geplaatst, die de uiterste westzijde van het door ACVU-HBS onderzochte 
gebied markeert (zie fig.1.2). Alle boringen zijn tot een diepte van twee m onder maaiveld gezet.27 Als 
aanvulling op de bevindingen van het booronderzoek is tijdens de proefsleuvencampagne van 2009 de 
bodemopbouw van het onderzoeksgebied bestudeerd aan de hand van 37 profielsecties. Deze secties zijn 
doorgaans in de lange wanden van iedere proefsleuf geplaatst, waarbij telkens ongeveer 1 m profielwand 
is opgeschaafd, gefotografeerd, ingekrast en gedocumenteerd. Indien dit nodig bleek zijn secties door-
gezet tot ca. 30 cm onder het opgravingsvlak. De postmiddeleeuwse weg van vindplaats C is uitvoerig 
gedocumenteerd in een lengteprofiel van enkele meters.
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Fig. 3.2. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Hoogtezonekaart van Luyksgestel en directe omgeving.
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De bodem van het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit een hoge zwarte enkeerdgrond op 
leemarm en zwak lemig fijn zand (zEZ21), waarbij de dikte van de akkerlaag doorgaans varieert tussen 
de 60 en 80cm. Tijdens het veldonderzoek is echter ook vast komen te staan dat binnen delen van het 
plangebied de humeuze bovengrond een dikte van minder dan 40 cm heeft, of is verstoord door recente 
bodemingrepen.

Op drie locaties binnen het onderzoeksgebied is sprake van een min of meer intact oorspronkelijk 
bodemprofiel onder het plaggendek. Dit is het geval in de sleuven 1, 2 en 17 en met name zeer duidelijk 
in eerstgenoemde sleuf (fig. 3.3). Het bodemprofiel in deze sleuven wordt gekenmerkt door de aanwe-
zigheid van een donkere, humusrijke A-horizont, een grijze uitspoelings- of E-horizont en een B- of 
B/C-horizont (zonder ijzerhuidjes rond de zandkorrels). Een dergelijke bodem wordt een veldpodzol 
genoemd en deze is ontstaan in vochtiger omstandigheden, dus in laagten binnen het terrein. Op hogere 
delen in het terrein zal oorspronkelijk sprake zijn geweest van een zogenaamde moderpodzol of bruine 
bosgrond, met een bruine kleur die geleidelijk overging naar het gele dekzand van de ondergrond. Door 
latere agrarische activiteiten zijn dergelijke bodems echter omgezet en opgenomen in het akkerdek (‘ont-
hoofd’ bodemprofiel). Het plaggendek ligt tegenwoordig direct op het gele dekzand van de ondergrond 
(fig. 3.3).

Fig. 3.3. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Profielsecties. Schaal 1:20.
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28  Kerckhaert/Elstrodt 2009b. 29  Mondelinge mededeling C.W. Koot.

4   d e  o n d e r s c h e  d e n  v  n d p l a a t s e n  e n  r a d  o k o o l -
s t o f d a t e r  n g e n

4 . 1  d e  v  n d p l a a t s e n  b  n n e n  h e t  o n d e r z o e k s g e b  e d

Al in het veld en daarna, tijdens de uitwerking, is geprobeerd zoveel mogelijk sporen toe te wijzen aan 
structuren. Dit heeft er toe geleid dat 10 gebouwplattegronden, 27 spiekers, 2 waterkuilen, 8 greppels en 
6 sporenclusters zijn onderscheiden, die dateren in drie perioden. Om geen verwarring te veroorzaken 
met betrekking tot eerdere vindplaatsen uit het rapport van het IVO-P worden dezelfde letters gebruikt 
voor de vindplaatsen, aangevuld met de letter D voor de vroeg-prehistorische vondsten: 28

A bewoningssporen uit de late prehistorie
B 19de-eeuws verkavelingssysteem
C 19de-eeuws karrenpad
D vroeg prehistorische vondsten

De bewoningssporen van vindplaats A liggen verspreid over het hele plangebied, maar op basis van de 
resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn er vijf clusters gedefinieerd (I-V, zie fig. 2.5). Deze zijn 
tijdens het definitieve onderzoek blootgelegd, gedocumenteerd en onderzocht. Vooraf werd aangenomen 
dat het hier in twee gevallen (I en II) zeker een huisplattegrond of erf betrof en dat dit bij drie mogelijk 
zo was. Bij het DO bleek dat ter hoogte van alle vijf de spoorverdichtingen één of meerdere huisplat-
tegronden in combinatie met spiekers aanwezig waren.

Delen van de vindplaatsen B en C zijn al aangetroffen tijdens het IVO-P. Zij zijn op basis van histo-
risch kaartmateriaal te dateren in de nieuwe en nieuwste tijd. In het geval van vindplaats B kan net als 
bij vindplaats A gesteld worden dat deze het gehele plangebied beslaat. Op basis van oversnijdingen is 
het mogelijk minimaal twee fasen van verkaveling te definiëren. Vindplaats C is een post-middeleeuws 
karrenpad dat van zuidwest naar noordoost over het terrein loopt. De sporen van de vindplaatsen B en 
C komen nader aan de orde in hoofdstuk 6.

Tot vindplaats D tenslotte worden twee bewerkte fragmenten vuursteen gerekend; items 300-1 en 
8007-3. Het laatstgenoemde item is een gebroken en verweerd stuk afslag dat niet specifieker kan worden 
gedetermineerd, maar item 300-1 betreft een kling van Lousberg vuursteen.29 Deze vondst is aangetroffen 
bij de aanleg van het vlak van werkput 100, in een recente verstoring. Naast de twee bewerkte fragmenten 
zijn ook onbewerkte stukken vuursteen aangetroffen. Deze zijn echter afkomstig uit de Formatie van 
Sterksel die in Luyksgestel op geringe diepte onder het maaiveld voorkomt. Bij de fragmenten bewerkte 
vuursteen zijn geen grondsporen aangetroffen, waardoor we eigenlijk alleen kunnen stellen dat er in het 
Neolithicum mogelijk mensen op Tiliaans hebben rondgelopen.

Voor het toewijzen van sporen aan een periode zijn diverse criteria gebruikt. In het geval van de laat 
prehistorische nederzettingssporen is de vorm/constructiewijze van een plattegrond vaak al een goede 
indicatie voor de datering. Om te bepalen welke sporen wel, en welke niet, tot een structuur moeten 
worden gerekend vormen de kleur en structuur van de vulling veelal een goede indicatie. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat hoe jonger de sporen, hoe heterogener of gebrokter de vulling van de 
sporen is. Sporen uit de Middeleeuwen zijn vaak veekleurig en donkerder, terwijl de meeste sporen uit 
de IJzertijd zeer lichtgrijs en moeilijk zichtbaar zijn. Dit is een gevolg van processen in de bodem, zoals 
uitspoeling, maar ook het voortdurend omwoelen van de bodem door wormen en bijvoorbeeld mollen. 
Daarnaast is de hydrologische situatie op een terrein van invloed op de conservering van de grondsporen. 
De prehistorische sporen in Tiliaans wijken met hun donkere kleur en goede conservering behoorlijk af 
van het gangbare beeld op de Zuid-Nederlandse zandgronden. Bij enkele sporen zijn zelfs uitgraaf- of 
uitwrikkuilen waargenomen, terwijl meestal slechts één homogene en zeer lichtgekleurde laag zichtbaar 
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is (fig. 4.1). De reden voor dit verschil is niet helemaal duidelijk, maar zeer waarschijnlijk moet deze 
toch in de richting van de hydrologische situatie op het terrein gezocht worden. De donkerbruine kleur 
doet sterk denken aan een B-horizont, een bodemlaag die vaak nog in lokale laagten is terug te vinden. 
Mogelijk is het terrein dus lange tijd behoorlijk nat geweest, waardoor zuurstof minder invloed had en 
de organische stoffen in de grondsporen beter bewaard zijn gebleven.

4 . 2  r a d  o k o o l s t o f d a t e r  n g e n

Aangezien opgravingen op de Zuidnederlandse zandgronden relatief weinig vondsten opleveren, is het 
vaak moeilijk deze te gebruiken voor het dateren van structuren. Na het veldwerk zijn zeven monsters 
uit zes verschillende structuren geselecteerd die voor 14C-onderzoek in aanmerking kwamen. Het gaat 
om vijf monsters van houtskool uit paalkuilen van huisplattegronden, één houtskoolmonster uit een 
spieker en een monster van een stuk hout onderuit een waterkuil. Alle monsters zijn onderzocht door 
het Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 4.1 en figuur 4.2; de callibraties zijn uitgevoerd met het programma WinCal 25.

Het monster uit huis 7 is het enige dat zeker in de eerste helft van de Midden IJzertijd valt, al bestaat 
altijd de kans dat 14C-dateringen van houtskool een te vroege datering geven. Het is namelijk mogelijk dat 
ouder houtskool in (paal)kuilen terecht is gekomen, of dat de kern van een dikke boom is gedateerd.

A B

Fig. 4.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Voorbeeld van een prehistorische paalkuil met uitgraafkuil uit Luyksgestel (A), vergeleken 

met een spoor uit dezelfde periode in Someren-Waterdael III (B).

structuur labcode datering jaren cal BC jaren cal BC

  (jaar BP) (1 σ) (2 σ)

7 GrA-45902 2345 ± 35 483-462, 414-382 744-733, 518-364

2 GrA-45907 2255 ± 35 387-354, 285-233 393-346, 315-205

2 GrA-45897 2205 ± 35 357-342, 324-278, 257-203 378-194

201 GrA-45903 2200 ± 35 356-338, 330-280, 255-244, 236-201 376-188

1 GrA-45895 2190 ± 35 355-284, 251-248, 234-198 369-172

3 GrA-45898 2190 ± 35 355-284, 251-248, 234-198 369-172

121 GrA-45899 2175 ± 35 352-292, 228-214, 211-178 365-160, 131-115

Tabel 4.1. Gegevens betreffende de 14C-dateringen.
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De overige dateringen vallen alle in de tweede helft van de Midden IJzertijd of het begin van de Late 
IJzertijd. Het probleem in dit tijdvak is het voorkomen van schommelingen van 14C in de atmosfeer, zodat 
precieze dateringen niet mogelijk zijn. In elk geval spreken de radiokoolstofdateringen de dateringen op 
basis van de huizentypologie niet tegen. 

Fig. 4.2. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Grafische weergave van de 14C-dateringen van de prehistorische contexten met het 

1σ-bereik in een dikke en het 2σ-bereik in een dunne lijn.
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Fig. 5.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van de prehistorische structuren. Schaal 1:1000.
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30  Verwers 1972; Schinkel 1998.

5  d e  b e w o n  n g  u  t  d e   j z e r t  j d  ( v  n d p l a a t s  a )

De opgravingen in het plangebied Luyksgestel Tiliaans-Noord hebben zich, zoals vastgesteld in het PvE 
en in het voorgaande uitgebreid is beschreven, geconcentreerd op de prehistorische sporen van vind-
plaats A. Deze waren op basis van de resultaten uit het vooronderzoek onderverdeeld in vijf clusters met 
sporen (I-V), waarvan er twee intensief zouden worden onderzocht en drie extensief. Hiervoor was een 
puttenplan ontworpen, dat rekening hield met een vierkant van 50 x 50 m rond elk cluster. Uiteinde-
lijk is gebleken dat ter hoogte van elk cluster niet alleen spiekers, maar ook huisplattegronden aanwezig 
waren; tien in totaal (fig. 5.1). Van de 819 sporen die als paalkuil of onderkant zijn gedefinieerd, konden 
er 527 daadwerkelijk aan een huis of spieker worden toegewezen. Nog eens 60 sporen lagen wel dicht 
bij elkaar, maar konden niet tot een structuur worden gereconstrueerd. Deze sporen zijn toegewezen aan 
zes sporenclusters, die worden besproken in de catalogus (paragraaf 9.5). In de volgende paragraaf wordt 
ingegaan op de uiterlijke verschijningsvorm van de plattegronden, alsmede op de overeenkomsten en 
verschillen met die uit andere opgravingen. Daarna wordt aandacht besteed aan de spiekers en waterkui-
len. De paragrafen 5.4 en 5.5 gaan in op de nederzetting als geheel en de kwestie of hierbinnen erven 
kunnen worden onderscheiden; een belangrijke vraag uit het PvE.

5 . 1  h u  z e n 

Het plangebied Tiliaans-Noord is niet de eerste plek in Zuid-Nederland waar bewoning uit de pre-
historie is aangetroffen. Van andere locaties in deze omgeving is al veel informatie bekend, waarmee de 
plattegronden van Tiliaans kunnen worden vergeleken. Zo zijn er grote opgravingen geweest in Haps en 
in Oss-Ussen.30 Beide onderzoeken hebben een groot aantal plattegronden opgeleverd, die op basis van 
een aantal factoren zijn ingedeeld in een typologie. Bij het eerst genoemde onderzoek is het type ‘Haps’ 
gedefinieerd, dat overeenkomt met het later in Oss aangetroffen type Oss-Ussen 4. Deze plattegronden 
vertonen sterke gelijkenis met die van Luyksgestel. Vooralsnog worden dergelijke plattegronden gedateerd 
in de Midden en de eerste helft van de Late IJzertijd.

De constructie van het type Oss-Ussen 4 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een enkele 
rij middenstijlen op de lengte-as van het gebouw. Hier rondom staat aan alle kanten een rij wandstijlen 
en een rij buitenstijlen (fig. 5.2, 5.3). In de lange wanden zijn tegenover elkaar twee ingangen aanwezig 
die de plattegrond in tweeën delen. De plaats van de ingangen is in het vlak meestal goed te herkennen 
doordat deze steviger (met meer stijlen) is uitgevoerd dan de rest van de wand en bovendien zijn de stijlen 
dieper ingegraven. Waarschijnlijk hebben de middenstijlen niet doorgelopen tot in de nok. Aangenomen 
wordt dat deze dwarsliggers hebben gedragen waaraan op hun beurt weer langsliggers bevestigd waren, 
waarop vervolgens de kapsporen rusten. Op deze manier droegen zij een deel van de daklast. De dwars- 
en langsliggers waren niet alleen bedoeld voor het dragen van een deel van de daklast, maar zorgden ook 
voor een versteviging van de constructie doordat ze onderling met elkaar verbonden waren. De plaatsing 
van de meeste middenstijlen op enige afstand van de korte wanden, wijst op de toepassing van schild-
daken.

Niet de hele daklast werd gedragen door de langsliggers, ook de buitenstijlen hadden hierin een 
functie. Zij ondersteunden namelijk de dakvoet. Een aanwijzing hiervoor is de diepte tot waarop deze 
palen zijn ingegraven. Aangezien zij meer daklast moeten dragen zijn zij tot op een grotere diepte inge-
graven dan bijvoorbeeld de wandstijlen. Toch gaat dit laatste niet voor iedere huisplattegrond van het type 
Oss-Ussen 4 op. Sommige hebben een dubbele paalstelling in de wand gecombineerd met buitenstijlen. 
Aangenomen wordt dat bij deze plattegronden het gewicht van de dakvoet naast de buitenstijlen ook 
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Fig. 5.2. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van de aangetroffen huisplattegronden. Schaal 1:300.
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door de wand is gedragen. Aangezien dit een substantieel constructief verschil is, is het type Oss-Ussen 
4 onderverdeeld in een subtype A en B. Onder A wordt het type met alleen daklastdragende wandpalen 
verstaan, terwijl B het type betreft waarbij zowel de wand- als de buitenstijlen de daklast dragen.

In het kort kan gesteld worden dat bij plattegronden van het type 4A de wand- en buitenstijlen (in 
principe) niet gepaard staan, terwijl dit bij 4B wel het geval is. Dit verschil is goed te zien bij de huizen 
Lieshout 24 en Oss-Ussen 27 in fig. 5.3. Bij de laatstgenoemde plattegrond lijkt er geen enkel verband te 
zijn tussen de wand- en buitenstijlen, terwijl dit bij huis 24 uit Lieshout wel het geval is. Voor de huizen 
uit Luyksgestel geldt dat zij allemaal kenmerken van beide vertonen. Zo is er bij vrijwel alle plattegron-
den sprake van gepaarde binnen- en buitenstijlen, maar een zeer regelmatig beeld laten zij toch niet zien. 
Huis 1 heeft in het midden een aantal paren, maar ten westen en oosten daarvan is juist weer sprake van 
enkele stijlen. Van huis 4 is de oostelijke helft vrij regelmatig opgebouwd, maar de westkant is beduidend 
minder ‘georganiseerd’. Op grond hiervan vertonen de plattegronden de meeste overeenkomsten met 
het type 4A. Alleen huis 5 wijkt hier van af. Bij deze plattegrond staan de binnen- en buiten stijlen niet 
alleen in paren, maar ook zeer dicht bij elkaar. Dit is een duidelijk kenmerk van het type Oss-Ussen 5, 
dat gedateerd wordt in Late IJzertijd. Mogelijk hebben we hier dus te maken met een plattegrond die 
iets later dateert dan de andere huizen uit de opgraving.

