
van wirskaante 2015/4       57

HARRY BENSCHOP

In de afgelopen drie maanden 

zijn de archeologen van de ene 

verrassing in de andere gerold. Na 

de twee grote potten uit de late 

bronstijd/vroege ijzertijd is nog 

een bijzondere vondst gedaan, 

archeoloog Bart Van der Veken 

moest zijn mening grondig herzien 

over waterputten met karren-

wielen, er zijn op het tracé twee 

boerderijen uit de 19e eeuw te-

ruggevonden en soms lijkt het wel 

‘lopende-band-werk’ als op een 

plek wordt gegraven, zoveel wordt 

er gevonden. Alleen de vuursteen-

vindplaats heeft haar geheimen 

nog niet prijs gegeven. 

Zo’n 450 belangstellenden hebben 
zondag 13 september ‘aan de put’ 
gestaan tijdens de Open Dag. Jos 
van der Weerden, Cyriel Verbeek 
en Bart Van der Veken hebben hen 
in groepjes van twintig, dertig man 
in een klein half uurtje laten zien 
hoe de archeologen te werk gaan, 
waar je op let tijdens het veldwerk 
en wat er tot dusver allemaal is ge-
vonden. Maar ook wat er allemaal 
bij komt kijken om conclusies te 

Vondst pot Rössencultuur verrast archeologen

Graven op het tracé van de rondweg (3) 

Bezoek aan de put.

Met rood-witte linten is een 
Middeleeuws gebouw aangegeven.

De posters werden aandachtig bekeken.

kunnen trekken zoals we nu al in 
drie Van Wirskaantes doen.
Naast het ‘veldbezoek’ konden 
bezoekers terecht bij en in de kapel 
van Nijhoven. Op het parkeerter-
reintje hadden de archeologen en 
Amalia de handen ineengeslagen 
voor een informatiemarktje, een sa-
menwerking die naar meer smaakt. 
In de kapel stonden de twee grote 
potten waar we in de vorige Van 
Wirskaante al melding van konden 
maken. 
De archeologen hebben er veel 
plezier aan beleefd om over hun 
werk in Baarle te vertellen. Zeker 
ook omdat het onderzoek op het 
tracé van de Baarlese rondweg zo 
veel nieuwe informatie oplevert 
over onze geschiedenis. 

De twee potten

Iconen van het ‘rijke archeologi-
sche landschap’ dat Baarle zonder 
enige twijfel is – als er nog twijfel 
zou zijn, is die met de resultaten 
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van het archeologisch onderzoek 
op het tracé van de rondweg volle-
dig weggenomen – vormen de twee 
potten die tijdens de Open Dag in 
de kapel opgesteld stonden. Martin 
Meffert, de provinciaal archeoloog, 
heeft de hele dag, zonder zich ook 
maar een moment rust te gunnen, 
de blaren op zijn tong gepraat om 
iedereen over deze magnifieke 
vondst te informeren.

Ze zijn gevonden in een kuil ten 
noorden van de Oordeelsestraat. 
Daar lagen ze, ‘opengeklapt’ in de 
grond. In ‘grote lappen’, grote stuk-
ken aardewerk (van soms wel 30 
tot 40 cm) die bijna tegen elkaar 
aan lagen. Van rand tot bodem 
konden van de twee potten stuk-
ken in elkaar worden gepast, een 
voorwaarde om te besluiten om tot 

Martin Meffert geeft uitleg over de twee potten.

Stagiaire Loes met de ‘grote lappen’. 

restauratie over te gaan. Je moet 
wel de vorm van de pot goed in 
beeld hebben. Bij één pot is veertig 
procent aangevuld met gips, bij de 
andere maar twintig procent want 
daar is tachtig procent van terug-
gevonden! “Beide potten hebben 
na restauratie een zodanige waarde 
dat je er publiekelijk iets mee moet 
doen”, gaf Martin op de Open Dag 
aan. “Niet wegstoppen in de kelder 
van een museum.” Het beste is ze 
in Baarle te laten, op een plaats 
waar het ‘archeologisch verhaal’ 
verteld kan worden. 
Op de Open Dag mochten de 
archeologen ook de burgemeesters 
van Nassau en Hertog verwel-
komen en hen bijpraten over het 
onderzoek en de spectaculaire 
resultaten. Beiden waren ervan 
overtuigd dat Baarle daar wat mee 

moet. Vanuit onze heemkundekring 
willen we daar de komende jaren 
zeker aan gaan trekken.

