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Het Regionaal Archeologisch Archiverings Project (RAAP) is een stichting
opgericht vanuit het Instituut voor Pré- en Protohistorische archeologie Albert
Egges van Giffen (IPP) van de Universiteit van Amsterdam. Deze stichting
specialiseert zich in het opsporen en evalueren van en adviseren over oudheidkun-
dige vindplaatsen in het landelijk gebied. Ten behoeve van het ruimtelijk orde-
ningsbeleid van gemeentelijke, provinciale en rijksinstellingen wordt van deze
vindplaatsen de archeologische waarde vastgesteld, waardoor een beter beleid ten
opzichte van de cultuurhistorische waarden mogelijk wordt.
De Stichting RAAP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing
van de adviezen.
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1 VOORWOORD

Overblijfselen van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis kunnen in het huidige
landschap op de meeste plaatsen nog worden teruggevonden. De mens heeft door
inrichting van zijn woon- en werkomgeving een belangrijk stempel op het landschap
gedrukt. Hij heeft dit niet overal en altijd op dezelfde wijze gedaan. Daardoor zijn in
zowel tijd als plaats verschillende inrichtingsvormen ontstaan.
Elementen die getuigen van de bewoningsgeschiedenis worden cultuurhistorische waarden
genoemd. Een speciale groep daarin vormen de archeologische overblijfselen. Archeolo-
gie is de wetenschap die zich richt op reconstructie van samenlevingen in het verleden
door middel van opsporing, onderzoek, verklaring en conservering van de materiële
overblijfselen van menselijke activiteiten. Doel is enerzijds het verkrijgen van kennis
over de menselijke samenleving door de tijden heen en anderzijds het verkrijgen van
beter inzicht in de processen waardoor samenlevingen veranderen. In tegenstelling tot een
zeer verbreide opvatting is het doel van archeologie niet het stofferen van museum-
vitrines met 'mooie stukken' maar een zo getrouw mogelijke reconstructie van alle
aspecten van het (pre)historisch bestaan.
In de archeologie wordt onderscheid gemaakt tussen de prehistorische en de historische
archeologie. Eerstgenoemde bestudeert samenlevingen zonder, dan wel nagenoeg zonder
mogelijkheid tot correlatie met een nalatenschap van geschreven bronnen. Historische
archeologie richt zich op samenlevingen die tevens geschiedkundige en literaire teksten
alsmede talrijke andere documenten hebben nagelaten.

Slechts een betrekkelijk klein deel van de archeologische overblijfselen in Nederland is
zichtbaar in het landschap, zoals bijv. terpen, grafheuvels, hunebedden en kasteelbergjes.
Het grootste deel echter is niet aan het oppervlak zichtbaar en moeilijk te ontdekken.
Veel is bovendien nog onbekend en niet in kaart gebracht. Het gaat daarbij vooral om
oude woonplaatsen, grafvelden, overslibde en overstoven terreinen die zich niet aan het
oppervlak verraden, maar door hun grondsporen en onder het oppervlak verborgen
vondsten minstens even belangrijke informatiebronnen zijn als de zichtbare Monumenten.
De bodem met bovengenoemde sporen van menselijke activiteiten wordt vaak vergeleken
met een archief dat ons een historische documentatie biedt van een geheel andere orde
dan die van de geschreven bronnen. Dit bodemarchief is van zeer groot belang omdat het
als enige bron alle informatie bevat over het prehistorisch verleden, d.W.Z. de periode
voorafgaand aan de kennis van het schrift, welke meer dan 99 % van de geschiedenis van
de mensheid omvat. Archeologen lezen dit archief door het uitvoeren van bodemonder-
zoek - bijvoorbeeld door middel van opgravingen - met de bedoeling de overblijfselen
die zijn achtergelaten door onze voorouders te ontdekken, analyseren en dateren.
Zoals ieder archief is ook het bodemarchief zeer kwetsbaar, met andere woorden zeer
gevoelig voor ingrepen. Bij stadsuitbreidingen, grondwerkzaamheden in het landelijk
gebied (zoals wegaanleg en het graven van nieuwe sloten) en talloze agrarische werk-
zaamheden, kunnen de nog aanwezige archeologische overblijfselen ernstig aangetast of
zelfs geheel vernietigd worden. Zoals bij elk archief geldt ook hier dat bij onzorgvuldig
beheer bestaande, unieke informatie verdwijnt: er komt nooit iets bij.
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Namens het bestuur van de Stichting,
de directeur,

drs. R.W. Brandt
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2 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Oirschot is archeologisch onderzoek verricht op het terrein
waar ooit 'Huis ten Bergh' gestaan heeft (Fig. 1). Doel van het onderzoek was na te gaan
of er nog archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Er is gebruik gemaakt van de
geo-elektrische weerstandsmethode en grondboringen.