De standaard opbouw van een Haps-huis zoals hierboven beschreven kan in Tiliaans aangevuld wor-
den met informatie over de binnenindeling. In het geval van huis 1 zijn naast de rij middenstaanders extra 

Fig. 5.3. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Huizen van het type Haps uit de Midden en het begin van de Late IJzertijd (Lieshout naar 

Hiddink 2005, fig. 6.4, Oss-Ussen naar Schinkel 1998, fig. 68). Schaal 1:300.

Lieshout 24

Oss-Ussen 27
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31  Huijts 1992, 83.

stijlen in de binnenruimte aanwezig. De plattegrond is hiermee niet twee-, maar vierbeukig. Gezien hun 
geringe diepte lijken deze stijlen geen deel uitgemaakt te hebben van de dragende constructie, maar ze 
hebben wel invloed gehad op de binnenindeling. Een sterk hierop lijkende binnenindeling is aangetrof-
fen bij Oss-Ussen 112 (fig. 5.4). Omdat bij dit huis echter geen sprake is van duidelijke middenstijlen, 
maar alle stijlen binnen de plattegrond dezelfde afmetingen hebben, is deze plattegrond toegewezen aan 
het type St. Oedenrode, dat voorkomt in de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. Mogelijk kan huis 1 als 
overgangsvorm worden gezien en stamt het uit het begin van de Midden IJzertijd. Ook Huijts veron-
derstelt dat deze constructie typisch is voor vroege Haps-huizen.31 

5 . 2  s p  e k e r s 

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn de sporen van 27 spiekers aangetroffen (100-126). Dit zijn 
kleine schuurtjes met een verhoogde vloer, bedoeld om vocht en ongedierte van de opgeslagen oogst-
producten weg te houden (fig. 5.5). Dergelijke structuren komen gedurende een lange periode in de 
prehistorie voor en kunnen niet, zoals de huizen, op basis van hun grondplan aan een bepaalde periode 
worden toegewezen. Ze zijn vrijwel allemaal opgebouwd uit vier tot acht palen die samen een vierkant 
of een rechthoek vormen. Alleen bij de spiekers 108, 110 en 124 zijn meer sporen aangetroffen, maar in 
deze gevallen is niet helemaal zeker of zij wel gelijktijdig tot de structuur hebben behoord. Het is waar-
schijnlijker dat in deze gevallen een reparatie of verbouwing is uitgevoerd. Figuur 5.6 geeft een overzicht 
van de verschillende soorten spiekers die in Luyksgestel zijn opgegraven.

Oss-Ussen 112

1

Fig. 5.4. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Huis Oss-Ussen 112 

van het type St. Oedenrode (naar Schinkel 1998, fig. 32) 

vergeleken met huis 1. Schaal 1:300.

Fig. 5.5. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Reconstructie van 

een spieker zoals die te zien is in het openluchtmuseum 

in Eindhoven.
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32  Onder meer Hiddink 2005, 105.

Alleen structuur 101 wijkt sterk af van alle andere spiekers door de vorm van het grondplan. Dit is 
namelijk niet vierkant of rechthoekig, maar bijna rond (fig. 5.7). Het gebouwtje bestaat uit zes paalkuilen, 
met centraal daarbinnen een zevende stijl. De overeenkomsten met middeleeuwse hooimijten is opmer-
kelijk, maar in het onderzoeksgebied zijn geen andere structuren uit deze periode aangetroffen en ook 
middeleeuws vondstmateriaal is niet aanwezig. Daarnaast doet ook de vorm en grootte van de sporen, 
alsmede de kleur en structuur van hun vulling niet middeleeuws aan. Dit zijn genoeg overtuigende rede-
nen om, ondanks het ontbreken van vondstmateriaal, 101 toch als prehistorische structuur te zien. 

Een opmerkelijk element dat bij de spiekers 114 en 124 is aangetroffen, betreft een paal op de centrale 
as die één tot anderhalve meter buiten de structuur is ingegraven (fig. 5.7). Deze sporen zijn vaak iets 
ondieper dan de dragende palen van de structuur. Er is wel eens gesuggereerd dat dit de plaats is geweest 
waar een plank of trappetje heeft gestaan.32  

Fig. 5.6. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Enkele spiekers uit Luyksgestel. Schaal 1:300.

Fig. 5.7. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Spiekers 101, 114 en 124 met parallellen uit andere opgravingen (Someren-Ter Hofstadlaan 

naar De Boer/Hiddink 2009, fig. 6.4 en 6.5, Weert-Kampershoek Noord naar Hiddink 2010, fig. 17.5). Schaal 1:300.
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5 . 3  w a t e r k u  l e n

Binnen het onderzochte gebied zijn twee waterkuilen aangetroffen (200 en 201). Bij geen van deze 
kuilen is sprake van een bekisting. De kuilen zijn rond en hebben een diameter van 1.75 en 4 meter. 
De diepte van structuur 200 was bescheiden (40 cm) vergeleken bij de 86 cm van structuur 201. Het 
is onwaarschijnlijk dat waterkuil 200 diep genoeg is geweest voor het aanboren van grondwater, maar 
mogelijk is deze kuil bedoeld voor het opvangen van hemelwater. In het geval van structuur 201 is dui-
delijk dat het hier een zogenaamde inloop- of drenkkuil betreft (fig. 5.8). De zuidelijke wand van deze 
kuil loopt zeer geleidelijk af, waardoor het mogelijk is geweest de kuil in te lopen en op een lager niveau 
water te halen. Vaak is onderin een dergelijke kuil sprake van een beschoeiing of een andere vorm van 
versteviging die dient om het water af te scheiden en instorting te voorkomen. In Luyksgestel zijn hier 
echter geen sporen van terug gevonden. De vulling van de waterkuil bestaat grotendeels uit een bruine 
laag met bodemvorming. In de laag daaronder zijn veel zandbandjes te zien, wat er op wijst dat de kuil 
geleidelijk is dichtgeslibt. Na het in onbruik raken heeft hij blijkbaar nog een hele tijd opengelegen en 
is hij langzaam maar zeker op gevuld. 

Wat betreft de waterkuilen is het wel opmerkelijk dat slechts twee exemplaren zijn aangetroffen bin-
nen het 1.25 ha grootte onderzoeksgebied. Eén van de verklaringen hiervoor is natuurlijk dat slechts 
een beperkt deel van het onderzoeksgebied is onderzocht; er zou nog van alles in het niet opgegraven 
deel kunnen liggen. Een tweede reden voor het geringe aantal waterkuilen kan worden gezocht in de 
aanwezigheid van een depressie in het zuidwesten van het terrein en de nabijheid van de Zoeferloop in 
het noorden. Met betrekking tot de depressie moet dan echter wel worden opgemerkt dat deze waar-
schijnlijk grote delen van het jaar droog heeft gestaan en dus niet altijd in de behoefte aan water kon 
voorzien. 

Fig. 5.8. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Waterkuil 201 tijdens het opgraven.
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33  Niet iedereen is het er over eens of deze wallen en 

heggen vooraangelegd zijn, of min of meer geleidelijk 

ontstaan zijn tijdens het gebruik van de akkers.
34  Schinkel 2005.

5 . 4  d e  n e d e r z e t t  n g  a l s  g e h e e l

In paragraaf 2.3.1 is een aantal doelstellingen geformuleerd voor de opgravingen in het plangebied 
Tiliaans-Noord. Een belangrijk deel daarvan was gericht op het beantwoorden van de vraag hoe het 
landschap er ten tijde van de prehistorische bewoning in Luyksgestel heeft uitgezien. Om hier een beeld 
van te krijgen moet eerst het begrip ‘zwervende erven’ nader worden toegelicht. Een nederzetting van 
zogenaamde ‘zwervende’ erven is kenmerkend voor de bewoning van het Zuid- en Oost-Nederlandse 
zandgebied gedurende de Late Bronstijd en IJzertijd. De basis van een dergelijke nederzetting wordt 
gevormd door een zogenaamde raatakker of Celtic field (fig. 5.9). Dit zijn akkercomplexen van kleine 
aan elkaar geschakelde percelen gescheiden door wallen en heggen, met daartussen de plaatsen om te 
wonen.33 Samen kunnen deze akkers een omvang hebben van enkele tientallen hectaren. De ligging 
van de nederzettingen is vaak gerelateerd aan specifieke zones in het landschap, waarbij de meeste op de 
overgang van een dekzandrug naar een beekdal lijken te liggen.34 Hoewel sporen van deze akkers vooral 
in het noorden van Nederland en veel minder in het zuiden zijn teruggevonden, gaan we er toch van uit 
dat ook in Zuid-Nederland algemeen gebruik is gemaakt van dit systeem. Hier zijn de wallen en heg-

Fig. 5.9. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Luchtfoto van een Celtic Field bij het Hijkerveld in Drenthe. De structuur van het oude 

akkercomplex is nog duidelijk zichtbaar in het huidige landschap (uit Spek 2004, 143).
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35  Gerritsen 2003.
36  Schinkel 2005.

37  Verwers 1972, 64.

gen echter sinds lange tijd verdwenen door latere her-ontginningen en zijn ze niet meer archeologisch 
traceerbaar.

Binnen en rond het complex van akkers, dat gedurende een langere periode in gebruik is, worden 
steeds op andere plaatsen erven ingericht. De frequentie waarmee dit gebeurt hangt enerzijds samen 
met de levensduur van een boerderij en de uitputting van de akkers, anderzijds met de gemiddelde 
levensverwachting van de bewoners die in de IJzertijd rond de 20 tot 30 jaar lag.35 Doorgaans wordt 
aangenomen dat een boerderij hooguit na één generatie in onbruik raakte. De nazaten bouwen vervol-
gens op een andere plaats binnen het akkercomplex een nieuwe boerderij. Aangezien een raatakker lang 
werd gebruikt, zijn de nederzettingen vaak veel minder intensief bewoond dan op basis van de hoeveel-
heid aangetroffen sporen en structuren zou kunnen worden verondersteld. Meestal stonden binnen het 
tientallen tot honderden hectares grote akkercomplex niet meer dan twee tot zes huisplattegronden 
tegelijkertijd.

Zoals eerder gezegd is na het verlaten van een boerderij vaak ergens anders binnen het akkersysteem 
een nieuwe boerderij opgericht. De afstand waarover de bewoning zich verplaatst varieert per periode. 
Enkele grootschalige opgravingen in Oss-Ussen hebben aangetoond dat de afstand waarover een erf zich 
verplaatst varieert van ongeveer 200 meter in de Vroege IJzertijd naar nog maar 100 meter in de Midden 
en Late IJzertijd.36 Aangezien het oppervlak waarover de bewoning zich uitstrekt afneemt, zal de bewo-
ningsdichtheid zijn toegenomen. De opgraving te Haps is een voorbeeld van een nederzetting met een 
hogere bewoningsdichtheid.37 Hier is door Verwers een nederzetting van zwervende erven opgegraven 
van 2 ha. Binnen dit areaal zijn 23 huisplattegronden aangetroffen uit de overgang van de Midden naar 
de Late IJzertijd. Indien alle huisplattegronden een nieuw erf representeren en bovendien na elkaar heb-
ben bestaan, zou dit betekenen dat iedere tien jaar een nieuwe boerderij is gebouwd. Gerritsen vindt dit 
weinig waarschijnlijk. Hij opteert voor een optie waarbij iedere 20-30 jaar een nieuwe boerderij wordt 
gebouwd, vooral gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting. Door dit model hebben we te maken 
met tien bewoningsfasen waarin iedere keer twee tot drie huisplattegronden gelijktijdig hebben bestaan. 
De beperkte afstand tussen de plattegronden zorgt ervoor dat we hier kunnen spreken van een kleine 
nederzettingskern.

De opgraving te Tiliaans-Noord heeft uitgewezen dat ook hier sprake is van een nederzetting van 
zwervende erven. Het is echter moeilijk te zeggen of er hier ook, net als in Haps, al sprake is van een 
meer plaatsvaste bewoning. Binnen een terrein van 1.25 ha zijn 10 huisplattegronden, 27 spiekers en 2 
waterkuilen aangetroffen. Dit is echter slechts een deel van een grotere nederzetting, die zich waarschijn-
lijk buiten het plangebied verder uitstrekt. Daarnaast is wel vastgesteld uit welke periode de bewoning 
stamt, maar het is onmogelijk de huizen nauwkeurig genoeg te dateren om hun ruimtelijke en chrono-
logische relatie vast te stellen. Of, duidelijker gezegd, het is niet mogelijk te zeggen welk huis het oudste 
of het jongste is en of er huizen gelijktijdig hebben bestaan. Zelfs de 14C-dateringen die zijn verkregen 
van vijf van de tien huisplattegronden (zie hoofdstuk 4, fig. 4.2), kunnen niet veel meer duidelijkheid 
scheppen. Vijf van de zes resultaten vallen binnen een periode van ca. 200 tot 225 jaar (ca. 350 tot 150 
v. Chr.), maar huis 7 lijkt toch iets ouder te zijn. Als er sprake was geweest van tien huisplattegronden in 
een periode van 200 jaar, dan hadden we kunnen stellen dat gemiddeld sprake is geweest van 1.25 huis 
tegelijkertijd. Omdat de periode waarin het terrein in Luyksgestel bewoond is geweest toch beduidend 
langer lijkt te zijn (mogelijk zelfs 350 jaar), is het echter ook goed mogelijk dat de tien huizen een bewo-
ningspatroon weergeven waarin men wel terugkeerde naar dezelfde plek, maar mogelijk met tussenpozen 
van enkele tientallen jaren.

 



31

38  Gerritsen 2003, 30, 70-75.
39  Roberts 1996, 65.

40  Schinkel 1998, 298-305
41  Schinkel 1998.

5 . 5  e r v e n

Naast de nederzetting als geheel is in het PvE ook aandacht besteed aan vragen met betrekking tot een 
indeling van de nederzetting in erven. Voordat er echter naar mogelijke erven gekeken kan worden is het 
belangrijk een definitie te bepalen. Hier wordt gebruik gemaakt van de definitie zoals die door Gerritsen 
is opgesteld.38 Hij stelt dat een erf bestaat uit twee componenten; als eerste een stuk grond en als tweede 
een gebouw of boerderij dat daar op staat. De akkers horen er in dit geval dus niet bij. Roberts maakt 
duidelijk dat er zich binnen dit erf public en private spaces bevinden.39 Het publieke deel is voor iedereen 
toegankelijk, terwijl de private delen slechts voor een beperkte groep toegankelijk zijn. In de praktijk 
zal dit inhouden dat de grond rondom het huis voor iedereen toegankelijk is, terwijl het huis zelf alleen 
voor de bewoners en directe genodigden toegankelijk is. Rondom het huis zal zich het dagelijks leven 
hebben afgespeeld. Bovendien werd hier het surplus van de oogst en het zaaigoed bewaard. Hiervoor 
waren diverse spiekers gebouwd en voorraadkuilen gegraven. Waterkuilen en waterputten komen niet 
direct op het erf voor maar lijken eerder tussen de boerderijen, op speciaal daarvoor uitgekozen plaatsen 
te liggen.

De volgende vraag is dan hoe een erf in de praktijk te herkennen is. Gerritsen doet ons hiervoor een 
aantal handreikingen. Volgens hem bestaan er twee manieren waarop we een erf kunnen herkennen. De 
eerste is door het aantreffen van een erfafscheiding, die de vorm kan hebben van een palenrij (hek) of een 
greppel. Wat betreft de greppel kunnen we kort zijn, deze komt pas voor vanaf de komst van de Romei-
nen en is dus in het kader van ons onderzoek niet te gebruiken. Een palen- of staketselrij als begrenzing 
van een erf komt voor in de late prehistorie, al is het sporadisch.40 Het is belangrijk ons hierbij de vraag 
te stellen wat hiervan de oorzaak is. Wordt dit veroorzaakt door post-depositionele processen of hadden 
omheiningen vaak een vorm die geen grondsporen nalaat (hagen bijvoorbeeld)? Het mag in elk geval 
duidelijk zijn dat een afbakening een praktisch slecht te hanteren voorwaarde is om een erf te kunnen 
herkennen. 