Rössencultuur

Op de Open Dag had aarde-
werkspecialist Simone Bloo mij 
‘nog een heel bijzondere vondst’ 
toevertrouwd. “Vertel ik je over 
een paar weken wel het fijne van.” 
Op het tijdelijk kantoortje aan de 
Geerstraat wijst ze half oktober 
op een aantal scherven op tafel. 
Zeker wel honderd, schat ik zo. 
Stukjes van twee tot vijf centimeter 
groot. Enkele nog wat groter, tot 
vijftien centimeter. “Ze komen uit 
het midden-neolithicum. Behorend 
tot de Michelsbergcultuur, rond 
4000 v. Chr. Dachten we,” vertelt 
Simone. Ook voor haar is dit bij-
zonder materiaal, dat ze niet vaak 
in handen heeft. Daarom heeft ze 
enkele specialisten geraadpleegd. 
Want ze hadden toch wel twijfels. 
Misschien is het nog ouder? Komt 
het mogelijk uit de Rössencultuur?
Net toen ik bij haar langs kwam, 
kreeg zij een mailtje van Fred 
Brounen van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed: ‘Je kunt er 
zeker van zijn dat het een pot is uit 
de Rössencultuur. Helemaal niet 
raar dat jullie twijfelden, want aar-
dewerk dat tot die cultuur behoort, 
is uiterst zeldzaam.’

Afbeelding overgenomen uit Spatz, H. 
1996, Tafel 210, pot 6. Rössenpot uit 
Weinstadt Endersbach, Duitsland (in 
de buurt van Stuttgart). 
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“Aan de vorm van de scherven wist 
ik wel in welke periode ik het moest 
zoeken”, legt Simone me geduldig 
uit. Ze laat me enkele afbeeldingen 
in ‘leerboeken’ zien: “Een wat naar 
de bovenrand toe naar buiten uitlo-
pende wand, bijna de vorm van een 
tulp. En een bolle onderkant. De 
kerfjes op de rand en de knobbel-
oren maakten het beeld compleet. 
Dat is zo afwijkend van aardewerk 
uit de ijzertijd. Ook de manier 
waarop de oren zijn doorboord – 
deels is die doorboring in de wand, 
zeg maar ‘onderhuids’, gemaakt 
– maakten mij wel duidelijk dat het 
niet uit de ijzertijd kwam.”
De kerfjes op de potrand zijn er met 
een spateltje in gemaakt, als versie-
ring. Ook de oren, op de pot zitten 
enkele zogenaamde knobbeloren, 
waren versierd. “Dat bracht mij aan 
het twijfelen. In de Michelsbergcul-
tuur werden de oren namelijk niet 
versierd. Het zal toch niet…”. De 
mail van Fred Brounen bracht het 
verlossende bericht: de pot behoort 
tot de Rössencultuur, zo’n 4500-
4000 v. Chr. Een unieke vondst.

Puzzelen

Loes, studente uit Leuven, viel 
dus met haar neus in de boter 

Het typerende knobbeloor. De kerfjes op de potrand zijn er met een spateltje ingemaakt. 

tijdens haar stage in Baarle. Zulk 
oud aardewerk in je handen, dat 
zal ze niet vaak meer meemaken. 
Zij heeft het grootste deel van de 
scherven, het waren er precies 86 
wist Simone me nog te vertellen, 
aan elkaar gepast. Met Bart, die 
elke koffiepauze wel aangreep om 
even mee te puzzelen. 
Aan elkaar geplakte scherven 
worden in een lage bak met zand 
gelegd. Zo kan je voorkomen dat 
er teveel spanning op komt te 
staan bij het ‘passen en meten’ van 
nieuwe stukjes. Laat Simone nu 
net zand zijn gaan halen als ik wat 

foto’s wil maken van het knob-
beloor en de ingekerfde rand. Niet 
aanraken, kreeg ik te horen. Enkele 
dagen later was de pot al afgevoerd 
naar het kantoor van BAAC. Geluk-
kig had Simone de nodige foto’s 
gemaakt. 

