
 

De stichting Noord-Brabants Archeologisch 
Genootschap (NBAG) is in 2013 opgericht op 
initiatief van de voormalige Sectie 
Archeologie van het Noordbrabants 
Genootschap. 

 

Het doel van de stichting is de kennis over 
de archeologie van Noord-Brabant te 
bundelen en te verspreiden. De stichting 
stimuleert en ondersteunt de belangstelling 
voor archeologie en betrokkenheid van 
inwoners van Noord-Brabant. 

 

De stichting wil een ontmoetingsplaats 
bieden voor de archeologie in Noord-
Brabant. In de stichting komen wetenschap, 
maatschappelijk belang, beroepsarcheologen 
en vrijwilligers samen. Zie: www.nbag.nl 

 

Het NBAG werkt samen met: 

 Brabants Heem 
 Brabantse afdelingen AWN 
 Erfgoed Brabant 
 Provinciaal, regio- en gemeentelijke 

archeologen 

 
 
 
 
 
 

De belangrijkste activiteiten zijn:  

 Contactdag voor (amateur-) 
archeologen met bezoek aan 
opgraving en/of landschap onder 
leiding van beroepsarcheologen.  

 Studiedagen voor zowel amateur- 
archeologen als beroepsarcheologen. 

 Archeologsiche kroniek waar recente 
opgravingen en vondsten uit de 
povincie Noord-Brabant worden 
gepresenteerd, zie website 
www.nbag.nl 

          

 

 

Agenda: 

Volgende studiedag:   Voorjaar 2018 

Volgende contactdag: Nog niet bekend 

 

 

Contact: 

Secretariaat: 
Stichting Noord-Brabants Archeologisch 
Genootschap  
Indigolaan 766 
5044 SK Tilburg  
Tel. 013-5359457  
 
e-mail: nbgarcheologie@gmail.com  
 
De stichting is gevestigd te 's-Hertogenbosch  
KvK nummer: 58007539  
Bank Rabobank 108584534 

 Najaars Studiedag        

 

 

 

 

 

Programma Studiedag NBAG 

 

 

 

 

Best-Aarle 
Een bijzonder cultuurlandschap met eeuwenoude 

bewoning 

 

 
 

 

             Best, zondag 12 november 2017 

Boerderij De Armenhoef 

Oirschotseweg 117, 5684 NH Best 
 

 

Oirschot, zondag 12 november 2017 

Café – Zaal ’t Vrijthof, 

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot, 

 

 

 

 

 

9.30 uur Ontvangst bij de Armenhoef in Best 
Harrie van Vroenhoven, voorzitter van 
heemkundekring Dye van Best. 

9.45 uur  Rondleiding in de oudste boerderij van 
 Nederland 
Jan Willem de Kort & Dick Zweers 

11.30 uur Opening studiedag in Oirschot 
Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG 
 
11.40 uur De Aarlese Hoeve – een boerderij van  
meer dan zeven eeuwen  
Jan Willem de Kort & Dick Zweers 
 
12.30 uur Lunch 
 
13.30 uur Het “natuurlijke” landschap van  
Best-Aarle  
Eckhart Heunks 
 
14.00 uur Het landschap als leefgebied voor de  
bewoners van Best-Aarle op basis van  
paleo-ecologisch onderzoek  
Laura Kooistra 
 
14.45 uur Pauze 
 
15.00 uur De bewoning van Best-Aarle in de late  
prehistorie en Romeinse tijd  
Adrie Tol/Lucas Meurkens 
 
15.45 uur Best-Aarle: schatkamer voor onderzoek  
van een plattelandsgemeenschap in de  
Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
Johan Verspay 
 
17.00 uur Sluiting 
 

 

 

 

 

http://www.nbag.nl
http://www.nbag.nl
mailto:nbgarcheologie@gmail.com


Bezoek aan boerderij De 
Armenhoef  
Oirschotseweg 117, 5684 NH Best 

Door Harrie van Vroenhoven, voorzitter van 
heemkundekring Dye van Best worden we 
ontvangen. De rondleiding wordt verzorgd 
door Jan-Willem de Kort & Dick Zweers. 