De tweede manier is voor de opgraving in Luyksgestel beter toepasbaar. Gerritsen ziet in een erf 
namelijk ook een steeds terugkerende clustering van dezelfde structuren binnen geringe afstand van 
elkaar. Vanaf de late Bronstijd tot de Late IJzertijd herkent hij overal dezelfde combinatie van een woon-
stalhuis met enkele spiekers of silo’s, waarbij echter een vaste indeling ontbreekt. Soms is ook een klein 
bijgebouwtje en/of een waterput-/kuil aanwezig. De afmetingen van een erf zijn hierdoor ook niet stan-
daard. Schinkel heeft naar aanleiding van waarnemingen in Oss-Ussen echter gesteld dat een doorsnee 
afmeting van een erf ongeveer 50 bij 50 meter is.41

Wanneer we er van uit gaan dat iedere gebouwplattegrond een erf representeert, hebben we in het 
geval van Tiliaans te maken met minimaal tien erven. Op basis van de kleur en vorm van sporen en met 
in het achterhoofd de 50 meter van Schinkel, zijn direct al enkele huisplattegronden en spiekers toe te 
wijzen aan één en hetzelfde erf (fig. 5.10). In het geval van huis 1 gaat het om de spiekers 100, 110, 
116 en 117, die ten noorden en ten westen van de plattegrond liggen. Huisplattegrond 7 ligt tegen de 
zuidoostelijke grens van het onderzochte gebied aan. Direct ten westen van deze plattegrond liggen op 
korte afstand een aantal spiekers (113-115) die op basis van de kleur en structuur van de sporen met 
elkaar in verband gebracht kunnen worden. Voor alle andere structuren geldt dat ze dusdanig dicht op 
elkaar liggen dat het onmogelijk is de spiekers aan één bepaalde huisplattegrond te koppelen. In figuur 
5.10 is rond elke huisplattegrond een cirkel met een diameter van 50 m getrokken. Hieruit blijkt vooral 
dat het toewijzen van een structuur aan een bepaald erf in de meeste gevallen niet zo simpel is. Het is 
zelfs zo dat onder andere bij de huizen 3 en 5 maar ook bij 8 en 9, de als huis aangemerkte structuren 
tot hetzelfde erf gerekend zouden kunnen worden. Zou in dat geval één van beide structuren als bijge-
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Fig. 5.10. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Een mogelijke indeling van de nederzetting in erven. Schaal 1:1000.



33

bouw gediend hebben? Of hebber er meerdere families op hetzelfde erf gewoond? Deze ligging vlak bij 
elkaar kan echter ook gezien worden als een aanwijzing dat deze huisplattegronden juist niet gelijktijdig 
in gebruik zijn geweest.

De conclusie moet dan ook zijn dat het slechts in een uitzonderlijk geval mogelijk is een erf te onder-
scheiden. Het herkennen van een erf is meer afhankelijk van toevalligheden zoals duidelijk overeenkom-
stige kleur en structuur van sporen, of een afgelegen plaats binnen de nederzetting. Hoe in de toekomst 
dit soort onderzoek beter kan worden uitgevoerd is niet duidelijk. Wellicht zou het opgraven van grote, 
aaneengesloten vlakken hier uitkomst bieden. Door een meer grootschalige aanpak kunnen beter ruim-
telijke patronen in kaart worden gebracht, waardoor meer inzicht verkregen wordt in de chronologische 
en diachrone ontwikkeling van een nederzetting. 
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42  Luyksgestel sectie B1, 1832.
43  Zie Lascaris 2011 (Eersel); Wesdorp/Elstrodt 2010 (Veld-

hoven).

6  n  e t  t o t  v  n d p l a a t s  a  b e h o r e n d e  s p o r e n

6 . 1  v r o e g  p r e h  s t o r  s c h e  v o n d s t e n  ( v  n d p l a a t s  d )

De opgraving heeft twee fragmenten bewerkte vuursteen 
opgeleverd (300-1 en 8007-3). Beide items zijn gevonden bij 
de aanleg van het vlak en konden niet worden toegeschreven 
aan een spoor of structuur. 

Item 300-1 is gevonden bij de aanleg van werkput 100. 
Het gaat hier om een kling die op basis van de kleur, struc-
tuur en inclusies uit de buurt van Aken/Vaals (bijv. Lousberg) 
lijkt te komen (fig. 6.1). Aan twee zijden is duidelijk retouche 
aanwezig. De afmetingen en zorgvuldigheid in de afwerking 
doen vermoeden dat hij uit het Neolithicum dateert. Item 
8007-3 is een fragment dat al bij de aanleg van de proefsleu-
ven is gevonden. Mogelijk is het voorwerp van antropogene 
aard, maar door de slechte conservering is dit lastig vast te 
stellen.

6 . 2  1 9 d e - e e u w s  v e r k av e l  n g s s y s t e e m  ( v  n d p l a a t s  b )

Tijdens de opgraving zijn acht greppels en/of greppelclusters in kaart gebracht (fig. 6.2). Op basis van 
een vergelijking met de oudste kadasterkaart is duidelijk geworden dat een deel van de greppels tot 
minimaal in het begin van de 19de eeuw nog in gebruik was.42 Tijdens het veldwerk zijn alle greppels 
op meerdere plaatsen gecoupeerd en de kleur en de structuur van de vulling bevestigt dit beeld. Het gaat 
onder andere om structuur 400, die is aangetroffen tegen de oostelijke rand van de opgraving, in werkput 
109 en (waarschijnlijk) in de proefsleuven 6 en 15. De oriëntatie van deze greppel is zuidoost-noordwest 
en buigt aan de noordkant enigszins in westelijke richting af. De structuren 402 tot en met 405 bestaan 
steeds uit twee greppels die parallel aan elkaar lopen. Tussen de greppels is keer op keer een strook grond 
aanwezig van ongeveer twee á drie meter breed. Dergelijke structuren zijn onder andere ook aangetroffen 
bij opgravingen in Eersel-Kerkebogten en Veldhoven-Westelijke Ontsluitingsroute.43 In beide gevallen 
zijn ze geïnterpreteerd als archeologische restanten van een houtwal.

Hoewel vondsten die de greppels nauwkeuriger kunnen dateren ontbreken, kan wel worden opge-
merkt dat sommige structuren ouder zijn dan anderen. De dubbele greppel 404 is niet zichtbaar op de 
oudste kadasterkaart en is dus al voor 1832 verdwenen. Greppel 401 is evenmin op de kaart te zien en 
wordt bovendien oversneden door 400. Ook hier hebben we dus met een restant van een oudere per-
celering van doen.

Fig. 6.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. De twee 

vuursteenvondsten uit de opgraving. Links de 

kling van Lausberg vuursteen (300-1) en rechts 

item 8007-3.
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Fig. 6.2. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van de greppels van vindplaats B (400-406) en het karrenpad van vindplaats C 

(407). Schaal 1:1250.
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44  Topografische kaart 723.

6 . 3  1 9 d e - e e u w s  k a r r e n p a d  ( v  n d p l a a t s  c )

Tijdens de proefsleuvencampagne werd al vastgesteld dat op het terrein de sporen van een oude landweg 
aanwezig waren. Omdat deze sporen een groot deel van het onderzoeksgebied beslaan is er voor gekozen 
hiervan een afzonderlijke vindplaats te maken in plaats van ze samen te nemen met het verkavelingssys-
teem. Dit ondanks het feit dat zij waarschijnlijk (deels) gelijktijdig in gebruik zijn geweest. De sporen van 
het karrenpad tekenden zich in het veld duidelijk af en hun positie komt goed overeen met de ligging 
van de weg op historisch kaartmateriaal. In fig. 6.3 is een deel van kaartblad 723 uit de historische atlas 
van Noord-Brabant afgebeeld, met daarop weergegeven de opgravingsputten.44 Het gebied in en rond 

Fig. 6.3. Luyksgestel Tiliaans-Noord. De opgraving geprojecteerd op kaartblad 723 van ca. 1900. Schaal 1:25.000.
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45  Mondelinge mededeling dhr. Dirks, augustus 2009.

Luyksgestel is verkend in 1898 en op de toen gemaakte kaart is duidelijk te zien dat er inderdaad een 
karrenpad of landweggetje door het onderzoeksgebied loopt.

Van het karrenpad waren niet alleen de zogenaamde karrensporen bewaard gebleven, maar ook de 
greppels die men langs de weg heeft gegraven. In proefsleuf 26 is de weg zowel in het vlak als in het 
profiel gedocumenteerd en op een foto hiervan zijn zowel de greppels als de karrensporen duidelijk te 
zien (fig. 6.4). Het historisch bronnenmateriaal maakt het aannemelijk dat de weg pas uit het begin van 
de 19de eeuw stamt. Een bewoner uit de omgeving van het plangebied heeft ons kunnen vertellen dat 
het weggetje in de jaren ’80 van de 20ste eeuw is verdwenen.45

Fig. 6.4. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Profiel door de 19de-eeuwse weg in proefsleuf 26.
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46  Van den Broeke 1980 (Son en Breugel); 1987, 104 (Oss-

Ussen); Renswoude/Van Kerckhove 2009, 157 (Gelder-

malsen).

7  v o n d s t m a t e r  a a l

7 . 1  a a r d e w e r k

Het vondstmateriaal dat is verzameld bij de opgravingen in het plangebied Luyksgestel Tiliaans-Noord 
bestaat voor het overgrote deel uit aardewerk, maar er zijn ook fragmenten natuursteen, verbrande klei 
en baksteen aangetroffen (tabel 7.1). In onderstaande paragrafen wordt dieper ingegaan op de verschil-
lende vondstcategorieën.

7 . 1 . 1  h a n d g e v o r m d  a a r d e w e r k

Hoewel in latere perioden ook nog handgevormd aardewerk is geproduceerd, dateert het merendeel van 
het materiaal in de prehistorie. In Luyksgestel gaat het in veel gevallen om kleine verweerde scherven 
die op basis van hun vorm en makelij moeilijk precies te dateren zijn. Er zijn bij de uitwerking 36 items 
handgevormd aardewerk onderscheiden. De dikte van het aardewerk varieert tussen de 0.5 en 1 cm. 
Sommige scherven zijn gepolijst maar de meeste zijn ruw afgewerkt of besmeten. Dit gegeven op zich 
maakt al duidelijk dat het materiaal van ná de Late Bronstijd zal dateren, omdat besmeten aardewerk toen 
niet voorkwam. Het grootste deel van de scherven is oxiderend afgebakken. De gebruikte klei is voor-
namelijk verschraald met zand en chamotte. Dit beeld past bij de periode waarin ook de huizen worden 
gedateerd, het einde van de Midden en het begin van de Late IJzertijd.

Twee scherven verdienen hier extra aandacht. Het gaat om twee bodemscherven (2-17 en 201-1), 
die beide een centrale perforatie laten zien (fig. 7.1). Item 2-17 is een vrijwel volledige bodem, met een 
diameter van ca 12 cm. Omdat de scherf bewaard is tot precies de overgang van bodem naar wand, lijkt 
het alsof de bodem zorgvuldig uit de pot is geslagen. Item 201-1 is minder goed bewaard. Het gaat hier 
om een fragment van een bodem waarbij niet het idee bestaat dat de bodemscherf intentioneel deze 
vorm heeft gekregen. De doorboringen die in beide scherven zijn aangetroffen zijn geen zeldzaamheid. 
Ze komen vanaf het Neolithicum verspreid door Nederland voor. Zo zijn er onder andere voorbeelden 
bekend uit Oss-Ussen, Geldermalsen-Hondsgemet en Son en Breugel.46 Doorgaans wordt bij dit soort 
aardewerk gedacht dat de potten (en dus niet alleen de bodem) een rol in de bewerking van melk hebben 
vervuld, zoals bij het maken van kaas. 

categorie soort aantal items aantal scherven/fragm gewicht (g)

aardewerk handgevormd 36 110 2121

 middeleeuws 9 13 866

 laat-middeleeuws 25 54 892

verbrande klei  1 1 20

natuursteen natuursteen 22 59 11292

 vuursteen 3 3 20

bouwmateriaal baksteen 9 18 494

totaal  105 258 363

Tabel 7.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van de aantallen en het gewicht van de vondsten per categorie. 
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Tot slot is bij de aanleg van werkput 101 een compleet spinsteentje aangetroffen (fig. 7.1). Zoals de 
naam al zegt, werden dergelijke voorwerpen gebruikt bij het spinnen van wol. Samen met een stokje 
diende het steentje als een soort vliegwiel, waardoor de gesponnen wol om het stokje draaide. Bij de 
meeste opgravingen worden wel enkele van deze steentjes of klosjes aangetroffen, wat aangeeft dat het 
spinnen van wol een niet ongebruikelijke bezigheid binnen de nederzetting was.

 

7 . 1 . 2  m  d d e l e e u w s  e n  l a a t - m  d d e l e e u w s  a a r d e w e r k

Slechts een zeer bescheiden aantal van 13 scherven, met een gewicht van 75 g, kan toegeschreven wor-
den aan de Volle Middeleeuwen. Het gaat in alle gevallen om wandscherven die zijn aangetroffen in het 
akkerdek dat is verwijderd bij de aanleg van de werkputten. De aardewerksoorten die voorkomen zijn 
zeer divers, van Zuid-Limburgs aardewerk en Midden Maaslands tot Elmpter waar en protosteengoed. 
Dit aardewerkspectrum beslaat een groot deel van de Volle Middeleeuwen. 

Naast aardewerk uit de Volle Middeleeuwen heeft het onderzoek ook een bescheiden hoeveelheid 
laat-middeleeuws aardewerk opgeleverd (53 scherven met een gewicht van 866 g). Dit aardewerk bestaat 
uit drie soorten, namelijk grijs- en roodbakkend aardewerk en steengoed. Deze soorten werden vanaf het 
midden van de 14de eeuw op grote schaal in onze streken vervaardigd. De meeste scherven zijn - net 
als het materiaal uit de Volle Middeleeuwen - aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak; slechts twee 
scherven zijn afkomstig uit greppels. Voor al het middeleeuwse aardewerk geldt dat het niets te maken 
heeft met bewoning uit deze periode op het onderzoeksterrein of de directe omgeving daarvan, maar dat 
het samenhangt met het gebruik hiervan als akker. Wanneer men precies is begonnen met het uitrijden 
en opbrengen van potstalmest kan op basis van het verzamelde materiaal niet worden vastgesteld.

7 . 2  o v e r  g e  v o n d s t e n

De opgraving heeft 61 fragmenten natuursteen opgeleverd, waaronder drie stuks vuursteen. Samen ver-
tegenwoordigen zij een gewicht van 11.312 g. Dit gewicht wordt grotendeels bepaald door item 201-3 
dat op zich al goed is voor meer dan 9000 g. Het betreft de onbewerkte helft van een groot stuk kwartsiet 
dat kan worden toegewezen aan de Formatie van Sterksel. Waarschijnlijk is het fragment ergens in de 
omgeving van het plangebied verzameld en met een onbekend doel naar de nederzetting vervoerd. Op 

201-1

2-17 8008-2

Fig. 7.1. Luyksgestel-Tiliaans Noord. Twee geperforeerde bodemscherven (2-17 en 201-1) een spinsteentje (8008-2). Aardewerk 

schaal 1:3, spinsteentje 1:1.
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het grootste vlak van de steen zijn enkele krassen zichtbaar, maar deze zijn niet in verband te brengen met 
een mogelijke functie. Van de drie fragmenten vuursteen zijn er twee bewerkt (300-1 en 8007-3) en zij 
vormen samen vindplaats D. Deze vindplaats is al besproken in de paragrafen 4.1 en 6.1. De fragmenten 
dateren in het Neolithicum.

Bij de aanleg van werkput 6 is een fragment verbrande klei/leem aangetroffen met een gewicht van 20 
g (8002-3). Huttenleem werd vroeger vaak gebruikt om de vloeren en wanden van een huis mee aan te 
smeren. Daarnaast kan het echter ook gebruikt zijn als weefgewicht, om de draden van het weefgetouw 
strak te houden. Het stuk uit Luyksgestel is helaas te klein om een functie aan toe te schrijven.