‘Hele pot’

“De pot was helemaal compleet”, 
zegt Simone. Ik kijk haar ongelovig 
aan. “Ja, archeologisch compleet. 
Dan bedoelen wij dat het profiel 
van de zijwand, van rand tot 
bodem, compleet is. Wij hoeven 

Voorzichtig worden de scherven gepast, een tijdrovende klus.
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geen complete pot te hebben om 
de pot te vervolledigen, zolang 
het volledige profiel en de ronding 
maar gekend zijn. Maar of je het 
geloven wilt of niet, de pot was 
wél voor tweederde compleet!” En 
dat is heel bijzonder, vertrouwt zij 
me toe.
In Nederland is er vooral langs de 
oostgrens aardewerk uit de Rössen-
cultuur gevonden, met name in een 
strook langs de Maas tot in België. 
Bij een opgraving in Well-Aijen 
(gemeente Bergen) zijn vergelijk-
bare oren aangetroffen, daar is een 
datering van 4700 v. Chr. voor de 
context (het spoor waar de pot is ge-
vonden, red.) uitgekomen. Simone: 
“Dat we het in Baarle, zo ver naar 
het westen, hebben aangetroffen, is 
al bijzonder. Meer naar het westen 
zijn maar op twee, drie plaatsen 
(op Tholen en voorbij Antwerpen) 
natuurstenen artefacten (Breitkeile) 
uit die  periode gevonden.”

Van nationaal belang

Wat de vondst in Baarle nog meer 
bijzonder maakt, is dat hier een 
‘hele pot’ is aangetroffen. Op de 
vindplaatsen in Limburg waar Rös-
senaardewerk is geregistreerd, zijn 
maar enkele scherven gevonden. 
”De pot moet in zijn geheel zijn 
achtergelaten. Je moet daarbij 
bedenken”, vervolgt Simone, “dat 
in de ijzertijd en later veel aarde-
werk werd gebruikt, in de Rössen-
cultuur nog niet. Vermoed wordt 
dat die mensen nog niet helemaal 
sedentair (op één plaats) leefden 
en soms nog rond trokken. Het 
aardewerk uit de Rössencultuur is 
ook dunwandig, veel breekbaarder 
dus dan in de ijzertijd. Dat maakt 
het al helemaal bijzonder dat er 
ver buiten het oorsprongsgebied, in 
Duitsland voorbij de Eifel, een hele 
pot is gevonden.”

Zij schat dat in heel Limburg ten 
hoogste 100 scherven zijn gevon-
den. En in Baarle dus een hele 
pot. Een ongekende vondst in de 
Lage Landen. “Dan mag je stellen 
dat deze vondst van nationaal en 
ook internationaal belang is. Die 
verdient in ieder geval een plaatsje 
in het Brabants Museum.”

Ven bij vuursteenvindplaats

Je bent net een paar weken te 
vroeg, zegt Jan Roymans, als 
landschapsdeskundige verbonden 
aan het onderzoek, als ik hem tref 
bij de vuursteenvindplaats op Bo-
schoven. Beter gezegd: bij het ven 
waaraan de vuursteenvindplaats 
gelegen is. Roymans is gespecia-
liseerd in de ‘natte delen van het 

De bodem van het ven tekent zich scherp af. 