Met dank aan de familie Scheepers. Het 
boerenbedrijf gaat gewoon door, de kalveren 
staan weer in het rijksmonument. Citaat uit 
de Volkskrant 6 juin 2013 van boer Johan 
Scheepers: 'Dat was ook een voorwaarde 
van ons, dat we gewoon boer konden blijven. 
Het is al 750 jaar een stal, en zo blijft het 
ook.' 

 

 

 Afbeelding 1. Armenhoef 1963.  Foto: Gerard Dukker 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  

 

 

 Afbeelding 2. Aarlese Hoeve anno nu. Foto: Ruud van 
Nooijen 

 

LEZING 1 

Rijke oogst van een armenhoef 

Interdisciplinair onderzoek naar de Aarlese 
Hoeve in Best 

Jan-Willem de Kort en Dick Zweers  

In het najaar van 2010 attendeerde 
bouwhistoricus Dick Zweers de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed op een dertiende-
eeuwse datering van een boerderij in Best. 
Daarmee zou deze boerderij de oudste 
bekende boerderij van Nederland, en 
mogelijk zelfs van West-Europa zijn. De 
boerderij staat bekend onder verschillende 
namen: de Aarlese Hoeve, de Hoeve 
Amelrijck Booth, de Armenhoef en ’t Goet te 
Arle. Binnen het agrarische erfgoed is een 
dertiende-eeuwse boerderij uniek. Behalve 
de datering was vooral doorslaggevend dat 
deze boerderij een onmiskenbare aanvulling 
als onderzoeksobject oplevert. De dertiende 
en veertiende eeuw vormen een periode 
waarover weinig bekend is in zowel 
archeologie als bouwhistorie van de 
boerderijbouw. Men groef vanaf die periode 
het houtskelet van de boerderij niet meer in, 
maar plaatste het op een ondersteuning van 
onder andere baksteen of veldkeien (poeren 
of stiepen), waardoor archeologen meestal 
niets in de bodem terugvinden. 
Bovengrondse voorbeelden zijn er daarnaast 
nauwelijks. Het overgrote deel van de 
boerderijen in Brabant heeft een aanzienlijk 
jongere datering. De oudste boerderij in 
Brabant was tot voor kort de boerderij aan 
Maaskant 5 in Vessem. Deze is gedateerd in 
1390. 

In goed overleg met de eigenaar is besloten 
tot aanwijzing van de boerderij als 
rijksmonument, waarbij de status als 
rijksmonument de bedrijfsvoering niet in de 
weg hoeft te staan. Het bedrijfsgedeelte van 
de boerderij was echter in slechte staat en is 
daarom met geld van gemeente, provincie en 
rijk gerestaureerd.  
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Gelijktijdig met de restauratie van de 
boerderij is de ondergrond door middel van 
archeologisch onderzoek gewaardeerd en 
vond bouwhistorisch onderzoek plaats.  

Hoewel de Nederlandse archeologie een 
traditie kent om interdisciplinair te opereren, 
is de combinatie van archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek nog niet 
vanzelfsprekend. Dat dit een duidelijke 
meerwaarde heeft blijkt wel uit de resultaten 
van het onderzoek naar de Aarlese Hoeve; 
beide disciplines vulden elkaar naadloos aan. 