Het betreffende terrein ligt aan de rand van het dorp Spoordonk in de gemeente Oirschot
langs de gekanaliseerde Beerze. Het is thans in gebruik als weiland.

Op grond van de hoogteverschillen in het terrein kan een eerste indruk verkregen worden
van de ligging van 'Huis ten Bergh'. Het huis moet op het hoogste gedeelte gestaan
hebben, terwijl de vroegere gracht in de lagere delen van het terrein gezocht moet
worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door A. Verpoorte, F.A. Perk en 1. Nuijten in oktober
1991.

Figuur 1: Locatie van het onderzochte perceel (gearceerd).
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Figuur 2: Tekening uit ca. 1825 (uit: A.C. Broek, De Stad en Meierij van 's Hertogen-
bosch of dezelver Beschrijving. Tweede Afdeeling (herdruk 1978).
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3 TERREINBESCHRIJVING

'Huis ten Bergh' is een zogenaamde 'omwaterde huizinghe' ('moated site', in Brabant
ook 'schrans' genoemd): een huis omgeven door een gracht van minimaal 5 meter breed,
zonder primaire, defensieve functie. De oudst bekende bewoner stamt uit de 16& eeuw,
Rikald N van Merode.
Aan de westkant van het perceel bevindt zich de oude loop van de Beerze, voordat deze
gekanaliseerd werd. Ten oosten van het perceel staat het zogenaamde rentmeesterhuis.
Het eerder vermelde poortgebouw, dat bij 'Huis ten Bergh' hoorde, is een onderdeel van
het rentmeesterhuis: de boog van de poort is in het metselwerk nog herkenbaar. Ook de
nabij gelegen watermolen hoorde vroeger bij 'Huis ten Bergh'.

Een schematische tekening uit 1619 geeft een beeld van de globale ligging: een huis met
een poortgebouw gelegen in een bocht van de rivier de Beerze (Fig. 3). In 1772 wordt
het huis te koop aangeboden, waarna het wordt afgebroken. Een tekening uit ca. 1825
toont 'Den Bergh, of het Huis te Spoordonk te Oirschot' , met een brede gracht en een
brug (Fig. 2). Vermoedelijk was het toen al afgebroken.

De verkoopakte uit 1772 vermeldt vele details over het huis, de tuin en de bijgebouwen:

..... het groot Adelijck huijs of kasteel, genaemt den Bergh, bestaende in
verscheijde zoo boven als beneden camers, kapel, keuken, verwuifde kel-
ders, stallinge voor paerden, koets en brandhuijs, spatiense tuijn voorzien
met een menigte vrugtboomen, twee vijvers of reservoiren en fraije tuijn-
camer, benefens een groote neerhuijsinge of boerewoning met een extra
groote schuur en aparte stal voor agtien a twintigh beesten en drie a vier
paerden, brouwerije en backhuijs, als mede twee schelve, weijden, alle
beslooten en omgeven met zeer breede en visrijcke gragten en verdere
wateren en vijvers, correspondentie hebbende met de revier de Groote
Aa, ... "

~. -,
"

Figuur 3: Schematische tekening uit 1619 (uit: Kaartcollectie Streekarchief Zuid-Oost-Brabant).
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4 VVEERSTANDSONDERZOEK
4.1 METIlODE

Het weerstandsonderzoek is uitgevoerd met een RM15 weerstandsmeter met ingebouwde
data-logger.
Voor de metingen worden vier electroden de grond ingedrukt. Twee electroden staan
gedurende de hele meting vast op één plaats (onderling circa 20 meter uiteen), op mini-
maal 15 meter afstand van het te meten terreingedeelte. De twee andere electroden zijn
mobiel en bepalen de waarde van de meting. Op twee electroden wordt een spanningsver-
schil aangebracht en met twee andere electroden wordt de stroomsterkte door de bodem
gemeten, waaruit de schijnbare soortelijke weerstand berekend wordt.
De metingen zijn verricht met een afstand van 1.00 meter tussen de mobiele electroden,
hetgeen betekent dat de meting een bodemvolume van circa 100 cm doorsnee en 100 cm
diep omvat. Als in dit bodemvolume funderings- of muurresten aanwezig zijn, wordt de
meting hierdoor beïnvloed: in het algemeen levert dit een hogere weerstandswaarde op.
Oude, opgevulde grachten, zullen zich juist kenmerken door een verhoogd gehalte aan
organische stof. De organische stof houdt het water goed vast en zal een verlaging van de
weerstandswaarde veroorzaken ..