Het bouwmateriaal dat is aangetroffen betreft 18 fragmenten baksteen (494 g). Dit is voornamelijk 
gevonden bij de aanleg van de vlakken, maar ook zijn enkele stukken aangetroffen in de vulling van grep-
pels. Het gaat om baksteen uit de Late Middeleeuwen of daarna en net als het aardewerk uit deze periode 
is ook dit materiaal op het terrein terecht gekomen door het gebruik ervan als akker.
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8  b e s l u  t

Van 24 tot 31 augustus 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven uitge-
voerd in het plangebied Tiliaans-noord te Luyksgestel. Dit terrein zal worden ingericht met nieuwbouw-
woningen waardoor mogelijke archeologische resten verloren gaan. Het proefsleuvenonderzoek heeft 
aangetoond dat binnen het plangebied drie vindplaatsen aanwezig zijn (A-C). De resten van vindplaats 
A, de sporen van een nederzetting van ‘zwervende erven’, zijn als behoudenswaardig aangemerkt. Er is 
dan ook aanbevolen het terrein te beschermen of, indien dat niet mogelijk was, verder onderzoek door 
middel van een opgraving uit te voeren, met als belangrijkste doel de archeologische resten ex situ te 
behouden.

Dit vlakdekkende onderzoek is uitgevoerd van 23 november tot 10 december 2009 en heeft geresul-
teerd in het onderzoeken en documenteren van een areaal van ongeveer 1.3 ha. Naast het primaire doel 
van behoud ex situ, zijn voorafgaand aan de opgraving vijf kernthema’s opgesteld die inhoudelijk richting 
moesten geven aan het onderzoek. Deze thema’s zijn ook aan de orde gekomen in paragraaf 4.1 en dit 
laatste hoofdstuk is bedoeld om aan de hand van drie schaalniveaus de resultaten van de opgraving nog 
eens kort weer te geven. De drie schaalniveaus waarover we hier spreken zijn de nederzetting, het erf en 
de afzonderlijke huisplattegrond. Tot slot zullen ook enkele aanbevelingen gedaan worden voor toekom-
stig onderzoek van soortgelijke vindplaatsen. 

De nederzetting
Het definitief archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat binnen het plangebied een nederzetting 
van zwervende erven aanwezig is. Deze conclusie is gebaseerd op het diffuse verspreidingspatroon en 
de aard van de structuren, alsook op de in de sporen aanwezige vondsten. Traditioneel wordt dit type 
nederzetting in kaart gebracht door grootschalige vlakdekkende opgravingen, waarbij voornamelijk de 
ligging en oriëntatie van de plattegronden in kaart wordt gebracht. Zoals eerder beschreven hebben we 
tijdens dit onderzoek voor een alternatieve aanpak gekozen. In plaats van een groot aaneengesloten areaal 
hebben we vijf blokken met een totale oppervlakte van bijna 1.3 ha onderzocht. Op die manier zijn 10 
hoofdgebouwen, 27 spiekers en 2 waterkuilen gedocumenteerd. De resultaten van het 14C-onderzoek, 
de typologie van de huisplattegronden en de structuurdichtheid hebben uitgewezen dat de nederzetting 
kan worden gedateerd op de overgang van de Midden naar de Late IJzertijd. De trend die doorgaans 
wordt opgemerkt voor nederzettingen uit deze periode is dat de bevolkingsdichtheid toeneemt terwijl 
het zwervende karakter van voorheen afneemt.

De bewoning in het plangebied kan in zoverre als plaatsvast worden beschouwd dat men steeds is 
teruggekeerd naar hetzelfde terrein om te wonen. De 14C-dateringen beslaan een periode van ca. 225 
jaar en mogelijk zelfs nog iets langer. Omdat van de afzonderlijke huizen niet precies genoeg kan worden 
vastgesteld wanneer en hoe lang zij op het terrein hebben gestaan is het ook niet duidelijk hoeveel van 
de tien plattegronden gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Het kan dus zijn dat de huizen elkaar opvolgen 
en dat er steeds slechts een enkele plattegrond heeft gestaan, maar het is ook denkbaar dat er sprake was 
van meerdere huizen tegelijk. In dit laatste geval kan er echter geen sprake zijn van continue bewoning, 
omdat we daarvoor simpelweg niet genoeg plattegronden hebben aangetroffen. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt de nederzetting zich verder buiten het onderzoeksgebied uitstrekt en het dus niet duidelijk 
is hoe groot deze precies is geweest en hoeveel plattegronden zich hier nog bevinden. Concluderend 
kunnen we in zoverre van een meer plaatsvast karakter van de nederzetting spreken dat er sprake is van 
terugkerende bewoning op dezelfde plaats. Of deze continu is geweest, of niet, blijft onduidelijk.

Het erf
Tijdens het onderzoek is gebleken dat een erf moeilijk te herkennen is in de archeologisch data. Perceels-
grenzen zijn vaak niet voorhanden of zijn door toedoen van post-depositionele processen verdwenen. 



44

Een zoektocht naar terugkerende patronen in de clustering van structuren zoals huisplattegronden en 
spiekers blijkt evenmin orde in de chaos te scheppen. Deze aanpak werkt wel indien het gaat om solitaire 
erven, maar wanneer meerdere bewoningsclusters dichter bij elkaar liggen is het niet meer mogelijk om 
hierin een onderscheid te maken. 

Ondanks dat het niet gelukt is om verschillende erven met zekerheid van elkaar te onderscheiden 
hebben we wel aangetoond dat iedere spoorverdichting uit het vooronderzoek op zijn minst één huis-
plattegrond en/of spieker representeert. 

De huisplattegrond
Zoals hierboven ook al is gezegd, zijn in het plangebied de sporen van tien huisplattegronden, 27 spiekers 
en twee waterkuilen aangetroffen. De huizen zijn in algemene zin besproken in paragraaf 5.1 en in de 
catalogus komen zij op structuurniveau aan de orde in paragraaf 9.2. Het is gebleken dat de meeste plat-
tegronden kunnen worden toegewezen aan het type Oss-Ussen 4 en dan mogelijk aan het sub-type 4A. 
Dergelijke huizen worden gedateerd in de Midden- en het begin van de Late IJzertijd en zijn bekend uit 
opgravingen in Oss-Ussen en Haps. Er wordt dan ook vaak gesproken van zogenaamde ‘Haps-huizen’. 
Bij een aantal plattegronden zijn sporen aangetroffen die mogelijk meer licht kunnen werpen op de 
vraag hoe de huizen van binnen waren ingedeeld. Zo zijn er aanwijzingen gevonden voor een zolder bij 
huis 1 en bij de huizen 2 en 9 is misschien sprake van stalboxen.

Het vondstmateriaal dat in het plangebied is aangetroffen correspondeert met een datering in deze 
periode, maar kan het beeld niet verder verfijnen. Daarom is uit een aantal sporen van verschillende hui-
zen een houtskoolmonster genomen voor een radiokoolstofdatering. Hieruit is gebleken dat alleen huis 
7 mogelijk vroeger dateert en misschien al in de 5de eeuw voor Chr. op het terrein heeft gestaan. Van 
huis 5 zijn geen houtskoolmonsters onderzocht, maar op basis van het uiterlijk van de plattegrond zou 
dit het jongste huis van de tien opgegraven structuren kunnen zijn. In elk geval is sprake van een periode 
van ruim 200 tot 250 jaar waarin bewoning heeft plaatsgevonden in het plangebied Tiliaans-Noord.

 
Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek is besloten bij de definitieve opgravingen de 
nadruk te leggen op het onderzoek van vijf sporenclusters (fig. 2.5). Het idee was van deze vijf clusters 
er twee (I en II) intensief te onderzoek en drie (III-V) extensief. Eenmaal in het veld is echter gebleken 
dat alle clusters op zijn minst één huisplattegrond en enkele spiekers representeerden, waardoor het in 
de praktijk weinig zinvol was een onderscheid in de manier van opgraven te maken. De sporen van de 
plattegronden zijn uitzonderlijk goed geconserveerd en de nederzetting strekt zich waarschijnlijk aan alle 
kanten verder uit buiten het plangebied. Voor toekomstige planologische ontwikkelingen die grenzen 
aan het huidige plangebied of in de directe omgeving daarvan wordt dan ook geadviseerd archeologisch 
onderzoek uit te voeren. Daarbij kunnen ook sporen uit andere perioden verwacht worden.

Voor toekomstig onderzoek van een vergelijkbare nederzetting uit de Midden- of het begin van de 
Late IJzertijd, of de nog niet onderzochte delen van de nederzetting in Tiliaans-Noord, wordt geadvi-
seerd grote aaneengesloten oppervlakken open te leggen. Het heeft geen zin het onderzoek te concen-
treren op een enkel of meerdere erven, omdat is gebleken dat deze elkaar vaak overlappen. Alleen als een 
solitair erf wordt aangetroffen kan informatie verkregen worden over de precieze indeling daarvan. Op 
het niveau van huisplattegronden wordt geadviseerd deze intensief te onderzoeken, gebruik te maken 
van radiokoolstofonderzoek voor het verkrijgen van dateringen en fosfaatonderzoek uit te voeren om 
activiteitenzones te kunnen onderscheiden. Het strekt tot aanbeveling meerdere houtskoolmonsters van 
één plattegrond te laten dateren, om zo de typochronologie van plattegronden uit de IJzertijd te kunnen 
verfijnen. 
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9  c a t a l o g u s  va n  d e  s t r u c t u r e n

9 . 1  t o e l  c h t  n g  o p  d e  c a t a l o g u s

Dit hoofdstuk omvat de catalogus van de sporen en structuren (tabel 9.1). Omdat naast de plattegronden 
van huizen en bijgebouwtjes ook andere typen structuren, zoals bijvoorbeeld sporenclusters en greppels 
aan de orde komen, wordt in het vervolg van deze paragraaf uitsluitend over structuren gesproken. Alle 
gebouwen, kuilen en sporenclusters dateren in de IJzertijd, alleen de greppels en het karrenspoor zijn ont-
staan in de Late Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd. De gebouwbeschrijvingen zijn opgebouwd volgens 
een vast stramien. Bij de meeste structuren zijn ook sporen afgebeeld die niet aan de betreffende struc-
tuur zijn toegewezen. Dit zijn de zogenaamde ‘witte sporen’ waarvan niet zeker is of zij tot de (dragende) 
constructie hebben behoord. Van kuilen en greppels wordt beschreven hoe zij zijn onderzocht, hoe de 
vulling er uit ziet en uiteraard wordt beschreven op welke informatie hun datering is gebaseerd.

paragraaf aard structuren structuurnummers

  
9.2 huizen 1-10

9.3 spiekers 100-126

9.4 waterkuilen 200-201

9.5 sporenclusters 500-505

6.2, 6.3 greppels en karrenspoor 400-407

Tabel 9.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Overzicht van de aangetroffen structuren en de tekstgedeelten waar ze worden besproken.

9 . 2  h u  z e n

HUIS 1 / werkput 100 (fig. 9.1)
onderzoek

De middenstaanders van deze plattegrond zijn al aangetroffen in proefsleuf 37, waardoor het mogelijk 
was bij het DAO de werkput zo aan te leggen dat deze structuur vrij in het vlak lag. De conservering 
van de sporen liet te wensen over. Vooral van de wand- en buitenstijlen resteerde vaak maar een paar 
centimeter. Desondanks was er genoeg van de plattegrond bewaard om het huis goed in kaart te bren-
gen. Moeilijker is het een onderscheid te maken tussen de buiten- en wandstijlen. Omdat de eerste 
vanwege hun dakdragende functie dieper gefundeerd zullen zijn geweest, mag men er van uit gaan 
dat buitenstijlen ook eerder worden teruggevonden. Het is daarom aannemelijk dat de buitenste rij 
sporen, rondom de plattegrond, de buitenstijlen vertegenwoordigt. Daarbinnen zijn dan in de lijn van 
beide langen wanden nog eens vier paar stijlen aanwezig, die mogelijk als wandstijlen moeten worden 
geïnterpreteerd, maar ook met een binnenindeling te maken kunnen hebben. In deze beschrijving is 
gekozen voor de eerste optie.

constructie
Huis 1 meet ca. 16 bij 9 m. De kernconstructie bestaat uit vier middenstijlen die respectievelijk 4, 3 
en 3 m uit elkaar staan. De middenstijlen hebben een diepte van 20-24 cm onder het opgravingsvlak. 
Met uitzondering van de noordelijke hoek, zijn rondom het gebouw buitenstijlen aangetroffen die de 
dakvoet hebben gedragen. Deze staan in de meeste gevallen op lijn met de wandstijlen, alleen in de 
westelijke helft van het gebouw is deze regelmaat minder duidelijk. Opvallend is de deels vierschepige 
opbouw van de plattegrond. Het gaat in dit geval niet om zware binnenstijlen, maar waarschijnlijk wel 
om een deel van de dakdragende constructie. 
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wanden
Van beide langen wanden is een aantal wandstijlen aangetroffen, die zoals hierboven ook al werd 
besproken, opmerkelijk genoeg merendeels gepaard zijn uitgevoerd. Hierbij valt op dat er tussen de 
meest oostelijke wandstijlparen in beide lange wanden een groter interval zichtbaar is, van ruim 4.5 
m lang. Dit zou kunnen duiden op een ingang, maar de aanwezigheid van een buitenstijl in het mid-
den van beide openingen maakt dit minder waarschijnlijk. Aan de westzijde zijn geen wandstijlen 
aanwezig; mogelijk heeft de wand hier langs de buitenstijlen gelopen. Ook de oostelijke korte wand 
is minder duidelijk aanwezig, al is hier wel een aantal sporen aanwezig dat mogelijk tot de wand 
behoord kan hebben.

ingangen
Zoals hierboven ook al werd beschreven kunnen mogelijke ingangen in beide lange wanden zich 
hebben bevonden tussen de twee meest oostelijk gelegen wandstijlparen. Een andere mogelijkheid is 
aanwezig ter hoogte van de middenstijlen 35 en 43, waar zich enkele extra wandstijlen bevinden. Het 
kan hier echter ook om vervangingen gaan.

verdwijnen van het gebouw
In alle middenstijlen, in twee wandstijlen en één buitenstijlen is een kern aangetroffen. Hieruit kan 
worden afgeleid, dat het huis of niet is ontmanteld, of dat de stijlen bij het afbreken ter hoogte van 
het maaiveld zijn afgezaagd.
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Fig. 9.1. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Plattegrond en spoordiepten van huis 1. Schaal 1:200.
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vondsten en datering
In de sporen van dit gebouw zijn slechts twee scherven (8 g) handgevormd aardewerk aangetroffen. 
Deze vertonen echter geen specifieke kenmerken die het mogelijk maken de structuur nader dan in 
de IJzertijd te dateren. Een houtskoolfragment uit spoor 50 is 14C-gedateerd: 2190 ± 35 BP (GrA-
45895), 355-284, 251-248, 234-198 cal BC (1σ); 369-172 cal BC (2σ). Op basis hiervan is de plat-
tegrond te dateren in de tweede helft van de Midden of het begin van de Late IJzertijd.

HUIS 2 / werkput 101 (fig. 9.2)
onderzoek

Deze plattegrond ligt in het uiterste noordoosten van het plangebied. Tijdens het vooronderzoek is 
de noordelijke wand aangetroffen in werkput 23. De sporen waren goed geconserveerd waardoor de 
plattegrond vrij makkelijk kon worden toegeschreven aan het type Haps (Oss-Ussen 4). Net als bij 
huis 1 was het ook hier lastig een onderscheid te maken tussen de buiten- en wandstijlen. Doordat 
huis 2 iets smaller is dan huis 1 is men in dit geval eerder geneigd uit te gaan van een binnenindeling, 
zoals bijvoorbeeld stalboxen. Objectief gezien verschilt de plattegrond niet veel van huis 1 en het kan 
dus ook net zo goed om dubbel uitgevoerde wandstijlen gaan. Wel is dan wederom sprake van een 
opmerkelijk groot interval tussen twee van deze paren, maar nu aan de zuidwestzijde.

constructie
De plattegrond is tweebeukig en kent drie diepe middenstaanders (spoor 48, 50/51 en 53). Omdat 
ook de sporen 52 en 54 op de middenas van het huis liggen, is het waarschijnlijk dat zij eveneens een 
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deel van de daklast hebben gedragen. Met uitzondering van de westelijke hoek zijn rondom de plat-
tegrond buitenstaanders aanwezig, die steeds op lijn liggen met een stijl in de tegenoverliggende zijde. 
Huis 2 meet 12.2 bij 7 m en de diepte van de paalkuilen varieert van 4 tot 40 cm. 

wanden
Zoals hierboven al werd beschreven is er discussie mogelijk over de aan- of afwezigheid van wandstij-
len. Men kan echter beargumenteren dat de binnenste twee sporen van de rijtjes van drie als wand-
stijlen moeten worden geïnterpreteerd., waarbij de korte wand zich aan de zuidwest zijden net buiten 
middenstijl 48 bevindt. Van de tegenoverliggende korte wand zijn geen sporen aangetroffen. 

ingangen
De ingangen manifesteren zich door een groter aantal stijlen tussen de eerste en tweede middenstijl 
gezien vanuit het westen.

reparaties en verbouwingen
De ingangen van de plattegrond lijken op een aantal momenten te zijn gerepareerd.

verdwijnen van het gebouw
Aangezien diverse palen zijn uitgewrikt (spoor 10 en 101) lijkt het erop dat het gebouw is afgebroken 
of in ieder geval deels onklaar is gemaakt.

vondsten en datering
De plattegrond heeft 21 stuks handgevormd aardewerk opgeleverd die de plattegrond niet nader 
dateren dan in de IJzertijd. Houtskool uit de sporen 7 (kern) en 101 (uitwrikkuil) geeft respectievelijk 
de volgende 14C-dateringen: 2255 ± 35 BP (GrA-45907), 387-354, 285-233 cal BC (1σ); 393-346, 
315-205 cal BP (2σ); 2205 ± 35 BP (GrA-45897), 357-342, 324-278, 257-203 cal BC (1σ); 378-194 
cal BC (2σ). Het gebouw dateert daarmee in de tweede helft van de Midden of het begin van de 
Late IJzertijd.