De Aarlese Hoeve is van belang voor het 
besef dat zich in de dertiende en veertiende 
eeuw een experimentele ontwikkeling of 
verandering voltrok in de wijze waarop 
boerderijen gebouwd werden. De Aarlese 
Hoeve vormt een concrete brug tussen het 
archeologische onderzoek en het 
bovengrondse onderzoek (de bouwhistorie) 
naar deze fase waarin deze veranderingen 
plaats vinden. Daarnaast leert de Aarlese 
Hoeve ons dat de middeleeuwse Brabantse 
boerderij niet te omschrijven is in één enkel 
model maar juist dat de ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgen. Tegelijkertijd is het 
belangrijk te beseffen dat nog lang niet 
volledig is uitgekristalliseerd hoe de 
ontwikkelingen tot in detail hebben 
plaatsgevonden. De Aarlese Hoeve voegt 
veel nieuwe kennis toe, maar roept ook 
nieuwe vragen op. Zoals over de 
ontwikkeling van het rookhuis naar het 
gebruik van een schouw, over de indeling 
van het stalgedeelte van de boerderij, over 
de plaats van de mestopslag en de 
introductie en ontwikkeling van de potstal.  

Samenwerking tussen archeologie en 
bouwhistorie levert veel aanvullende 
informatie, net als iconografisch onderzoek 
en archiefonderzoek naar juridische stukken, 
bouwopdrachten en bestekken. Dit leidt tot 
meer informatie over de boerderij, de 
bedrijfsvoering, de inrichting van het erf en 
de aanwezigheid van bijgebouwen.  

 

 
Gelukkig staat de Aarlese hoeve er na de 
restauratie weer goed bij en kan, zoals het er 
nu naar uitziet, nog eens zevenhonderd jaar 
mee. 
 

 
 
Afbeelding 3. Het donkerbruingekleurde gebint (1) met 
de twee sporenparen zit op de oorspronkelijke, 
dertiende-eeuwse plaats. De lichtbruine delen zijn 
hergebruikt dertiende-eeuws materiaal binnen de 
hoeve. Tekening: John van Lierop. 
 
 

 
 
Afbeelding 4. Foto genomen tijdens de restauratie. 
Foto: Ruud van Nooijen 
 
 
 

 

 



LEZING 2 

De ondergrond van Best-Aarle: 
het fysisch geografische 
landschap 
 
Eckhart Heunks 
 
Voor een goed begrip van de 
landschappelijke ligging van aangetroffen 
vindplaatsen te Best-Aarle is de geologische, 
geomorfologische, bodemkundige, 
hydrologische en in algemene zin de 
paleogeografische opbouw van het landschap 
bestudeerd. Dit is in het veld gedaan aan de 
hand van enkele lange landschapssleuven 
met diepe boringen, aangevuld met 
detailwaarnemingen van bodemprofielen op 
de verschillende opgraaflocaties. Samen met 
een analyse van overige beschikbare 
bronnen zoals historisch kaartmateriaal, 
hoogte-analyses, en  de resultaten van 
voorgaande veldonderzoeken en andere 
relevante fysisch geografische gegevens, is 
een beeld gecreëerd van de 
paleolandschappelijke ontwikkelingen van 
het gebied vanaf het Vroeg-Weichselien.  
 
Het plangebied Aarle ligt in een 
overgangslandschap van de hoog gelegen 
laat-glaciale zandgronden van de midden-
Brabantse dekzandrug in het zuiden, naar 
een groot gebied met voornamelijk lemige en 
natte broekgronden ten noorden ervan. Het 
plangebied zelf bestaat uit een mozaïek van 
fluviatiel versneden dekzandplateau-
restanten waarop oude, leemrijke 
fluvioglaciale dekzanden vrijwel dagzomen. 
Een dun dek van eolische, relatief leemarme 
zanden- vermoedelijk gelijktijdig gevormd 
met de Midden-Brabantse dekzandrug - 
maakt dat hier op de meeste plaatsen toch 
sprake is van een redelijk doorlatende 
toplaag. In deze toplaag heeft zich 
waarschijnlijk vooral gedurende het 
Atlanticum een veldpodzol gevormd waarvan 
de kenmerken binnen het plangebied sterk 
kunnen variëren, afhankelijk van de  
 