Het profiel wordt heel nauwgezet ingetekend.

landschap’. “De vuursteenvind-
plaatsen bevinden zich rond het 
ven”, steekt Roymans van wal. 
“Niet verwonderlijk. Op de rand 
hebben mensen gewoond, heel 
tijdelijk. Juist op de overgang 
van laag naar hoog was eten te 
vinden. Daar was de biodiversi-
teit het grootst. Vergis je niet, als 
we spreken van ‘basiskampen’, 
verbleven families van zo’n zes, 
zeven personen er in die tijd 
hooguit enkele weken. Altijd op 
doortrek, maar ze gebruikten vaste 
routes en vaste pleisterplaatsen. 
Deze plek was er waarschijnlijk 
één van.”
Hij kijkt er naar uit als het ven 
wordt opengelegd. Dan kan er pol-
lenonderzoek plaatsvinden. “Dat 
levert ons dan informatie op hoe 
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de omgeving eruit zag in die tijd. 
Vanwege het dikke veenpakket 
is het onderzoek veelbelovend.” 
Roymans ziet, gevraagd naar het 
belang van dit onderzoek, het als 
een voortdurende uitdaging, om 
iedere vindplaats boven de grijze 

massa uit te tillen. “En vragen 
zien te beantwoorden die de we-
tenschap weer een stukje verder 
kunnen brengen. Gelukkig geeft 
de provincie de Combinatie, de 
drie adviesbureaus, veel ruimte bij 
het onderzoek op de rondweg.”

Frieda ontvangt de studenten van Larenstein bij het ven. 

Dekzandlandschap met essen

Je treft niet zo veel vennen met 
resten van bewoning uit het 
vroegere landschap aan, onderwijst 
fysisch geografe Frieda Zuidhoff 
van ADC ArcheoProjecten op een 
ochtend studenten van de hoge-
school VHL (Van Hall Larenstein) 
in Velp. “Logisch dat ze destijds 
dit ven opzochten. Het is zo’n 35 
meter in diameter”. Als voorberei-
ding op hun excursie hadden de 
studenten zich al terdege verdiept 
in het Baarlese landschap: ‘Een 
dekzandlandschap met grote es-
sen. Ontstaan in de laatste ijstijd’. 
Op de geomorfologische kaart val-
len de beekdalen het meest op, het 
zijn belangrijke elementen in het 
ontstaan van het landschap. Op de 
hoge essen is het ‘archeologisch 
materiaal’ heel goed bewaard, 
geeft Frieda hen nog mee. “Het ven 
waar we met z’n allen rond staan, 
dateert vermoedelijk uit het mid-
den-mesolithicum. In de loop der 
eeuwen heeft er eerst den, dan eik, 
hazelaar en tenslotte beuk gestaan. 
Aan de hand van het pollenonder-
zoek kijken we naar de invloed van 
de mens op de vegetatie.” 
Er zal nog uitgebreid nader on-
derzoek aan plaats vinden. En er 
wordt nog verder gegraven in en 
rond het ven. Het uitwerken van 
de genomen monsters uit het ven 
zal nog maanden in beslag nemen. 
Het zal dus nog een tijdje duren 
vooraleer het ven al haar geheimen 
heeft prijsgegeven. 

Jagers/verzamelaars

Cyriel Verbeek is wat voorzichtiger 
als het op de datering van het ven 
en wat er zich rond het ven heeft 
afgespeeld, aankomt. “Alles wijst 
nu op het midden-mesolithicum. In 
eerste instantie gingen we uit van 

De boom heeft een paar duizend jaar in het veen gelegen. 

Het was nog een heel karwei om de stammen af te kappen 
zonder het profiel te verstoren. 
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De Larenstein-studenten bij de wasplaats. 