4.2 WERKWUZE
Over het te meten terrein is een grid uitgezet met daaraan gekoppeld een lokaal meetsys-
teem. Dit lokale meetsysteem is vastgelegd aan in het veld herkenbare punten (Fig. 4).
Binnen het meetsysteem is iedere meter een meting verricht. De data-logger van de
RM15 kan maximaal 15.000 metingen in zijn geheugen opslaan, waarna de data overge-
zonden dienen te worden. .

4.3 WEERGAVE
De weerstandsmetingen zijn visueel weergegeven met behulp van grijswaardenkaartjes
(Fig. 5) en kleurenkaartjes (Fig. 6). Voor de grijswaardenkaartjes wordt iedere meting
voorgesteld als een vierkantje van een bepaalde grootte (bepaald door de schaal), dat
gevuld wordt met een aantal zwarte puntjes. Het aantal zwarte puntjes is afhankelijk van
de waarde van de meting op die plaats: hoe hoger de waarde, des te meer puntjes.
In de praktijk levert dit een kaartbeeld op dat hoge weerstandswaarden donker afbeeldt en
lage waarden als lichte plekken laat zien. Van een afstand bekeken zijn hierin het duide-
lijkst patronen te herkennen.
Bij weerstandsmetingen worden de donkere plekken meestal veroorzaakt door muurres-
ten, terwijl de lichte plekken oude slootpatronen of grachten voorstellen.
In het kleurenplaatje (Fig. 6) wordt de waarde van de metingen op een bepaalde plaats
weergegeven door een bepaalde kleur: de laagste waarden met blauwen dan oplopend op
via groen - geel - oranje en rood naar paars, dat de hoogste waarden weergeeft. Hier
overheen worden de contourlijnen (lijnen van gelijke weerstand) en de schaduwing
geprint.
Voor schaduwing worden de metingen voorgesteld als een reliëf waarover de zon schijnt.
De zon wordt verondersteld vanuit de linker bovenhoek van het kaartbeeld te schijnen.
De zon zal dan naar het licht toe gekeerde gebieden sterk verlichten, die worden dan
lichter; in de schaduw liggende gebieden worden juist donkerder afgebeeld. Over een
kleurenplaatje heen geprint, versterkt dit het drie-dimensionale beeld.
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4.4 REsULTATEN
Op de grijswaardenkaart (Fig. 5) is een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen het binnen-
terrein, waar 'Huis ten Bergh' gestaan heeft, en de gracht eromheen. De lichte ringvor-
mige band is de gracht. De lage weerstandswaarden worden veroorzaakt door de
humeuze en vochtige grachtvulling die elektriciteit relatief goed geleid. Het donkere
gebied is de vroegere lokatie van 'Huis ten Bergh'. Door de slecht geleidende zandgrond
zijn hier hoge waarden gemeten. Op de kleurenkaart (Fig. 6) worden de lage weerstands-
waarden in blauwe en groene tinten weergegeven, terwijl in gebieden met een rode of
paarse kleur hoge weerstandswaarden gemeten zijn. Met behulp van de overlay (Fig. 7)
van gracht en binnenterrein wordt de interpretatie van de grijswaarden- en kleurenkaart
vereenvoudigd.

i
I
I

I

I
I
I

I
p

In het binnenterrein zijn geen duidelijke structuren te herkennen die wijzen op overblijf-
selen van gebouwen. Aan de westrand is een lichte band te zien: een oude beekbedding
van de Beerze, zoals uit boringen bleek. De kaarsrechte lichte banden zijn de recente, ..
gedempte sloten. Deze zijn ook in het reliëf duidelijk zichtbaar.
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5 BOORONDERZOEK
5.1 METHODE

Met behulp van een Edelman-boor zijn op het perceel boringen verricht met als doel het
traceren van de gracht en het vaststellen van de verspreiding van het puin. De onderlinge
afstand tussen de boringen bedroeg 10 meter, met tussenboringen om de rand van de
gracht nauwkeurig vast te stellen. Er is geboord in drie rijen langs de volgende coördina-
ten: x = 40, y = 100 en y = 135. De lokatie van de boringen is weergegeven in Fig. 4.
Er is geboord tot in het ongestoorde, natuurlijke sediment. Dit bevindt zich op een diepte
van 30 tot ca. 160 cm, afhankelijk van de diepte van de gracht of andere grondsporen.