 
lemigheid van de grond en de lokale 
relatieve hoogteligging. Het feit dat het 
natuurlijke maaiveld in noordelijke richting 
behoorlijk afloopt (ca. 1,5 meter/km) en de 
aanwezigheid van periglaciale dalinsnijdingen 
hebben vermoedelijk gezorgd voor redelijk 
droge omstandigheden in de late prehistorie, 
Romeinse tijd en middeleeuwen. De zuid-
noord georiënteerde periglaciale dalen, 
waarvan er zich twee direct ten oosten en 
westen van het plangebied manifesteren, zijn 
opgevuld met goed doorlatende zandige 
afzettingen en vormen daarmee natuurlijke 
drainages in het dekzandlandschap. De 
waterafvoer ging voornamelijk ondergrond: 
in de dalen zijn geen aanwijzingen gevonden 
voor de aanwezigheid van natuurlijke beken 
in het Holoceen. Wel wijzen de grote brokken 
ijzeroer in de dalflanken op sterke 
kwelstromen. Ondanks dat het plangebied 
globaal gezien droog genoeg was voor 
bewoning en beakkering, zal in de lagere 
delen met lemige bodems sprake zijn 
geweest van redelijk natte omstandigheden 
waaronder beekeerd-achtige bodemtypen 
konden ontstaan. 
De lokale en regionale bodemkundige en 
geomorfologische verscheidenheid heeft, 
samen met de gunstige hydrologische 
kenmerken, Best Aarle tenminste vanaf de 
late prehistorie, maar waarschijnlijk al vanaf 
de eerste boeren in het neolithicum, 
aantrekkelijk gemaakt voor bewoning en 
agrarische activiteiten. Een kwaliteit die het 
tot in de 21e  eeuw heeft behouden en heeft 
geleid tot een rijk bodemarchief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Afbeelding 14 Onderzoek bij de opgravingen 
 © Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant 
 

 
Afbeelding 15. Benen fluit, gevonden in een tiende 
eeuwse waterput en vervaardigd uit het bot van een 
grote vogel  
© Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant 
 

 
Afbeelding 16. Romeinse lanspunt 
 © Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant 

 
 
Boek ’t Goet te Arle - de oudst 
bekende boerderij van West-
Europa 

 
 
Afbeelding 17. De Armenhoef bij Best rond 1960. 

 
Op donderdag 3 december 2105 werd in 
Zalencentrum Prinsenhof in Best het 
nieuwe boek ’t Goet te Arle 
gepresenteerd. ’t Goet te Arle is een rijk 
historisch boek over de geschiedenis 
van de oudst bekende boerderij van 
West-Europa aan de Oirschotseweg 117 
in Best. De boerderij kent, naast ’t Goet 
te Arle, ook wel de namen de Amelrijck 
Booth Hoeve, de Armenhoef en de 
Aarlese Hoeve. Het wordt uitgegeven op 
initiatief van Stichting de Brabantse 
Boerderij, Stichting de 
Kapellekes en Heemkundekring Dye van 
Best.  

Het boek ’t Goet te Arle schenkt aandacht 
aan de historische achtergronden van de 
oudst bekende en nog steeds bestaande 
boerderij in Best. De boerderij staat nog 
grotendeels overeind op het originele gebint 
en wordt al meer dan 750 jaar gebruikt als 
stal. Welke veranderingen onderging de 
boerderij gedurende die 750 jaar, wie waren 
de bewoners en welke gronden waren in 
gebruik? Het zijn enkele onderwerpen die in 
het boek aan bod komen. Naast de 
historische achtergronden, schenkt het boek 
ook aandacht aan de restauratie in 2014 en 
de bouwhistorisch- en archeologische 
onderzoeken. Het boek is o.a. verkrijgbaar 
via de website van uitgeverij Pictures 
Publishers voor € 29,50.  