het vroeg-mesolithicum.” Cyriel is 
de projectleider van het onderzoek 
op de rondweg maar ook gespecia-
liseerd in vuursteenonderzoek. “Het 
lijkt erop dat hier alleen ‘jagers/
verzamelaars’ kwamen. We hebben 
tot nu toe bij het vuursteenonder-
zoek alleen aanwijzingen gevonden 
van ‘pijlbewapening’: vuursteen dat 
als weerhaak of pijlpunt gebruikt 
is op pijlen van riet of hout. Voor 
de voedselvoorziening dus.” Cyriel 
voegt er nog aan toe dat er ‘te wei-
nig aanwijzingen zijn voor schrab-
bers’, vuursteen dat gebruikt werd 
om vet van de huid van beesten 
te schrapen. Het sterkt hem in de 
overtuiging dat in die tijd te Bo-

schoven alleen sprake was van een 
tijdelijk verblijf. “Mensen zwierven 
over honderden kilometers door het 
landschap. Jaarlijks kwamen ze 
voor korte tijd op geschikte plekken 
terug.” Het materiaal dat we hier 
aantreffen is ‘Wommersom kwart-
siet’. “Het is een natuursteen die 
werd gewonnen in Wommersom, 
bij Tienen (B). Door handel kwam 
het onze kant op. Of ze gingen het 
zelf halen. Boven de grote rivieren 
in Nederland kom je dit kwartsiet 
bijna niet tegen.”

Boerderij op Boschoven

In de spie tussen het Bels Lijntje 
Projectleider Cyriel Verbeek op de 
Open Dag. 

en Boschoven zijn meer sporen 
van bewoning gevonden dan 
verwacht. “Goed bewaarde resten”, 
zegt Bart Van der Veken. Hij praat 
me net als de vorige keer weer 
helemaal bij over de vorderingen 
van het archeologisch onderzoek 
op het tracé van de rondweg. “Een 
erf uit de periode 1650/1850, 
met een stenen fundering van een 
boerderij en meerdere waterputten 
uit diezelfde periode. Verder nog 
aardewerk uit sporen van een iets 

De activiteiten op Boschoven in volle gang. 

oudere periode, rond ca. 1500.” 
Op hun kaarten duiden de archeo-
logen deze plek aan als ‘vindplaats 
1’, de meest noordelijk te onder-
zoeken plek in het noord-zuid 
lopende tracé van de rondweg. 
Naar de Bredaseweg toe hoeft 
er geen archeologisch onderzoek 
meer plaats te vinden.
Eerst is een klein deel van de spie 
onderzocht. “Moesbedden wijzen 
erop dat hier grond bewerkt is. In 
de noordwest hoek hebben we 
karrensporen blootgelegd. Ook 
een waterput en een waterkuil 
versterkten ons vermoeden dat er 
dichtbij een woning, een boerderij 
moet hebben gestaan.” Bart wijdt 
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mij helemaal in hoe de archeo-
logen verder zijn gegaan: “Grep-
pels die we hebben blootgelegd, 
kwamen overeen met wat er op de 
kadastrale minuut van 1832 was 
ingetekend. Alleen iets verschoven, 
want oude kaarten georefereren 
is uiteraard niet helemaal precies, 
het scheelt enkele meters. Met het 
vermoeden dat hier echt iets van 
bewoning moet zijn geweest – op 
de kaart van 1832 stond ook 
een boerderij ingetekend – is de 
noordelijke punt van het terrein 
opgegraven.

Vijf vlakken

Niet voor niets, zo blijkt. De 
archeologen hebben er wel aan 
moeten trekken, want ze hebben in 
vijf vlakken (dat wil zeggen op vijf 
niveaus in de bodem) gegraven. 
“Dat komt op zandgronden heel 
weinig voor, dat we zo in zo veel 
vlakken opgraven”, legt Bart de 
gevolgde werkwijze uit. “Het zegt 
veel over de complexiteit van het 
geheel.” 
Ten zuidoosten van de boerderij, 
tegen het huis aan bijna, is een 
zone met allemaal waterputten 
aangetroffen. De karrensporen, aan 
de andere kant van de boerderij, 
blijken langs het huis te lopen, 
waarschijnlijk een eeuwenoude 
verbinding naar Boschoven en 
verder. Aan de noord- en zuidzijde 
van de stenen fundering zie je 
duidelijk hoe er naar de stal werd 
gereden, wijst Bart me op de kaart. 
“De structuur wordt als een potstal 
geïnterpreteerd.” Naast de stenen 
fundering, zijn ook paalsporen 
gevonden. “Er is dus ook sprake 
geweest van houtbouw, op precies 
dezelfde plek, van eenzelfde soort 
gebouw. Maar of dat beide er 
tegelijkertijd hebben gestaan, dus 
hout- en steenbouw tegelijkertijd, 
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De karresporen zijn duidelijk zichtbaar. Waar de mensen 
staan, bevinden zich de restanten van het muurwerk. 