HUIS 3 / werkput 102, 103 (fig. 9.3)
onderzoek

Deze plattegrond ligt op de overgang van werkput 102 naar 103. Voor de interpretatie in het veld heeft 
dit echter geen problemen opgeleverd.

constructie
De kernconstructie van structuur 3 bestaat uit zeker vier middenstijlen die 2.8, 2 en 2 m uit elkaar 
staan. De lengte van de structuur is 12.4 m, bij een breedte van 6.8 m. De diepte van de middenstijlen 
varieert van 32 tot 42 cm. De plattegrond wordt in twee helften verdeeld doordat ter hoogte van de 
ingangspartij een drietal ondiepe sporen is aangetroffen dat mogelijk wijst op de aanwezigheid van 
een binnenwand. Aan alle kanten van het huis zijn buitenstijlen aanwezig, die aan de noord en noord-
oostkant duidelijk dieper zijn ingegraven dan aan de andere zijden. 

wanden
Rondom de gehele plattegrond zijn binnen de buitenstijlen sporen van de wand aangetroffen. Weder-
om is daarbij sprake van enkele wandstijlparen. De lange wanden zijn beter bewaard dan die van de 
korte zijde, al is het mogelijk dat de witte sporen 103.022 en 25 de zuidwestelijke korte wand hebben 
gevormd.

ingangen
Op basis van de grote hoeveelheid sporen op lijn met middenstijl 102.058 is het waarschijnlijk dat de 
ingangen zicht tussen de middenstijlen 55/104 en 58 hebben bevonden.

bijzondere elementen
Op lijn met de noordoostkant van de ingangen lijkt een interne verdeling binnen de plattegrond 
aanwezig te zijn geweest.
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verdwijnen van het gebouw
In drie van de vier middenstijlen zijn uitgraafkuilen herkend, waardoor kan worden aangenomen dat 
het gebouw deels ontmanteld is. Sommige wandpalen, zoals spoor 102.044/45 hebben nog wel een 
kern waardoor deze zeker niet zijn uitgegraven. Zij kunnen natuurlijk wel bovengronds zijn afge-
zaagd.

vondsten en datering
De sporen van deze plattegrond zijn na het couperen afgewerkt, om meer vondstmateriaal te verzame-
len. Dit heeft zes scherven handgevormd aardewerk opgeleverd en één fragment natuursteen. Tussen 
de scherven bevindt zich één randscherf van een drieledige pot. Een fragment houtskool uit spoor 
102.044 is 14C-gedateerd: 2190 ± 35 BP (GrA-45898), 355-284, 251-248, 234-198 cal BC (1σ); 369-
172 cal BC (2σ). Deze datering is derhalve min of meer gelijk aan die van huis 2.

HUIS 4 / werkput 102 (fig. 9.4)
onderzoek

Structuur 4 ligt in het zuiden van werkput 102 en is in het veld herkend. 
constructie

De kernconstructie van het gebouw 4 bestaat uit drie middenstijlen die 2 en 1.5 m uit elkaar staan. 
De gemiddelde diepte van deze sporen is 37 cm. De lengte van het gebouw is 11 m, bij een breedte 
van 6 m. Buitenstijlen zijn aan vier zijden van de plattegrond aanwezig, alleen tussen de sporen 17 en 
25 lijken er één of meerdere te ontbreken. De diepte van de buitenstijlen is aanmerkelijk groter dan 
die van de wandstijlen.

3

40

41

42

43

44

45
46

47

4850

51

52

53

55

104

56

57

58

59

60

114

61

68

69

70

7172

73

7475

108

109
115

116

76

77

78

14
18

19

22

23
24

90

91

25

26
27

28

103 102

Fig. 9.3. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Plattegrond en spoordiepten van huis 3. Schaal 1:200.



50

wanden
Langs de lange zijden van de plattegrond zijn aan de noordwestkant drie en aan de zuidoostkant twee 
wandstijlen aangetroffen. Daarnaast is aan de zuidwestkant van de plattegrond sprake van vier sporen 
die mogelijk een korte wand kunnen hebben gevormd (spoor 4, 8, 106 en 113). De afstand tussen de 
wandstijlen en de buitenstijlen is in sommige gevallen ca 1 m. 

verdwijnen van het gebouw
In de middenstijlen zijn kernen herkend.

vondsten en datering
Bij het afwerken van de sporen is uit spoor 102.010 een fragment van waarschijnlijk een spinklosje 
gevonden. Verder is geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van het afwisselend gepaard en niet 
gepaard voorkomen van binnen- en buitenstijlen is deze plattegrond geïnterpreteerd als een type Haps 
(Oss-Ussen 4). Dergelijke plattegronden komen zowel in de Midden - als Late IJzertijd voor. 

HUIS 5 / werkput 102, 103 (fig. 9.5)
onderzoek

Deze plattegrond ligt op de overgang van werkput 102 en 103, direct tegen de noordelijke grens van 
het onderzoeksgebied. Dit heeft echter geen problemen opgeleverd voor de interpretatie. Op basis 
van de paarsgewijze stelling van wand en buitenstijlen alleen ter hoogte van middenstijlen en het 
bovendien ontbreken van ingangspartijen lijkt het hier te gaan om een vroege variant van het type 
Oss-Ussen 5.

constructie
Structuur 5 kent een zeer regelmatige plaatsing van de palen waarbij ter hoogte van iedere middenstijl 
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een paar wandstijlen voorkomt. Buitenstijlen zijn afwezig. Tijdens de uitwerking werd gezien dat aan 
de westzijde van de plattegrond paalsporen aanwezig zijn die ter ondersteuning van de kapsporen heb-
ben gediend (103.047, 52) Mogelijk kunnen de sporen 103.037 en 102.080 ook als zodanig worden 
geïnterpreteerd voor de oostelijke wand. Dit zou echter inhouden dat de plattegrond een travee langer 
is dan in het veld werd verondersteld. Bovendien zijn dan enkele wandpalen over het hoofd gezien. 
Aan de zuidkant van de plattegrond is dat mogelijk doordat een wandpaal is vergraven bij de aanleg 
van een greppel. In het noorden is mogelijk een tweetal paalkuilen over het hoofd gezien doordat 
deze zeer dicht tegen de putwand moeten hebben gelegen. De lengte van de plattegrond ligt tussen de 
9 en 10 m, de breedte is 5 m. De diepte van de middenstijlen varieert van 28 tot 32 cm. De overige 
palen zijn gemiddeld 12 cm diep. 

wanden
De wanden bestaan uit paarsgewijs uitgevoerde wandstijlen.

bijzondere elementen
Zowel in het oosten als het westen van de plattegrond zijn sporen aanwezig die de kapsporen hebben 
gedragen

verdwijnen van het gebouw
Alle middenstijlen kennen kernen, waardoor mag worden aangenomen dat het gebouw niet of slechts 
deels zal zijn afgebroken. 

vondsten en datering
Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten aangetroffen in de sporen. De plattegrond kan alleen wor-
den gedateerd op basis van de constructie. Voor het type Oss-Ussen 5 geldt dat dit voorkomt vanaf 
de Midden IJzertijd tot in de vroeg-Romeinse tijd. Het merendeel van deze plattegronden dateert 
echter uit de Late IJzertijd. 
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HUIS 6 / werkput 105, 108 (fig. 9.6)
onderzoek

Deze plattegrond is zeer fragmentarisch bewaard gebleven. Het is echter vrij zeker dat het hier toch 
om de sporen van een gebouw gaat, aangezien ze vrij in het vlak liggen. Ook komt het patroon 
waarin de stijlen zijn ingegraven sterk overeen met dat van het hierboven beschreven huis 6. Om er 
zeker van te zijn dat geen sporen over het hoofd zijn gezien is het vlak ter hoogte van de sporen na 
de machinale aanleg met de hand opgeschaafd. Dit heeft er echter niet toe geleid dat er nieuwe sporen 
bij zijn gevonden.

constructie
De structuur meet 9 bij 5 meter. Op de lengte-as van het gebouw staan twee middenstijlen, met een 
onderlinge afstand van 4 m. De diepte van deze sporen is 18 en 28 cm.

wanden
Slechts enkele palen van de wand zijn bewaard gebleven en het lijkt er op dat deze paarsgewijs voor-
komen. Uit het bewaard gebleven deel is niet op te maken of er in het geval van plattegrond 6 sprake 
is van zowel wand- als buitenstijlen

ingangen
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de plaats van de ingang, dit zal deels veroorzaakt zijn door-
dat slechts een klein aantal sporen van deze plattegrond bewaard is gebleven.

verdwijnen van het gebouw
Aangezien in de middenstijlen geen kernen meer aanwezig waren, lijkt het erop dat het gebouw is 
ontmanteld.

vondsten en datering
Het onderzoek van de sporen heeft in dit geval geen vondsten opgeleverd. Bovendien is het gezien het 
feit dat de plattegrond slechts deels bewaard is gebleven niet mogelijk deze structuur toe te schrijven 
aan een bepaald type. Gezien de datering van de sporen in de buurt lijkt het aannemelijk voor deze 
structuur een datering in de Midden/ tot Late IJzertijd te verwachten. 
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Fig. 9.6. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Plattegrond en spoordiepten van huis 6. Schaal 1:200.
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HUIS 7 / werkput 108 (fig. 9.7)
onderzoek

Deze plattegrond ligt in het zuiden van werkput 108, tegen de zuidgrens van het onderzoeksgebied. 
Hij lag vrij in het vlak en is daardoor in het veld herkend. Tijdens het DAO bleek dat proefsleuf 5 
dwars door structuur 7 is aangelegd. 

constructie
Huis 7 meet 11.5 bij 8 m en de diepte van de sporen varieert van 6 tot 28 cm. Qua afmetingen en confi-
guratie van sporen vertoont structuur 7 sterke overeenkomsten met huis 19 uit de opgraving Oss-Ussen. 
In laatst genoemd huis zijn echter twee middenstijlen aanwezig die in het exemplaar van Luyksgestel 
ontbreken. Hoe de ondersteuning van het dak er in Luyksgestel moet hebben uitgezien is niet duidelijk. 
Gezien de vorm van spoor 44 in het vlak, kan dit eigenlijk niet geïnterpreteerd worden als een mid-
denstijl. Het mag echter niet worden uitgesloten dat deze kuil één of meerdere middenstijlen oversnijdt. 
Op basis van de overeenkomsten met Oss-Ussen huis 19 kan deze plattegrond worden toegeschreven 
aan het type Haps (Oss-Ussen 4) uit de Midden-/Late IJzertijd. Gezien de ligging van kuil 44, centraal 
op de lengte as van de plattegrond, is het aannemelijk dat deze deel uitmaakt van de constructie. 

wanden
Zowel wand- als buitenstijlen zijn bewaard.

ingangen
Iets uit het midden is aan de noordkant van de plattegrond een ingang aanwezig. Opmerkelijk is dat 
deze aan de zuidkant niet duidelijk aanwezig is. Mogelijk ontbreekt deze daar. 

verdwijnen van het gebouw
Aangezien in slechts twee sporen een kern is gezien, kan er vanuit gegaan worden dat dit gebouw is 
ontmanteld.

Fig. 9.7. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Plattegrond en spoordiepten van huis 7. Schaal 1:200.
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vondsten en datering
De sporen van deze structuur hebben geen vondsten opgeleverd. In spoor 44 is wel een aanzienlijke 
hoeveelheid houtskool aangetroffen. Hiervan is een 14C-monster genomen: 2345 ± 35 BP (GrA-
45902), 483-462, 414-382 cal BC (1σ); 744-733, 518-364 cal BC (2σ). Deze datering valt in het begin 
van de Midden IJzertijd. 

HUIS 8 / werkput 107, 109 (fig. 9.8)
onderzoek

Deze plattegrond ligt in de werkputten 107 en 109, maar is wel in het veld herkend. De plattegrond 
kent wandstijlparen, maar ook enkelvoudige wandpalen. 

constructie
De afmetingen van huis 8 bedragen 10.5 bij 6 m. Opmerkelijk is dat bij deze plattegrond slechts twee 
middenstijlen zijn teruggevonden die bovendien onevenredig verdeeld zijn over de lengte van de 
plattegrond. De afstand tussen de westelijke wand en de eerste middenstaander is het dubbele van die 
tussen de middenstijlen onderling en ook die tussen de laatste middenstijl en de oostelijke wand. Het 
lijkt erop dat de dakdragende constructie in de westelijke helft van het gebouw er anders moet hebben 
uitgezien dan bij een standaard twee beukige indeling. Mogelijk is dit deel drie beukig geweest en 
hebben hierbij de sporen 107.032 en 64 een deel van de daklast gedragen. Het is echter ook mogelijk 
dat op de sporen 107.021 en 33 een dwarsligger heeft gerust. Vanaf daar heeft dan nokstijl de daklast 
gedragen. 

wanden
De wandstijlen komen deels gepaard en deels enkelvoudig voor.
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55

ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangen aanwezig.

verdwijnen van het gebouw
In de twee middenstijlen en een spoor van de wand is een kern aangetroffen. 

vondsten en datering
Deze plattegrond is op basis van de configuratie van sporen te interpreteren als een Haps huis, type 
Oss-Ussen 4. Dit hangt voornamelijk samen met de plaatsing van de wandstijlen ten opzichte van 
de buitenstijlen. Deze zijn niet gepaard en op sommige plaatsen ontbreken zelfs wandstijlen. Dit type 
wordt voornamelijk gedateerd in de Midden IJzertijd.

HUIS 9 / werkput 109 / (fig. 9.9)
onderzoek

Deze plattegrond is enigszins fragmentarisch bewaard gebleven, doordat hij in de breedte wordt door-
sneden door twee recente greppels. Desondanks is hij herkend in het veld

constructie
De lengte van structuur 9 is 14 m, bij een breedte van 7 m. De kernconstructie wordt gevormd door 
drie middenstaanders. De diepte van deze sporen varieert van 24 tot 34 cm. Het interval tussen de 
eerste en de tweede middenstijl is 6 m, dat tussen de tweede en de derde is 3 meter. De mogelijkheid 
bestaat dat tussen de eerste en tweede middenstijl een stijl vergraven is bij de aanleg van de greppel. 
Deze was echter te diep om nog te kunnen vast stellen of zich hier in het verleden een paal had 
bevonden. Naast de drie middenstaanders zijn op de lengte-as van het gebouw nog drie palen aan-
wezig die mogelijk voor extra ondersteuning hebben gediend. 
Opmerkelijk aan structuur 9 is de overeenkomst in maatvoering met gebouw2, dat enkele tientallen 
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meters meer naar het noorden is gelegen. Daarom kunnen we ook voor structuur 9 spreken over een 
huis van het type Haps (Oss-Ussen 4).

wanden
De wanden lijken te bestaan uit wandstijlparen met niet gelijk gestelde buitenstijlen. De diepte van 
deze sporen ligt tussen de 2 en 12 cm

ingangen
Centraal in de lange wand zijn tegenover elkaar twee ingangen aanwezig. Een recente greppel heeft 
de westelijke zijde van de zuidelijke ingangspartij vergraven. De diepte van deze sporen ligt rond de 
20 cm.

bijzondere elementen
Net als bij huis 2 lijkt in het westen ter hoogte van de sporen 109.059, 60, 61 en 66 een interne schei-
ding aanwezig te zijn. De ruimte die hierdoor aan de westzijde gecreëerd wordt is 2 bij 6 meter. 

verdwijnen van het gebouw
Aangezien in alle middenstijlen een paalkern aanwezig is, lijkt het erop dat het gebouw niet is gede-
monteerd. Als dit wel zo is dan zijn de palen bovengronds afgezaagd.

vondsten en datering
Zoals onder het kopje constructie reeds werd vermeld is deze plattegrond geïnterpreteerd als een type 
Haps (Oss-Ussen 4). Dit type komt met name voor in de Midden IJzertijd. In de sporen van de plat-
tegrond zijn twee scherven (41 g) handgevormd aardewerk aangetroffen. Het gaat om een wandscherf 
en één slecht geconserveerde rand. Geen van deze scherven vertoont echter kenmerken die een ver-
dere verfijning van de datering mogelijk maken.