De publicatie is onderdeel van een groot 
project dat over de boerderij in Best is 
uitgevoerd. Naast de publicatie van het boek, 
bestaat het project o.a. uit de ontwikkeling 
van een educatieprogramma voor zowel het 
basis- als het middelbaar onderwijs. 
Inmiddels is ook het restauratieproject van 
de boerderij afgerond.  

Het boek is geschreven door Otto 
Brinkkemper, Ton van den Hurk, Jan-Willem 
de Kort, Paul Maas, Jan Timmers, Daniel 
Vangheluwe, Johan Verspay en Dick Zweers. 
Het is tot stand gekomen mede dankzij 
(financiële) bijdragen van Erfgoed Brabant, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Streekfonds 
Het Groene woud, de gemeente Best, notaris 
Jan van de Meulengraaf, Frans Adriaanse, 
Voergroep Zuid en de drie initiatief nemende 
partijen. Het resultaat is een boek over een 
rijk historische en bijzondere boerderij in 
Best. 



LEZING 5 

Best-Aarle: schatkamer voor 
onderzoek van een 
plattelandsgemeenschap in de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
 
Johan Verspay 
 

Het onderzoek in Best-Aarle is bijzonder 
vruchtbaar gebleken voor de studie naar 
plattelandsgemeenschappen in Brabant in de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Dit is te 
danken aan de hoge kwaliteit van de 
archeologische resten en de omvang van het 
plangebied, maar ook aan de betrokkenheid 
van de opdrachtgever, de gemeente Best, 
die ons in staat stelde de om enkele 
veelbelovende onderzoekslijnen nader 
uitwerken. Dit leidde er onder meer toe dat 
we de middeleeuwse bewoning konden 
volgen in een ononderbroken reeks van 
opeenvolgende erven van de late negende 
tot de late negentiende eeuw, een periode 
van ruim duizend jaar: Een uitzonderlijk 
ensemble dat ons inzicht bood in o.a. de 
ontwikkeling van huisbouw, erfinrichting en 
de opkomst van de potstal. Door de 
nederzetting in nauwe samenhang te 
onderzoeken met het cultuurlandschap was 
het bovendien mogelijk deze ontwikkelingen 
te duiden in een ruimer verband.Het 
onderzoek in Best-Aarle biedt ons een 
zeldzame inkijk in de ontwikkelingen in de 
Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd, 
een periode die tot dusver slecht gekend is 
op het platteland vanwege de kloof tussen de 
archeologische en (bouw)historische bronnen. 
Het stelt ons daarmee in staat een brug te 
slaan tussen de beter gekende Volle 
Middeleeuwen en latere Nieuwe tijd. 
Bovendien vormen de Late Middeleeuwen 
een belangrijke periode in de ontwikkeling 
van het Brabantse cultuurlandschap zoals we 
dat kennen tot de aan de industrialisatie in 
de twintigste eeuw. Grootschalige 
veranderingen die in die periode optreden 
zullen bepalend blijken voor de 
landschappelijke inrichting, de wijze waarop 

landbouw bedreven wordt én de ontwikkeling 
van de dorpen en gehuchten. Deze laat-
middeleeuwse transformatie vormde een van 
de centrale thema’s van het onderzoek. In de 
lezing zullen we deze nader uitdiepen aan de 
hand van de opgravingsresultaten en nagaan 
hoe verschillende aspecten van de 
plattelandssamenleving zich ontwikkelden in 
deze periode, hoe deze ontwikkelingen met 
elkaar samenhangen en wat de 
achterliggende motieven zijn. Wat is de 
relatie tussen waterputten en 
bemestingsvormen? Is het toevallig dat de 
erfinrichting verandert op het moment dat de 
landbouw wordt geïntensiveerd? Houdt de 
verplaatsing van nederzettingen verband met 
veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering? Deze en andere kwesties 
komen aan bod in de presentatie van deze 
bijzondere opgraving. 