Vindplaats 1 met de boerderij op Boschoven. 
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of opeenvolgend, is vooralsnog in 
nevelen gehuld.”
Wel is iets naar het oosten nog een 
potstal gevonden. “In dit geval is 
het honderd procent zeker ‘hout-
bouw’. We vermoeden dat het een 
15e/16e eeuwse boerderij was. 
Het bewijst dat de boerderij met 
stenen fundering uit de 17e/19e 
eeuw in de directe omgeving, op 
nog geen 15 meter, een voorganger 
heeft gehad”, verklaart Van der 
Veken. 
Aan de andere kant van Boscho-
ven - op vindplaats 2 - zijn nog 
watervoerende greppels met een 
drenkkuil aangetroffen. Uit het 
materiaal dat in deze sporen is 
aangetroffen, kan worden afgeleid 
dat ze rond 1500 in gebruik waren 
en vermoedelijk bij de 15e/16e 
eeuwse boerderij aan de andere 
kant van de weg hoorden.

“Momenteel is het nog een giganti-
sche warboel”, zegt Bart. Daarmee 
heeft hij niets teveel gezegd als 
je naar het kaartje van vindplaats 
1 kijkt. En dat is nog maar het 
eerste vlak, de bovenste laag die 
de archeologen in kaart hebben 
gebracht. “Maar in de uitwerking 
gaan we dit allemaal uitklaren.” 

Karrenwiel

Om de ‘sporenwarboel’ te ont-
warren zijn de archeologen op 
bepaalde plekken dieper gaan 
graven. Bijvoorbeeld in de zone 
waar verschillende waterputten 
naast en over elkaar liggen. “Het 
betreft bijna allemaal plaggen-
putten, waterputten helemaal 
opgebouwd uit plaggen”, zegt Van 
der Veken. “Toen op een gegeven 
ogenblik de goeie eiken bomen ‘op’ 
waren, is men begonnen met de 
zogenaamde plaggenputten. Plag-
gen werden op elkaar gestapeld 

De plaggen waarmee de put is gemaakt zijn duidelijk te zien. 

Het karrenwiel wordt ‘in het vlak’ ingemeten. 

Een dubbel karrenwiel.

om een put te maken. Dat is vanaf 
1300 ongeveer. Vanaf 1500 heeft 
men karrewielen onder in een put 
gelegd.”
Bart moet lachen. “Het is hier in 
Baarle wel de gekkigheid ten top. 

Beweerde ik drie maanden geleden 
naar aanleiding van een vraag 
van jullie lid Jacques Boone nogal 
stellig dat er tijdens dit onderzoek 
waarschijnlijk geen waterputten 
met karrenwielen zouden gevon-
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den worden, daar moet ik nu toch 
wel op terugkomen. We hebben 
er op deze plek wel vijf gevonden! 
Waaronder een dubbele, alsof 
het zo nog niet genoeg is. En ten 
noorden van de Reth hebben we 
bij een andere boerderij nog zes 
putten met karrenwielen gevonden. 
De teller staat nu op zeventien kar-
renwielen! Terwijl ik er bij andere 
opgravingen heel af en toe wel 
eens eentje vind.” 
Het karrenwiel ligt op de bodem 
van de put, als fundering. In de 
zomer staat het water laag, in de 
winter staat het hoger. Bij één 
waterput waren op het karrenwiel 
houten plankjes gelegd, breder dan 
het karrenwiel. Op die planken was 
een bakstenen waterput gebouwd”.