5.2 REsULTATEN
Op grond van de boringen kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
binnenterrein en gracht. De gracht bestaat uit een humeuze vulling met veel afbraakmate-
riaal. Het afbraakmateriaal (soms ondoordringbaar) bevindt zich met name aan de rand
van de noordelijke en oostelijke delen van de gracht. Onderin de gracht wordt vaak veen
aangetroffen. De gracht heeft een diepte van ca. 1.60 meter en een breedte van ca. 20
meter.

Aan de westelijke rand van het perceel is een oude beekloop aangeboord. Dit verklaart
de lichte band op het kleurenkaart/grijswaardenplaatje. Ook aan de zuidrand van het
perceel is de rand van een oude beekloop aangetroffen; dit ligt aan de rand van het met
de weerstandsmethode onderzochte terrein.

Op het binnenterrein is in de boor weinig puin aangetroffen. Meestal bestaat de grond
onder de bouwvoor uit schoon zand. Slechts op twee plaatsen is ondoordringbaar puin
aangetroffen: het is niet te zeggen of het om muurresten gaat of om puinconcentraties in
uitbraaksleuven of een waterput. Het binnenterrein heeft een oppervlakte van ca. 65 x 40
m.

In Fig. 9 en 10 zijn profielen weergegeven van twee rijen boringen (langs x = 40 en
y = 100). Hierin is de diepte van de gracht onder het oppervlak aangegeven. De hoogte-
verschillen aan de oppervlakte zijn in deze schetsen grotendeels genegeerd. Ook de twee
ondoordringbare puinconcentraties zijn ingetekend.
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6 DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Het uitgevoerde onderzoek heeft de ligging van de gracht aangetoond. De vulling van de
gracht kan veel informatie bevatten over datering en bewoning van 'Huis ten Bergh'. Op
het binnenterrein zijn nauwelijks fundamenten aanwezig. Slechts een diepe fundering kan
op een aantal plaatsen nog aanwezig zijn (daar waar ondoordringbaar puin op het
binnenterrein is gevonden). De meest waarschijnlijke ligging van 'Huis ten Bergh' is aan
de noordrand van het binnenterrein.

Hoewel A. van Oirschot (1981) spreekt van een kasteel, kan 'Huis ten Bergh' gedefi-
nieerd worden als een 'moated site' (Janssen, 1990). Een 'moated site' is omgeven door
een gracht van minimaal 5 meter breed. De uit de gracht gegraven grond is gebruikt om
het binnenterrein op te hogen, waarop het huis gebouwd is. Het binnenterrein is meestal
ca. 30 x 30 meter; met een oppervlakte van 65 x 40 meter is 'Huis ten Bergh' erg groot.
Huis noch gracht hebben een primaire, defensieve functie; torens, kantelen e.d. zijn
veeleer symbolen van macht en rijkdom. De 'moated sites' zijn te dateren tussen ca.
1200 en 1600 na Chr. De toenmalige autoriteiten maakten een onderscheid tussen ver-
sterkte kastelen en niet-versterkte stenen huizen, op grond van de dikte van de muren en
de breedte van de gracht; niet iedereen kreeg toestemming een huis te bouwen met muren
breder dan een bepaalde dikte en grachten breder dan een specifieke maat.

I

I
I

Het huis is in de 18c eeuw, zoals regelmatig het geval is op de zandgronden, zeer
grondig afgebroken om de stenen te kunnen verkopen. In deze gebieden was steen een
kostbaar bouwmateriaal. Het niet bruikbare afbraakmateriaal en de verhoging waar het
huis stond zijn gebruikt om de gracht te dempen. Bij de aanleg van het weiland is het
binnenterrein enigszins geëgaliseerd. De nagenoeg schone bouwvoor bestaat uit opge-
bracht zand. I

I
De gracht is vroeger verbonden geweest met de Beerze. Op een kadasterkaart uit 1830
(Fig. 11) is de oude loop van de Beerze aangegeven. De bij de boringen aangetroffen
beeklopen komen hiermee overeen.

Figuur 10: Kadastersituatie van 1830.
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