Afbeelding 12. Johan Verspay toont in situ een 
bouwoffer, opgraving Best-Aarle 2012. Foto Diachron                     

 
 Afbeelding 13. Opgraving Best-Aarle, Romeinse 
waterput 2012. Foto Archol 
 

 

 

Afbeelding 5. Vereenvoudigde en geschematiseerde 
weergave van de geomorfologische en bodemkundige 
kenmerken  van het plangebied en omgeving. Het 
plangebied ligt op de overgang van een groot 
aaneengesloten dekzandplateau in het zuiden naar een 
versneden en lager gelegen dekzandlandschap in het 
noorden.  
 

 
 
Afbeelding 6. Landschapssleuf. Foto: Eckhart Heunks 
 

 

LEZING 3 

Het landschap als leefgebied 
voor de bewoners van Best-
Aarle op basis van paleo-
ecologisch onderzoek 

Laura I. Kooistra 

Hoe zag het landschap van Best-Aarle eruit 
toen er zich in de late prehistorie boeren 
vestigden? En hoe veranderde het onder 
invloed van menselijk handelen? Was de 
microregio met bos bedekt en kapten de 
bronstijdboeren open plekken in het bos, of 
had men uitzicht over het naar het noorden 
lager wordende land en keek men uit over 
het pleistocene rivierdal in het oosten? En, 
lagen die grafmonumenten in de ijzertijd en 
de Romeinse tijd nu in een heideveld of had 
men een andere omgeving daarvoor 
gekozen? Om antwoord op dergelijke vragen 
te krijgen is tijdens het archeologisch 
onderzoek op uitgebreide schaal paleo-
ecologisch materiaal verzameld en 
onderzocht. In geval van Best-Aarle bestaat 
het materiaal uit allerlei plantenresten, want 
in het Brabantse dekzand blijven dierlijke 
resten alleen bij hoge uitzondering bewaard. 

In de lezing zal kort worden ingegaan op de 
wijze waarop het paleo-ecologische 
onderzoek is uitgevoerd. Tevens wordt stil 
gestaan bij de overwegingen van de 
onderzoeker bij het interpreteren van de 
onderzoeksgegevens. Het leeuwendeel van 
de lezing zal evenwel een ‘reis door de tijd’ 
zijn, met de nadruk op de begroeiing van het 
landschap in Best-Aarle en het gebruik dat 
mensen van het landschap maakten vanaf de 
steentijd tot in de nieuwe tijd. 

 

 

 

 



 

 
 
Afbeelding 7. Het voorkomen van stuifmeel van enkele  
bomen in de late bronstijd (lbt), de vroege, midden en  
late ijzertijd (resp. vijz, mijz en lijz) in het zuiden (z),  
westen (w) en noorden (n) van Best-Aarle. 
 
 

 

Afbeelding 8. Open eiken-berkenbos, zoals dat in de 
late prehistorie in Best-Aarle kan zijn voorgekomen. 
Foto: L.I. Kooistra. 

 
LEZING 4a 

Aarle in de late prehistorie: 
dynamische bewoning in een 
gevarieerd landschap 

Adrie Tol 

De nederzettingen 
De grootschalige opgraving in plangebied 
Aarle heeft een prachtig inzicht in de 
laatprehistorische bewoning van de micro-
regio ten noorden van Best opgeleverd. Het 
gebied ligt juist op de overgang van de hoog 
gelegen zandgronden van de Midden-
Brabantse dekzandrug in het zuiden naar een 
groot laaggelegen gebied met lemige en  