Stiep

Hij neemt me nog even mee naar 
het ‘vierde vlak’ van vindplaats 
1. “Daar hebben we één stiep 
opgegraven.” Een stiep is een 
stenen fundering waar de hout-
bouw van een gebouw op rust. 
“Vanaf ongeveer 1300 kennen we 
bakstenen. Dat werd vanaf die tijd 

Danny en Cyriel meten de stenen 
fundering (stiep) in. 

gebruikt voor het fundament van 
een gebouw. Er werden dan geen 
houten palen meer ingegraven, die 
stonden op de stenen fundering. 
Als een woning werd afgebroken, 
werden na het hout ook de stenen 
vaak weggehaald en op een andere 
plek hergebruikt. Voor de archeo-
logen levert dat ‘onzichtbare erven’ 
op.” De stenen lagen naast elkaar, 
in verband. Op Boschoven herin-
nert dus één stiep nog aan deze 
manier van bouwen.

“Uit veel later tijd zijn op vind-
plaats 1 parallel aan het Bels 
Lijntje nog sporen gevonden, die 
waarschijnlijk zijn terug te voeren 
op telegraafpalen die langs de 
spoorlijn stonden”, zo besluit Bart 
Van der Veken zijn relaas over 
vindplaats 1. “Een plek waar we 
uiteindelijk dus delen van twee 
erven (boerderijen, red.) uit de 
Nieuwe Tijd hebben blootgelegd. 
Hadden we nooit verwacht.”

Middeleeuws Nijhoven

Van de kuilen die van de zomer 
achter de kapel van Nijhoven zijn 
aangetroffen (zie de vorige Van 
Wirskaante) is nog steeds niet 
achterhaald waar ze voor dienden. 

“Geen idee wat het is”, zegt Bart 
nog eens verontschuldigend. “De 
archeologen die zijn gespeciali-
seerd in de late Middeleeuwen en 
de Nieuwe Tijd en de archeobota-
nici gaan er mee aan de slag. De 
vaste ploeg van de rondweg is heel 
benieuwd.”
Bij het schrijven van het vorige 
artikel was de opgraving rond de 
kapel nog in volle gang. Bart weet 
nu te melden dat er ten noorden 
van Nijhoven meerdere hooimij-
ten zijn gevonden: “Sowieso al 
zes. Door hun vorm zijn ze in de 
Middeleeuwen te dateren.” Ze zijn 
vijfhoekig, lange schuine palen die 
van boven bijeen komen, vormden 
de constructie om het hooi tegen 
weer en wind te beschermen.
Verder zijn er op de vindplaats ach-
ter de kapel nog twee boerderijen 
gevonden: één is waarschijnlijk 
Romeins, de ander dateert uit de 
volle Middeleeuwen.
De Middeleeuwse bewoning (pe-
riode 1000-1200) loopt door aan 
de andere kant van Nijhoven. Aan 
beide zijden van de weg zijn heel 
veel boerderijen uit die tijd opge-
graven. Moesbedden, hooioppers, 
schuren, stallen, waterputten en 
boerderijen wijzen erop dat het hier 
een drukte van jewelste was in die 

De schuine paal van de hooimijt, even heel goed zoeken in 
het profiel. 
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De vijfpalige hooimijten op Nijhoven vallen goed op. 

tijd. “Hier en daar is het patroon 
behoorlijk verstoord door greppels 
en grondbewerkingssporen uit 
latere tijd. Het is dus veel zoekwerk 
om de Middeleeuwse bebouwing 
goed in kaart te brengen”, zegt 
Bart nog. Hij vult nog aan dat er 
rondlopende greppels – rondom 
de gebouwen dus – zijn gevonden, 
die in de Middeleeuwen voor de 
begrenzing van het erf zorgden.
Alsof het allemaal nog niet genoeg 
is, krijg ik later van Marlien Jans-
sens te horen dat er bij Nijhoven, 
dicht bij de kapel, een Romeinse 
potstal is gevonden. “Eigenlijk 

Om de boomstamwaterput te ontgraven was 
grondwaterbemaling nodig. 
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twee”, zegt ze. “We proberen 
te achterhalen hoe de boerderij 
precies heeft gestaan.” Of dat gaat 
lukken, is maar de vraag. Het zit 
precies in de uiterste punt die is 
onderzocht. Wel is ter plekke nog 
Romeins aardewerk gevonden. 