HUIS 10 / werkput 113 (fig. 9.10)
onderzoek

Structuur 10 is aangetroffen in één van de extra aangelegde proefsleuven op het centrale deel van 
het onderzoeksterrein. Aangezien deze proefsleuven alleen bedoeld waren om mogelijke resten van 
bewoning aan te tonen, is niet de gehele structuur blootgelegd. De ligging van sporen ten opzichte van 
elkaar doet vermoeden dat het hier een plattegrond betreft mogelijk van het type Haps (Oss-Ussen 
4), die lijkt op huis 4. 

constructie
Omdat slechts een beperkt deel van de structuur is onderzocht, kunnen alleen oppervlakkige conclu-
sies worden getrokken. Uit de coupes blijkt dat de paalkuilen tegen de zuidelijke putwand aanmer-
kelijk ondieper zijn dan die aan de noordkant. Naar aanleiding hiervan kunnen we concluderen dat 
spoor 11, 14 en 19 behoren tot de kernconstructie van de structuur. De lengte hiervan komt neer op 
5 m. We moeten hierbij goed in het achterhoofd houden dat zich hiervan nog sporen buiten de put 
kunnen bevinden. De rij sporen 12, 15, 20, 21 en de rij 13, 25, 16, 17, 18, 22, 23 en 24 kunnen dan 
respectievelijk als wandstijlen en buitenstijlen worden geïnterpreteerd. De sporen in het westen van 
het vlak (2 tot en met 10) zijn in dit geval niet tot de constructie gerekend. 

wanden
Structuur 10 heeft een duidelijke rij wandstijlen en buitenstijlen. Deze liggen ongeveer 1 meter uit 
elkaar.

ingangen
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid een ingang

vondsten en datering
Het couperen van de sporen heeft 28 scherven handgevormd aardewerk opgeleverd. In de meeste 
gevallen gaat het om kleine fragmenten van besmeten aardewerk. Tussen de scherven bevinden zich 
twee slecht geconserveerde randscherven. Op basis van de configuratie van sporen vertoont deze plat-
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tegrond veel overeenkomsten met het type Haps, Oss-Ussen 4. Daarmee is hij in de Midden-IJzertijd 
te dateren. 

9 . 3  s p  e k e r s

SPIEKER 100 / werkput 100 (fig. 9.11)
onderzoek

Ondanks het feit dat deze structuur zich deels onder een recente greppel bevindt, is spieker 100 tijdens 
de aanleg van werkput 100 direct herkend. 

constructie
Strutuur 100 betreft een vierpalige spieker met een rechthoekig grondplan van 1.6 bij 2.2 m. De 
tegenhanger van paalkuil 3 is vergraven bij de aanleg van een recente greppel. De paalsporen variëren 
in diepte van 8 tot 10 cm. 

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 101 / werkput 101 (fig. 9.11)
onderzoek

Deze clustering van sporen is herkend tijdens de aanleg van werkput 101 en bevindt zich enkele 
meters ten zuidwesten van hoofdgebouw 2. Door de onregelmatige paalstelling is tijdens het veldwerk 
en de uitwerking getwijfeld aan de exacte omvang van structuur 101. Uiteindelijk is er voor gekozen 
om de sporen toch als één cluster te beschouwen. De functie van sporencluster 101 blijft onduidelijk, 
hoewel het grondplan enige overeenkomst vertoont met dat van middeleeuwse hooimijten.

constructie
De kern van dit sporencluster wordt gevormd door paalkuil 89, aan iedere zijde ondersteund door 
een enkele, dan wel dubbele palenconfiguratie. De afstand van de buitenste palen tot de kern varieert 
van 1.8 tot 2 m. De onderlinge afstand tussen de buitenste palen varieert van 1 tot 3 m. Gemiddeld 
zijn de paalkuilen van dit cluster ca. 13 cm diep. 
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vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 102 / werkput 101 (fig. 9.11)
onderzoek

Deze structuur is tijdens de aanleg van werkput 101 direct herkend.
constructie

Spieker 102 heeft een rechthoekig grondplan met afmetingen van 1.8 bij 2 m. De diepte van de paal-
kuilen varieert van 16 tot 32 cm.

reparaties en verbouwingen
Paalkuil 81 betreft mogelijk een ondersteuning van paalkuil 82.

verdwijnen van het gebouw
In de sporen 79 en 80 is tijdens het couperen een kern waargenomen. De vulling van de overige 
sporen was indifferent.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 103 / werkput 101 (fig. 9.11)
onderzoek

Deze structuur is tijdens de aanleg van werkput 101 herkend
constructie

Het betreft een zespalige spieker met een rechthoekig grondplan. De spieker heeft afmetingen van 1.5 
bij 3.3 m. De constructie is opgebouwd uit paarsgewijs uitgevoerde palen, waarbij de afstand tussen 
de paalsporen achtereenvolgens 2.2 en 1.1 m bedraagt. De paalsporen van deze structuur variëren in 
diepte van 26 tot 36 cm.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 104 / werkput 101 (fig. 9.11)
onderzoek

Spieker 104 ligt vrij in het vlak en is daardoor bij de aanleg van werkput 101 meteen herkend.
constructie

Het betreft een vierpalige structuur met een rechthoekig grondplan van 1.6 bij 1.7 m. De diepte van 
de paalsporen bedraagt gemiddeld ca. 22 cm.

verdwijnen van het gebouw
In alle vier de paalkuilen was een kern zichtbaar.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 105 / werkput 101 (fig. 9.11)
onderzoek

Ook dit bijgebouwtje ligt vrij in het vlak van werkput 101 en was derhalve duidelijk zichtbaar aan-
wezig.
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constructie
Spieker 105 heeft een regelmatig, rechthoekig grondplan met zijden van 2 bij 2.4 m. Het betreft een 
zespalige structuur, waarvan de paalsporen in diepte variëren van 25 tot 58 cm.
verdwijnen van het gebouw
In vier van de zes paalkuilen was een kern zichtbaar.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 106 / werkput 102 (fig. 9.11)
onderzoek

Deze structuur ligt in werkput 102 en overlapt met huisplattegrond 3
constructie

Het betreft een spieker van acht palen met een rechthoekig grondplan. De structuur meet 1.5 bij 1.7 
m en de diepte van de paalkuilen varieert van 5 tot 37 cm. het is mogelijk dat we hier van doen heb-
ben met een vierpalige spieker, die in het geheel een keer is vervangen.

vondsten en datering
De sporen van deze structuur hebben één scherf handgevormd aardewerk opgeleverd. 

SPIEKER 107 / werkput 103 (fig. 9.11)
onderzoek

Door het ontbreken van duidelijke oversnijdingen blijft onduidelijk of spieker 107 één achtpalige, dan 
wel twee vierpalige structuren vertegenwoordigt. Tijdens de uitwerking is er van uitgegaan dat het 
een gebouwtje met vier dubbele palen betreft.

constructie
De draagconstructie van deze structuur bestaat uit vier dubbel uitgevoerde paalkuilen in een recht-
hoekig grondplan met afmetingen van 1.4 bij 2.2 m. De diepte van de paalkuilen bedraagt tussen de 
5 en 22 cm.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 108 / werkput 103 (fig. 9.11)
onderzoek

Door het onregelmatige grondplan is lange tijd getwijfeld of er in dit geval sprake was van één of 
meerdere structuren. Door het ontbreken van duidelijke oversnijdingen is er voor gekozen om spieker 
108 als één tienpalige structuur te beschouwen. Er valt echter niet uit te sluiten dat sprake is van een 
combinatie van vier- tot zespalige spiekers.

constructie
Het betreft een tienpalige constructie met een onregelmatig grondplan van 1.6 bij 3.7 m. De palen 
van deze structuur zijn steeds paarsgewijs uitgevoerd, waarbij de afstand tussen de paren achtereenvol-
gens 0.4, 1.4, 0.8 en 1.1 m bedraagt. De spoordiepte varieert van 5 tot 24 cm.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.
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SPIEKER 109 / werkput 103 (fig. 9.11)
onderzoek

Het onderzoek van spieker 109 heeft geen problemen opgeleverd; de structuur lag vrij in het vlak en 
alle sporen zijn gecoupeerd.

constructie
Structuur 109 heeft een vierkant grondplan met zijden van 1.6 m. Het betreft een vierpalige con-
structie, waarbij de paalkuilen variëren in diepte van 15 tot 24 cm.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 110 / werkput 104 (fig. 9.11)
onderzoek

Tijdens het veldwerk is spieker 110 geïnterpreteerd als een vijftienpalige structuur, waarbij het meren-
deel van de sporen is toe te wijzen aan zes tot zeven paren. De overige sporen zouden in dit geval 
reparatiewerkzaamheden vertegenwoordigen. Het valt echter niet uit te sluiten dat hier sprake is van 
een aantal naast elkaar geplaatste vier- tot zespalige structuren.

constructie
Spieker 110 betreft een structuur met een rechthoekig grondplan van 1.8 bij 3 m, opgebouwd uit 
een vijftiental sporen die zes tot zeven paren vormen. De onderlinge afstand tussen deze paren is zeer 
klein en bedraagt slechts 0.2 tot 0.3 m. De diepte van de aangetroffen paalsporen varieert van 8 tot 
26 cm.

reparaties en verbouwingen
Als wordt aangenomen dat de paalsporen van spieker 110 allen tot hetzelfde gebouw behoren, dan 
vertegenwoordigen de sporen 104.035, 51 en 55 reparaties, daar zij palen van de oorspronkelijke 
constructie oversnijden.

verdwijnen van het gebouw
In zes van de vijftien paalkuilen was in het profiel nog een kern zichtbaar.

vondsten en datering
In de sporen van deze structuur is één wandscherf handgevormd aardewerk aangetroffen.

SPIEKER 111 / werkput 103 (fig. 9.11)
onderzoek

Deze spieker ligt zeer dicht tegen huis 5 aan, maar toch was al in het veld duidelijk welke sporen tot 
de structuur moesten worden gerekend.

constructie
Spieker 111 heeft een rechthoekig grondplan met zijden van 1.6 bij 1.7 m. Het betreft een vierpalige 
structuur met een gemiddelde spoordiepte van ca. 16 cm.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 112 / werkput 105 (fig. 9.12)
onderzoek

Omdat dit bijgebouwtje vrij in het vlak van de werkpuit lag, heeft het onderzoek geen problemen 
opgeleverd.
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constructie
Het betreft een vierpalige structuur met zijden van ca. 1.4 m. De paalkuilen van deze spieker variëren 
in diepte van 23 tot 34 cm.

verdwijnen van het gebouw
In twee van de vier paalkuilen zijn tijdens het couperen resten van een kern waargenomen.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 113 / werkput 105 (fig. 9.12)
onderzoek

Deze spieker is direct herkend in het vlak.
constructie

Het betreft een spieker van vier palen. De lengte is 2.3 m bij een breedte van 1.75 m. De diepte van 
de paalkuilen is 36 cm.
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Fig. 9.12. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Plattegrond en spoordiepten van spieker 112-119. Schaal 1:200.
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verdwijnen van het gebouw
In alle paalkuilen is een paalkern waargenomen waardoor we er vanuit mogen gaan dat de structuur 
niet is afgebroken, of dat anders de palen bovengronds zijn afgezaagd.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 114 / werkput 105 (fig. 9.12)
onderzoek

Deze spieker is direct herkend in het vlak en ligt tegen de zuidgrens van het onderzoeksterrein, enkele 
meters westelijker dan spieker 113.

constructie
Deze structuur heeft een kernconstructie van vier palen en meet 2.3 bij 2.2 m. Buiten deze kern-
constructie is aan de noordkant een paal aangetroffen die op de as van het gebouw staat en ook bij 
de constructie wordt gerekend. Dergelijke paalstellingen worden regelmatig aangetroffen en worden 
dan in verband gebracht met de aanwezigheid van een trap. Dit wijst dan direct ook op een verhoogd 
vloerniveau. De diepte van de paalkuilen varieert van 36 tot 40 cm. Allen spoor 6 is slechts 20 cm 
diep.

verdwijnen van het gebouw
In drie sporen zijn paalkernen waargenomen

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 115 / werkput 105 (fig. 9.12)
onderzoek

De spieker lag tegen de zuidelijke putwand van werkput 105, maar is wel direct in het veld herkend. 
constructie

Deze spieker meet 2.2 bij 1.8 m en de diepte van de sporen varieert tussen de 28 en 34 cm. Spoor 
105.063 is slechts 22 cm diep maar dit spoor is ook pas aangetroffen op 10 cm onder het vlak.

verdwijnen van het gebouw
Geen van de sporen liet een kern zien, mogelijk is deze structuur volledig onklaar gemaakt 

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER  116 / werkput 104 (fig. 9.12)
onderzoek

Structuur 116 ligt vrij in het vlak van werkput 104 en is daardoor meteen herkend
constructie

De constructie bestaat uit vier palen en meet 1.75 bij 1.8 m. S104.006 ligt enigszins uit het lood, maar 
wordt toch tot de spieker worden gerekend. De paalkuilen zijn gemiddeld 20 cm diep.

verdwijnen van het gebouw
In geen van de paalkuilen is een kern aangetroffen

vondsten en datering
Het onderzoek van deze spieker heeft één wandscherf handgevormd aardewerk opgeleverd.
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SPIEKER 117 / werkput 104 (fig. 9.12)
onderzoek

Deze structuur ligt tegen de noordelijke putwand van werkput 104 en wordt zowel aan de noord- als 
aan de zuidkant begrensd door een greppel. Deze structuur is pas tijdens de uitwerking herkend.

constructie
De constructie bestaat uit zes palen en meet 2 bij 2.1 m. Het heeft er alle schijn van dat de kern van 
de constructie gevormd wordt door de sporen 17, 18, 19, 20 en 21. Spoor 16 lijkt een vervanging of 
versteviging te zijn van 17. Spoor 15 ligt buiten de structuur en lijkt hier op het eerste gezicht niets 
mee te maken te hebben. Gezien de afwezigheid van andere sporen in de directe omgeving lijkt het 
echter toch logisch dat 15 iets met structuur 117 van doen heeft. De diepte van de paalkuilen ligt 
tussen de 10 en 20 cm. met uitzondering van spoor 16, dat maar 4 cm diep is.

verdwijnen van het gebouw
In geen van de paalkuilen is een kern aangetroffen, wat er mogelijk op duidt dat deze structuur is 
afgebroken.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 118 / werkput 102 (fig. 9.12)
onderzoek

Deze spieker ligt vrij in het vlak en is in het veld herkend
constructie

De constructie bestaat uit vier palen en meet 1.3 bij1.4 m.
verdwijnen van het gebouw

Er zijn in de sporen geen paalkernen aangetroffen
vondsten en datering

Het onderzoek van de sporen heeft geen vondsten opgeleverd.

SPIEKER  119 / werkput 106 (fig. 9.12)
onderzoek

Deze structuur ligt vrij in het vlak en heeft enigszins de vorm van een parallellogram. 
constructie

De constructie bestaat uit vijf palen en is 2.3 m lang en 2 m breed. Aangezien voor spoor 27 een 
tegenhanger ontbreekt is het goed mogelijk dat deze paal in eerste instantie niet bij de constructie 
heeft gehoord, maar pas later is toegevoegd ter versteviging. De gemiddelde diepte van de paalkuilen 
is 20 cm, de sporen 27 en 30 wijken hier van af met respectievelijk een diepte van 12 en 14 cm. 

verdwijnen van het gebouw
Tijdens het couperen zijn in alle sporen kernen waargenomen. Er kan dus gesteld worden dat de 
structuur niet is gedemonteerd, of anders zijn de palen bovengronds afgezaagd.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 120 / werkput 109 (fig. 9.13)
onderzoek

De spieker ligt vrij in het vlak en is tijdens de aanleg herkend. 
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constructie
De structuur bestaat uit vier palen met een diepte die varieert van 32 tot 42 cm. De lengte is 2.4 m 
bij een breedte van 1.7 m.

verdwijnen van het gebouw
In de vulling van de sporen konden geen lagen worden onderscheiden.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 121 / werkput 107, 109 (fig. 9.13)
onderzoek

Ondanks dat deze spieker op de overgang van werkput 107 en 109 ligt is hij toch in het veld herkend. 
Gezien de regelmatigheid van het grondplan en de overeenkomstige diepten van sporen is er voor 
gekozen een spieker van acht palen te vormen in plaats van twee van vier.

constructie
Het grondplan bestaat uit acht palen en beslaat een lengte van 5.5 m en een breedte van 2 m. De 
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diepte van de paalkuilen varieert van 38 tot 42 cm.
verdwijnen van het gebouw

In de vulling van de sporen was geen onderscheid in lagen zichtbaar.
vondsten en datering

In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen. Een houtskoolfragment uit spoor 107.001 levert de 
volgende 14C-datering: 2175 ± 35 BP (GrA-45899), 352-292, 228-214, 211-178 cal BC (1σ); 365-
160, 131-115 cal BC (2σ). Deze datering komt min of meer hetzelfde uit als die van enkele huizen, 
namelijk in de tweede helft van de Midden of het begin van de Late IJzertijd.