 
natte broekgronden ten noorden ervan. 
Vanaf net voor de late bronstijd tot en met 
het begin van de midden-ijzertijd (1200 – 
400 voor Chr.) woonden hier enkele boeren 
gezinnen in boerderijen verspreid over het 
landschap. De boerderijen waren niet 
plaatsvast maar werden elke 30 tot 40 jaar 
verlaten waarna op een relatief grote afstand 
(meer dan 100 m) een nieuwe boerderij 
werd gebouwd. Dit noemen we het systeem 
van ‘zwervende erven’. In de loop van de 
midden-ijzertijd en de late ijzertijd (vanaf 
circa 400 voor Chr.) treedt een verandering 
in het bewoningspatroon op. De afstand 
tussen het verlaten huis en het nieuw te 
bouwen huis neemt af en de bewoning 
concentreert zich in een aantal kleinere, min 
om meer plaats vaste nederzettingen van elk 
circa twee boerenerven groot.  
 
Erven en waterputten 
In de late prehistorie bestond een boerenerf 
uit een boerderij met enkele 
opslagschuurtjes voor de oogst. Waterputten 
maakten geen deel uit van het erf, maar 
meerdere huishoudens maakten gebruik van 
één gemeenschappelijke waterput. Tijdens 
de opgraving zijn in totaal 10 waterputten uit 
de bronstijd en ijzertijd aangetroffen. Deze 
waterputten waren tot diep in het 
grondwater ingegraven waardoor de 
putbeschoeiingen en hierin aanwezige 
voorwerpen vaak nog in een uitstekend staat 
verkeerden. Zo heeft een waterput uit circa 
400 voor Chr. een complete eikenhouten 
ploegschaar van een eergetouw opgeleverd.  

Een grafveldje uit de ijzertijd  
Gedurende de tweede helft van de ijzertijd 
(vanaf circa 400 voor Chr.) is een gebied van 
75x75 m als grafveld gebruikt. Daarvoor 
moeten de overledenen op één of meer 
andere begraafplaatsen zijn bijgezet. Waar 
deze liggen is onduidelijk. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9. Opgravingsvlak met de gecoupeerde 
sporen van een woonstalboerderij uit de midden-
ijzertijd 

 

Afbeelding 10. De eikenhouten ploegschaar uit de 
vulling waterput 409. 
 
 
LEZING 4b 

Best – Aarle in de Romeinse tijd 

Lucas Meurkens  
 
Bij de opgravingen in Aarle zijn verschillende 
bewoningsclusters uit de Romeinse tijd 
onderzocht. De bewoning begint in de 1ste 
eeuw na Christus en loopt onafgebroken door 
tot in de tweede helft van de 3de eeuw. De 
aangetroffen resten bestaan uit 
boerderijplattegronden en enkele 
bijgebouwen en waterputten.  

 

Het uit de midden- en late ijzertijd daterende 
grafveld is in de vroeg-Romeinse tijd ook nog 
gebruikt. Enkele grafmonumenten zijn in 
deze periode te dateren.  

In de presentatie zal eerst worden ingegaan 
op de landschappelijke ligging van de 
Romeinse bewoningsclusters. De clusters 
liggen opvallend genoeg op een geheel 
andere locatie dan de nederzettingssporen 
uit de midden- en late ijzertijd. Vervolgens 
zal een beeld worden geschetst van de 
Romeinse bewoning door de eeuwen heen en 
wordt deze in het bredere kader van de 
Romeinse bewoning in het zandgebied van 
Noord-Brabant geplaatst. 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek 
naar de Romeinse tijd was de functie van 
verdiepte gedeeltes binnen de 
huisplattegronden uit deze periode. Op 
andere Romeinse nederzettingen in de regio 
worden dergelijke verdiepte delen ook vaak 
gevonden in huisplattegronden en 
geïnterpreteerd als verdiepte stallen. Met 
behulp van specialistisch onderzoek is 
geprobeerd bewijs voor deze interpretatie te 
vinden. Ook op de uitkomsten van dit 
onderzoek wordt in de presentatie verder 
ingegaan.  

 

 

  Afbeelding 11. Overzicht van een Romeinse    
  huisplattegrond uit de 3de eeuw na Chr. 
 

 