‘Het stikt van de 
Middeleeuwen’ op de Reth 

Hoewel Bart er nog niet zo veel 
over wil zeggen, vertrouwden de 
veldwerkers me in september op 
de Reth toe: ‘Het stikt hier van 
de Middeleeuwen’. “We zitten 
hier in vindplaats 16 inderdaad 
volop in de Middeleeuwen”, wil 
Bart al wel kwijt. “Het ene na het 
andere erf wordt er opgegraven. 
De gebouwen lijken allemaal op 

Detail boomstamwaterput. 

Op de voorgrond een deel van de erfinrichting, op de achtergrond een 
volmiddeleeuwse gebouwplattegrond. 

elkaar qua afmetingen en opbouw. 
De meeste hebben niet de typische 
bootvorm van de Volle Middeleeu-
wen, de wanden zijn redelijk recht. 
Vermoedelijk zijn de gebouwen op 
het einde van de Volle Middeleeu-
wen, na 1150, te dateren. Maar 
dat moet ik nog uitzoeken. Ze 
zijn allemaal ongeveer oost-west 
georiënteerd”. 
Begin oktober zijn er al vijf 
gebouwplattegronden in kaart 
gebracht. Er zijn ook heel veel 
kleine gebouwtjes opgegraven, 
4- en 6-palige spiekers, schuurtjes 
waar de voorraad in werd bewaard. 

legenda

waterput
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huis en bijgebouw (veelal
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topografie
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Overzicht van de gevonden huizen op de Reth (veelal met 
bootvorm en gelijke oriëntatie). 
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Wat ook mooi te zien is op de kaart 
is een deel van de erfindeling, 
vermoedelijk een veekering. Enkele 
greppels en palenrijtjes lopen mooi 
naar een waterput toe. 

Kelder

Ten noorden van de Reth, op 
Belgisch grondgebied, is na Bo-
schoven nog een boerderij uit de 
Nieuwe Tijd gevonden. “De zone 
net ten noorden ervan is redelijk 
leeg, met sporen van grondbewer-
king en dan ineens weer een boel 
sporen bij elkaar: een boerderij met 
stenen fundering, een omvangrijk 
greppelsysteem er rond met een 
waterkuil en meerdere waterputten. 
Omdat de sporen precies overeen 
komen met de kaart uit 1832, 
weten we in welke tijdsperiode we 
zitten.” Bart herinnert me nog even 
aan de waterputten met karrenwiel 
die hier zijn bovengehaald. Net 
zoals bij Boschoven hebben we bij 
deze boerderij ook een heleboel 
waterputten opgegraven. Het zijn 
er zes (waaronder één stenen put) 

Twee lagen steen is het enige dat resteert van de fundering. 

in totaal, met maar liefst negen 
karrenwielen onderin!
Op de plek van de boerderij is ook 
dieper gegraven: “In het tweede 
vlak hebben we een kelder aange-
troffen”, beëindigt Bart zijn verhaal 
voor deze Van Wirskaante.

Kaartmateriaal en de meeste foto’s 
bij dit artikel zijn ter beschikking 
gesteld door de Combinatie van de 
drie archeologische adviesbureaus 
die het project ’Opgraving randweg 
Baarle-Nassau/Hertog’ uitvoeren.

De ‘allesporenkaart’ is geplot op het oude kadastrale minuutplan van 1832. 
Beide kaarten zijn iets ten opzichte van elkaar verschoven (niet meer dan 
enkele meters!), wat je goed kunt zien aan de ligging van de boerderij (groene 
vlak) en aan de greppel (en palenrij van het hekwerk) die van links naar rechts 
door de werkputput loopt. De greppel en het hekwerk vormde de perceelgrens 
zoals goed te zien is op de oude kaart.