SPIEKER 122 / werkput 107 (fig. 9.13)
onderzoek

Deze structuur ligt tegen op de overgang van werkput 107 en 109, enkele meters ten noorden van 
structuur 121. 

constructie
De constructie bestaat uit vier palen en meet 1.7 bij 2 m. De diepte van de paalkuilen ligt tussen de 
20 en 30 cm.

verdwijnen van het gebouw
In de sporen konden geen lagen worden onderscheiden.

vondsten en datering
In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER  123 / werkput 107 (fig. 9.13)
onderzoek

Deze structuur ligt tegen de westelijke wand van werkput 107, maar is door zijn afgelegen ligging 
en omvangrijke sporen wel al in het veld herkend. Aangezien de sporen 63 en 65 deels buiten de 
originele put vielen is de werkput een aantal meters naar het westen toe uitgebreid.

constructie
De constructie bestaat uit vier palen en meet 2.6 bij 2.7 m. De gemiddelde diepte van de paalkuilen 
is 30 cm.

verdwijnen van het gebouw
In de sporen waren geen kernen of andere vullagen herkenbaar

vondsten en datering
Er zijn geen vondsten uit de sporen afkomstig.

SPIEKER 124 / werkput 101 (fig. 9.13)
onderzoek

In de uiterste zuidoosthoek van werkput 101 ligt structuur 124. Bij de aanleg van de put was duide-
lijk dat er in dit deel van de put een structuur aanwezig was, maar deze bleek deels buiten de put te 
liggen. Hierop is de werkput enkele meters naar het oosten toe uitgebreid. 

constructie
De spieker heeft een constructie die bestaat uit 12 palen. De kern wordt gevormd door tien palen 
die min of meer paarsgewijs zijn ingegraven. Aan de noordkant van de structuur staat op 1.5 m uit de 
constructie een paal op de middenas van de structuur. Waarschijnlijk kan hier weer gedacht worden 
aan de plaats waar een trap heeft gestaan. Dit zorgt ervoor dat een verhoogd vloerniveau moet wor-
den verondersteld. De totale lengte is 4 m, bij een breedte van 1.9 m. De paalkuilen zijn gemiddeld 
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tussen de 20 en 52 cm diep.
verdwijnen van het gebouw

In de sporen zijn geen kernen of andere vullagen onderscheiden.
vondsten en datering

Net als bij de meeste andere bijgebouwtjes zijn in de sporen geen vondsten aangetroffen.

SPIEKER 125 / werkput 109 (fig. 9.140)
onderzoek

Deze structuur ligt op de overgang met werkput 107 en overlapt met structuur 121. Deze overlap is 
er mee de oorzaak van dat hij pas tijdens de uitwerking is herkend

constructie
Het betreft een spieker van vier palen met een enigszins parallellogram-vormig grondplan. De spieker 
meet 1.9 bij 2.2 m en de diepte van de paalkuilen ligt tussen de 25 en 35 cm.

vondsten en datering
Ook deze spieker heeft geen vondsten opgeleverd.

SPIEKER 126 / werkput 102 (fig. 9.13)
onderzoek

Deze structuur ligt tegen de zuidelijke grens van werkput 102, waarbij één van de sporen buiten de 
werkput moet liggen. van de spieker zijn dus slechts drie sporen aangetroffen, waarvan er twee zijn 
gecoupeerd.

constructie
Het betreft een spieker van vier palen met afmetingen van 2 bij 1.8 m. De diepte van de gecoupeerde 
sporen is 11 en 14 cm.

vondsten en datering
Ook deze spieker heeft geen vondsten opgeleverd.

9 . 4  w a t e r k u  l e n

WATERKUIL 200 / spoor 114.072 (fig. 9.14) 
onderzoek

Deze kuil is aangetroffen tegen de zuidelijke wand van werkput 101. Het spoor is machinaal verdiept 
en afgewerkt.

kuil
De ovale kuil is 1.75 m lang, 1 m breed en 40 cm diep. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat kuil 
ooit een houten beschoeiing heeft gekend. In de vulling zijn drie lagen herkend; laag 10 is grijs geel 
gevlekt, laag 11 bruin geel gevlekt en laag 12 donker grijs bruin. 

verdwijnen van het spoor
De geleidelijke overgang tussen de verschillende lagen van de vulling doet vermoeden dat de kuil 
langzaam is dicht geraakt. 

vondsten en datering
In de kuil is geen vondstmateriaal aangetroffen. Omdat alle bewoningssporen in de omgeving uit de 
IJzertijd dateren lijkt het waarschijnlijk dat ook deze kuil uit die periode stamt.
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WATERKUIL 201 / spoor 114.001 (fig. 9.14) 
onderzoek

Deze kuil is aangetroffen in één van de aanvullende proefsleuven die op het centrale deel van het 
onderzoeksgebied zijn aangelegd. Direct was duidelijk dat het hier om een waterput of -kuil ging. 
Het spoor is machinaal gecoupeerd tot op het niveau waar hout werd aangetroffen. Aangezien het 
niet om een bekisting ging is na fotograferen en tekenen het profiel doorgezet tot onder het spoor. 
Hierna is de profieltekening aangevuld, waarna het spoor is afgewerkt.

kuil
De afmetingen van het spoor in het vlak waren 4 bij 3 m. De diepte van de kuil bedroeg 86 cm. In 
de vulling zijn drie lagen herkend; laag 10 is donker bruin grijs, laag 11 is bruin/lichtbruingeel gevlekt 
met veel spoelbandjes en laag 13 is bruin en is waarschijnlijk een restant van een B-horizont. Laag 12 
is vergeven aan het stuk hout dat in laag 11 is aangetroffen.
verdwijnen van het spoor
De aanwezigheid van spoelbandjes in laag 11 maakt duidelijk dat dit deel van de kuil geleidelijk en 
op natuurlijke wijze is opgevuld.

vondsten en datering
Uit de kuil komen diverse fragmenten handgevormd aardewerk, waaronder een bodemfragment met 
een centrale perforatie. Het aardewerk geeft echter geen nadere datering voor het spoor. Een stuk 

34.50 34.50

34.00 34.00

NZ

10
11

12

10

11 13
13

201

200

NZ

201-1

Fig. 9.14. Luyksgestel Tiliaans-Noord. Profiel van waterkuil 200 en 201, alsmede aardewerk van 201. Profiel schaal 1:40, aarde-

werk 1:3.



69

hout uit de vulling had te veel noesten om dendrochronologisch gedateerd te kunnen worden, maar 
een 14C-datering bleek wel mogelijk: 2200 ± 35 BP (GrA-45903), 356-338, 330-280, 255-244, 236-
201 cal BC (1σ); 376-188 cal BC (2σ). Het hout dateert daarmee in de tweede helft van de Midden 
of in de Late IJzertijd.

9 . 5  s p o r e n c l u s t e r s

SPORENCLUSTER 500 / werkput 108 (fig. 5.1)
onderzoek

In de zuidwesthoek van werkput 108 bevinden zich vier paalkuilen die samen sporencluster 500 vor-
men. De diepte van de sporen ligt tussen de 8 en 14 cm. Aangezien het cluster zich tegen de zuidelijke 
grens van het onderzochte terrein bevindt bestaat de mogelijkheid dat we hier te maken hebben met 
een deel van een grotere structuur die in zuidelijke richting doorloopt. Wellicht kan het cluster geas-
socieerd worden met huis 7, dat slechts enkele meters meer naar het noordwesten ligt. 

datering
Tijdens het couperen en afwerken van de paalkuilen is in spoor 1 een fragment handgevormd aarde-
werk aangetroffen. Dit kan echter niet nader worden gedateerd dan laar prehistorisch.

SPORENCLUSTER 501 / werkput 104 (fig. 5.1)
onderzoek

Centraal in werkput 104 bevindt zich sporencluster 501. De sporen liggen ten westen van huis 1 en 
spieker 110. Het cluster bestaat uit elf paalkuilen met een diepte tussen de 2 en 20 cm.

datering
In de sporen is geen vondstmateriaal aangetroffen, maar de kleur en structuur van de vulling doet 
vermoeden dat het hier om sporen uit de late prehistorie gaat. 

SPORENCLUSTER 502 / werkput 103 (fig. 5.1)
onderzoek

Dit sporencluster bestaat uit dertien paalkuilen die in diepte variëren van 2 tot 25 cm. Ze liggen in 
de noordwesthoek van werkput 103 tegen de grens van het door ons onderzochte terrein. De lig-
ging net ten westen van de structuren 3 en 5 doet vermoeden dat ze mogelijk hiermee geassocieerd 
kunnen worden. 

datering
Tijdens het couperen van deze sporen zijn geen vondsten gedaan. Op basis van kleur en structuur van 
hun vulling zijn deze sporen in de late prehistorie gedateerd.

SPORENCLUSTER 503 / werkput 102 (fig. 5.1)
onderzoek

Dit sporencluster ligt vrijwel tegen de noordoostzijde van huis 5. Het gaat om veertien paalkuilen 
met een gemiddelde diepte die varieert van 5 tot 35 cm. Door de ligging is het zeer onwaarschijnlijk 
dat ze gelijktijdig zijn met huis 5. Het is echter wel mogelijk dat ze samen met structuur 3 hebben 
bestaan, die iets meer naar het zuiden ligt. 
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datering
Aangezien het couperen van de sporen geen dateerbaar materiaal heeft opgeleverd zijn ze op basis 
van hun kleur en structuur gedateerd in de late prehistorie.

SPORENCLUSTER 504 / werkput 106 (fig. 5.1)
onderzoek

Deze zes sporen liggen in de uiterste zuidwesthoek van werkput 106 en in de aangrenzende hoek van 
werkput 102. De sporen 119, 120 en 122 zijn alleen herkend tijdens het vooronderzoek. Aangezien 
ze toen wel zijn gecoupeerd weten we dat de gemiddelde diepte van de zes sporen 14 cm is. Wellicht 
maakt dit sporencluster deel uit van een grotere structuur die in zuidelijke richting verder loopt, maar 
de ligging maakt het onmogelijk dit te achterhalen.

datering
Op basis van kleur en structuur worden deze sporen in de late prehistorie gedateerd.

SPORENCLUSTER 505 / werkput 117 (fig. 5.1)
onderzoek

De veertien sporen van dit cluster zijn aangetroffen in de oostelijke helft van werkput 117.  Waar-
schijnlijk maken deze sporen deel uit van een grotere structuur waarvan, door de beperkte omvang 
van de werkput, slechts een klein deel is blootgelegd. Van de veertien sporen zijn er acht gecoupeerd, 
helaas is hierbij geen vondstmateriaal aangetroffen. De diepte van de sporen loopt uiteen van 8- 45 
cm. 

datering
Op basis van kleur en structuur worden deze sporen in de late prehistorie gedateerd.
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b  j l a g e  1    o v e r z  c h t  va n  a r c h e o l o g  s c h e  p e r  o d e n

begin einde periode
  
1750 na Chr. - heden Nieuwste Tijd

1500 na Chr. - 1750 na Chr. Nieuwe Tijd

  

1300 na Chr. - 1500 na Chr. Late Middeleeuwen

1000 na Chr. - 1300 na Chr. Volle Middeleeuwen

900 na Chr. - 1000 na Chr. 10de eeuw

700 na Chr. - 900 na Chr. Karolingische tijd

450 na Chr. - 700 na Chr. Merovingische tijd

  

270 na Chr. - 450 na Chr. laat-Romeinse tijd

70 na Chr. - 270 na Chr. midden-Romeinse tijd

12 voor Chr. - 70 na Chr. vroeg-Romeinse tijd

  

250 voor Chr. - 12 voor Chr.  Late IJzertijd

500 voor Chr. - 250 voor Chr. Midden IJzertijd

775 voor Chr. - 500 voor Chr. Vroege IJzertijd

  

2000 voor Chr. - 775 voor Chr. Bronstijd

  

5300 voor Chr. - 2000 voor Chr. Neolithicum

  

9200 voor Chr. - 5300/4400 voor Chr. Mesolithicum

  

  9200 voor Chr. Paleolithicum
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b  j l a g e  2    b e a n t w o o r d  n g  va n  d e  o n d e r z o e k s v r a g e n 
u  t  h e t  p r o g r a m m a  va n  e  s e n

1  a l g e m e e n

Wat is het belang van de vindplaatsen voor de lokale en regionale geschiedschrijving?
Zoals in het tweede hoofdstuk van het rapport aan de orde is gekomen, zijn er in de omgeving van 
Luyksgestel een aantal monumenten bekend, die echter allemaal betrekking hebben op archeologische 
sporen ouder dan die in ons onderzoeksgebied. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn 
geen monumenten bekend, maar wel enkele archeologische waarnemingen. Het gaat hierbij echter in alle 
gevallen om sporen van bewoning uit de Middeleeuwen. Sporen uit de Midden en Late IJzertijd zoals 
die in Tiliaans zijn aangetroffen, waren dus nog niet bekend. 

De resultaten van de opgravingen hebben duidelijk gemaakt dat er al in de vroege prehistorie mensen 
in de omgeving van Tiliaans hebben gewoond en dat zij zich hier vanaf de Midden IJzertijd ook echt 
hebben gevestigd. Ze hebben het landschap ingericht met hun akkers in de vorm van een Celtic Field en 
ze hebben huizen en schuurtjes gebouwd. In de perioden daarna, vanaf het midden van de Late IJzertijd, 
maar ook in de Romeinse tijd en gedurende de hele Middeleeuwen zijn er op het terrein geen activi-
teiten uitgevoerd die hun sporen hebben nagelaten. Pas in de late en/of post-middeleeuwse periode zijn 
meerdere verkavelingsgreppels en een karrenpad ontstaan die in de opgraving zijn terug gevonden. Hoe-
wel de begrenzing van de nederzetting uit de IJzertijd binnen de opgraving niet is bepaald, kan worden 
vastgesteld dat er ten noordoosten van de huidige dorpskern van Luyksgestel ruim 2300 jaar geleden ook 
al mensen hebben gewoond.

2  p a l e o - l a n d s c h a p p e l  j k

Hoe zag het abiotische (geomorfologie en bodem) en culturele landschap (cultuurlandschappelijke elementen; ruimte-
gebruik) van het plangebied er uit voor, tijdens en na de bewoning?
Het onderzoek heeft weinig aanwijzing opgeleverd over het culturele landschap van voor de bewoning in 
de Midden IJzertijd. Het is goed mogelijk dat er in die periode ook al gewoond en geakkerd werd in het 
gebied, maar dat wij daar geen sporen van hebben aangetroffen. Ten tijde van de bewoning die is aange-
troffen bij de opgravingen zal het gebied in en rond Tiliaans ingericht zijn geweest met kleine akkertjes, 
waartussen men steeds op wisselende plaatsen woonde. Twee waterkuilen, maar ook de Zoeferloop en de 
enkele natuurlijke laagtes zullen hebben voorzien in de waterbehoefte. Mogelijk is het terrein in de Late 
IJzertijd verlaten en pas in de Late Middeleeuwen opnieuw ontgonnen en in gebruik genomen als akker. 
Dat dit is gebeurd kan worden afgeleid uit het feit dat de bodem van het onderzoeksgebied voornamelijk 
bestaat uit een hoge zwarte enkeerdgrond op leemarm en zwak lemig fijn zand (zEZ21), waarbij de dikte 
van de akkerlaag doorgaans varieert tussen de 60 en 80cm. Op hogere delen in het terrein zal oorspron-
kelijk sprake zijn geweest van een zogenaamde moderpodzol of bruine bosgrond, met een bruine kleur 
die geleidelijk overging naar het gele dekzand van de ondergrond. Door latere agrarische activiteiten zijn 
dergelijke bodems echter omgezet en opgenomen in het akkerdek (‘onthoofd’ bodemprofiel). Het plag-
gendek ligt tegenwoordig direct op het gele dekzand van de ondergrond.

Is het mogelijk een globale datering te geven aan het ontstaan van het plaggendek?
Het aantal scherven uit de Volle en Late Middeleeuwen dat is aangetroffen bij het onderzoek in Tiliaans 
Noord is te gering om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de periode waarin men is begonnen 
met opbrengen van potstal mest. 
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3  v  n d p l a a t s  a

Is er sprake van een nederzettingssysteem van zwervende erven zoals is geconcludeerd naar aanleiding van het voor-
onderzoek?
Het terrein Tiliaans-noord bevat de resten van een nederzetting uit de Midden- Late-IJzertijd. Typisch 
voor dit nederzettingstype is dat het bestaat uit zogenaamde zwervende erven. Hierbij wordt aangeno-
men dat een boerderij gebouwd is om één generatie mee te gaan. Nadien wordt het huis verlaten en 
in sommige gevallen afgebroken. De nakomelingen van de bewoners bouwen in de directe omgeving 
een nieuwe boerderij. Deze manier van leven is ingegeven door twee basisfactoren; de raadakker en de 
levensduur van een gebouw. Tijdens het opgraven van een dergelijke nederzetting worden vaak zoveel 
huisplattegronden aangetroffen dat het lijkt alsof het terrein dichtbevolkt is geweest. Niets is echter min-
der waar. Waarschijnlijk hebben binnen een nederzetting van zwervende erven nooit meer dan drie tot 
zes huizen gelijktijdig gestaan. Het idee van een dichtbevolkt gebied komt voort uit de lange periode 
waarin deze nederzettingen bewoond zijn. 

Schinkel geeft de algemene kenmerken van dit nederzettingstype gedurende de Late Bronstijd- Late 
IJzertijd op basis van de gegevens uit de opgraving Oss-Ussen. Hij geeft aan dat algemeen wordt aange-
nomen dat de afstand waarover men zwerft in de loop van de tijd afneemt en dat de bewoningsdichtheid 
toeneemt. Bedraagt de onderlinge afstand tussen de boerderijen in de vroege IJzertijd nog ongeveer 200 
m, in de Late IJzertijd bedraagt deze afstand nog maar 100 m. Komt het in de eerste periode incidenteel 
voor dat plattegronden op dezelfde plaats opnieuw worden gebouwd, net voor het begin van de jaartel-
ling komt dat steeds vaker voor. 

De resultaten van de opgravingen in Tiliaans-Noord geven geen redenen om te denken dat de neder-
zetting die hier is aangetroffen afwijkt van dit beeld. Er is binnen een relatief klein areaal sprake van 
minimaal tien huisplattegronden, die in een periode van ruim 200 jaar zijn gebouwd. Dit kan worden 
beschouwd als een teken van plaatsvastheid, al is niet duidelijk of er werkelijk sprake is van continuï-
teit. Het is mogelijk dat er buiten het opgegraven terrein nog een aantal huisplattegronden aanwezig is, 
waardoor er steeds sprake is geweest van enkele gezinnen die hier tegelijkertijd hebben gewoond. Als 
dit niet het geval is, heeft er steeds slechts één huis tegelijkertijd gestaan, of er is sprake van hiaten in de 
bewoning.

Hoeveel huisplattegronden zijn in het plangebied minimaal aanwezig en is het mogelijk inzicht te verkrijgen in hun 
onderlinge verhoudingen (zowel in tijd als ruimte?)
Het onderzoek heeft aangetoond dat er binnen het plangebied minimaal 10 huisplattegronden en 27 
spiekers aanwezig zijn. De gebouwen bevinden zich verspreid over het gehele terrein en het is waar-
schijnlijk dat zich buiten de grenzen van het tot nu toe onderzochte terrein ook nog sporen van deze 
nederzetting bevinden. 

Typologisch gezien lijken de plattegronden sterk op elkaar, alleen huis 5 vertegenwoordigt misschien 
een iets jonger type. 14C-onderzoek heeft aangetoond dat de plattegronden in een periode van minimaal 
200 jaar te dateren zijn. De marges die dit onderzoek met zich meebrengt maakt het onmogelijk om op 
basis hiervan een specifiekere datering te geven. Over de onderlinge verhoudingen in tijd valt dus eigen-
lijk weinig te zeggen. Dit geldt eigenlijk ook voor de spreiding in ruimte, al kunnen we wel stellen dat de 
onderlinge afstand varieert tussen de 8 en 250 meter. Door de ‘geringe’ afstand tussen de plattegronden 
kan heel voorzichtig gesteld worden dat het gebied misschien een hogere bewoningsdichtheid heeft dan 
doorgaans wordt aangetroffen in een nederzettingssysteem van zwervende erven. 
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Zijn er duidelijke verschillen tussen de bewoning van laat prehistorisch Luyksgestel en die van de regio zuidoost 
Noord-Brabant? Indien inderdaad sprake is van significante verschillen, hoe zijn deze te verklaren?
Het bewoningspatroon zoals dat in Tiliaans-Noord is aangetroffen sluit goed aan bij het beeld dat we 
kennen uit ander onderzoeken in de regio Zuidoost-Brabant. 

4  n  v e a u  va n  d e  e r v e n

Zijn er aanwijzingen voor de begrenzing van de erven behorend bij de tijdens de IVO-p aangetroffen huisplatte-
gronden?
Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die kunnen wijzen op een begrenzing van erven (zie 
ook paragraaf 5.5 en fig. 5.10). Mogelijk werd voor het afbakenen van het erf gebruik gemaakt van de 
walletjes die werden opgeworpen binnen het Celtic Field. Deze zijn in de loop der tijd opgenomen in de 
bouwvoor, waardoor er nu geen resten meer van waar te nemen zijn. De mogelijkheid bestaat ook dat er 
nooit sprake is geweest van een afbakening aan de rand van het erf. Tijdens dit onderzoek is echter wel 
duidelijk geworden dat het, voor wat de late prehistorie betreft, erg moeilijk is om onderzoek te doen 
naar constructie als een erf. De afbakeningen zijn vaak verdwenen of niet herkenbaar. 

Indien we proberen om op basis van patronen in de spreiding van structuren erven te onderkennen 
stuiten we ook al snel op enkele moeilijkheden. In het geval van Luyksgestel is de dichtheid van de sporen 
en structuren zo hoog dat verschillende erven elkaar oversnijden. Het is daardoor niet mogelijk op basis 
van de ligging van huisplattegronden en spiekers uit te maken welke gebouwen samen een erf vormen. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de aanpak van de opgraving zoals die door ons is gehanteerd 
niet direct ideaal is voor het verkrijgen van een beeld van de verspreiding van erven. Als in de toekomst 
wederom dergelijke vragen moeten worden beantwoord zal een groot aaneengesloten areaal dienen te 
worden onderzocht.

Representeren alle spoorverdichtingen uit het IVO-p huisplattegronden/erven?
Deze vraag kan in het geval van Tiliaans-Noord met ja worden beantwoord. Ter hoogte van alle spoor-
concentraties uit het IVO-P (I-V, zie fig. 2.5) zijn tijdens de opgraving één of meerdere huisplattegronden 
aangetroffen. Indien de sporen niet aan een huisplattegrond toebehoorden, waren ze wel onderdeel van 
een bijgebouw of spieker.

Wat is op basis van de huisplattegrond-typologie, het vondstmateriaal en eventueel ander dateringsonderzoek, de 
datering van de huizen en overige structuren zoals waterputten?
Reeds gedurende het onderzoek werd duidelijk dat de meeste huisplattegronden van het type Oss-Ussen 
4 waren. Deze worden veelal gedateerd in de Midden-IJzertijd en de overgang naar de Late-IJzertijd. 
Het vondstmateriaal dat daadwerkelijk uit de sporen afkomstig is kon hier geen verfijning in aanbrengen. 
Teneinde toch een betere datering te krijgen, zijn enkele houtskoolmonsters opgestuurd naar het Labo-
ratorium voor Isotopen onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van dit onderzoek 
gaven aan dat de meeste structuren inderdaad gedateerd kunnen worden op de overgang van de Midden- 
Late-IJzertijd. Alleen huis 7 lijkt aanmerkelijk ouder. Opvallend is dat het grondplan van dit gebouw ook 
zichtbaar afwijkt van de anderen. In tegenstelling tot de overige boerderijen is deze plattegrond robuuster, 
kent hij geen middenstijlen en is hij kleiner. Huis 5 tenslotte wijkt ook iets af van de andere structuren 
en kan misschien worden gezien als een vroege variant van het Oss-Ussen 5 type, dat iets jonger wordt 
gedateerd.

Indien erven kunnen worden herkend is dit dan mogelijk dankzij een wederkerende inrichting?
Op deze vraag is uitgebeid antwoord gegeven in paragraaf 5.5, hier volgt slechts een korte toelichting. Als 
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eerste moeten we bepalen wat precies een erf is. In ons geval is dat een ruimte waarbinnen de mensen 
leefden en het dagelijkse leven zich afspeelde. De akkers horen hier dus niet bij. Een erf is ingericht met 
een aantal elementen dat nodig is tijdens het dagelijks leven. Het belangrijkste element zal waarschijnlijk 
het hoofdgebouw zijn geweest. Hierin leefden mens en dier samen. Verder treffen we op het erf ook 
spiekers aan, waarin het zaaigoed of het surplus aan agrarische producten zal zijn opgeslagen. In tegenstel-
ling tot op middeleeuwse erven zal de drinkwatervoorziening niet voor handen zijn geweest op het erf. 
De waterput bevond zich waarschijnlijk op een plaats waar hij voor meerdere huishoudens te gebruiken 
was. Wanneer we met deze definitie/omschrijving rekening houden is gebleken dat het niet zonder meer 
mogelijk is erven te herkennen zonder daarbij grote aaneengesloten arealen op te graven. Door de aard 
van de nederzetting komt het veel voor dat erven elkaar oversnijden. Het is dan niet meer mogelijk de 
omvang van een erf en het aantal bijbehorende structuren precies te bepalen.

Wat is de materiële cultuur van een erf? Dat wil zeggen, wat is de variabiliteit en ruimtelijke spreiding van de sporen 
en de vondsten?
Aangezien het niet mogelijk is gebleken om erven als zodanig te onderscheiden is het niet mogelijk een 
antwoord op deze vraag te geven. 

5  n  v e a u  va n  d e  h u  s p l a t t e g r o n d e n

Is er een indeling te geven van de huizen? Is er sprake van her- of verbouw?
Met betrekking tot deze vraag dient eerst opgemerkt te worden dat de conservering van de grondsporen 
in het plangebied Tiliaans-Noord zeer goed is. Hierdoor konden veel details van de plattegronden die 
doorgaans verborgen blijven wel worden herkend. De enige uitzondering hierop is structuur 6. Dit is ook 
grotendeels het gevolg van het feit dat deze plattegrond in twee verschillende werkputten is aangesneden 
en bovendien pas werd herkend tijdens de uitwerking. Naast de kernconstructie van middenstaanders, 
wandpalen en ingangsstijlen is bij veel plattegronden een groot deel van de sporen van de binnenindeling 
bewaard gebleven. Zo is bij structuur 1 een aantal kleine staanders herkend die parallel liggen aan de mid-
denstaanders. Ze zijn alleen aan de westkant van de plattegrond herkend, maar aangezien de sporen erg 
ondiep zijn is het niet gek te veronderstellen dat ze oorspronkelijk over de gehele lengte van de boerderij 
aanwezig zijn geweest. Hoe deze paaltjes moeten worden geïnterpreteerd is niet duidelijk. Aangezien ze 
ondiep gefundeerd zijn lijkt het erop dat ze niet bij de dragende constructie hebben gehoord. Een moge-
lijkheid is dat het gebouw een zolder heeft gekend, waarbij de paaltjes als ondersteuning hebben gediend. 
Dergelijke paaltjes komen we ook tegen bij de structuren 2 en 8. Daar zijn ze echter maar binnen een 
klein deel van de plattegrond aangetroffen.

De structuren 2 en 9 lijken qua maatvoering en paalstelling sterk op elkaar. Het lijkt erop dat het hier 
gaat om twee grotendeels identieke plattegronden. Deze twee plattegronden bevatten bovendien enkele 
sporen die extra informatie geven over de indeling van het gebouw. Zo is aan de oostkant van beide 
plattegronden een paalstelling te zien die doet vermoeden dat we hier te maken hebben met zogenaamde 
veeboxen. Naast de wandpalen staan iedere keer één of twee palen die zorgen dat de binnenruimte in 
verschillende compartimenten wordt onderverdeeld. Door die palen ontstaan er aan zowel de noord als 
de zuidkant van het gebouw boxen van ongeveer 2 meter breed. Gezien de in de IJzertijd overheersende  
windrichting is de oostkant van de plattegrond ook de beste plaats voor een stal. Opmerkelijk is dat op 
de centrale lengteas van het gebouw ter hoogte van boxen ook een paal is gesteld. Ondanks dat zij pre-
cies op lijn liggen tussen de boxen, lijkt het erg onwaarschijnlijk dat ze ook hiervan onderdeel uitmaken. 
Voorbeelden van huisplattegronden waar stalboxen zijn opgegraven geven aan dat het niet noodzake-
lijk en zelfs niet wenselijk is om centraal nog een paal te hebben die bij die boxen hoort. Indien we er 
namelijk vanuit gaan dat de boxen ongeveer op lengte worden gemaakt van het vee dat er uiteindelijk 
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in moet staan, zou er geen ruimte meer overblijven om dit vee naar buiten te brengen. Het ligt dus 
meer voor de hand dat deze palen in samenspel met de palen van de boxen een zolder in de boerderij 
ondersteunden.

Voor wat betreft her- en verbouw zijn geen aanwijzingen gevonden. 

Is er op basis van aard en vondstsamenstelling sprake van bijzondere contexten, zoals bouw- of verlatingsoffers, voor-
raad- of afvalkuilen en wat is hun betekenis?
Tijdens het onderzoek is in één van de paalkuilen van de ingang van structuur 2 een scherf aangetroffen 
die heel misschien als rituele depositie of verlatingsoffer kan worden geïnterpreteerd. Het gaat om een 
bodemscherf van handgevormd aardewerk met daarin een centrale perforatie. Scherven met een derge-
lijke perforatie komen vaak voor in potten die geassocieerd worden met de productie van melkproducten. 
Tevens worden zij regelmatig aangetroffen in kuilen die met het verlaten van een gebouw te maken heb-
ben. Mogelijk is dat hier ook het geval.

6  a a n b e v e l  n g e n

Wat is er te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten buiten het plangebied en welke aanbe-
velingen kunnen worden gedaan ten aanzien van de omgang daarmee in de toekomst?
De opgravingen te Tiliaans Noord hebben uitgewezen dat er een nederzetting van zwervende erven op 
het terrein aanwezig is. Daarbij is aangetoond dat de bewoningssporen zich verspreid over het volledige 
plangebied bevinden en zich zeer waarschijnlijk daarbuiten verder uitstrekken. De sporen en structuren 
liggen tegen alle grenzen van het plangebied aan, met uitzondering van de zuidwestelijke hoek.

Voor toekomstige planologische ontwikkelingen aansluitend aan het plangebied, of de directe omge-
ving daarvan, houdt dit in dat rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van delen van 
deze nederzetting. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een graf-
veld of sporen uit een andere periode. 

Specifiek voor de sporen uit de Midden- en Late IJzertijd geldt dat de conserveringsomstandigheden 
in Tiliaans zo uitzonderlijk zijn, dat wij denken dat het verstandig is bij toekomstig onderzoek de huis-
plattegronden nog intensiever te onderzoeken. Dit maakt het wellicht mogelijk binnen huisplattegronden 
verschillende activiteiten zones te herkennen. Het verdient de aandacht bij toekomstig onderzoek de 
plattegronden chemisch te bemonsteren (fosfaat onderzoek). Wellicht kunnen dan ook op chemische 
gronden activeiteitenzones, zoals het stal- of woongedeelte van elkaar worden onderscheiden. Daarnaast 
is ook gebleken dat het 14C-onderzoek zoals dat tot nog toe is gebruikt veel gegevens oplevert en in de 
toekomst zeker moet worden uitgevoerd om deze gegevens aan te vullen. Wellicht kan op die manier de 
relatieve datering van huisplattegronden worden aangescherpt. Bovendien kan zo meer inzicht gekregen 
worden in de ontwikkeling van de bouwtradities in de IJzertijd.

 
 


