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3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven
Boerenerven uit de late prehistorie
Verspreid over het hele onderzoeksgebied ontdekten de archeologen sporen van gebouwen uit de
late bronstijd tot en met de late ijzertijd (1100 v.Chr. – 19 v.Chr.). In totaal herkenden ze 21 houten
boerderijen waarvan de constructiepalen alleen nog als verkleuringen in de grond zichtbaar waren. De
21 boerderijen waren niet tegelijkertijd bewoond. Een boerderij ging vaak maar 30 jaar mee, en ook
als de omliggende grond was uitgeput door de akkerbouwproductie trok de boer met zijn familie verder
om ergens anders een nieuwe boerderij te bouwen.
In de loop van de tijd moeten hier ongeveer 200 kleinere gebouwtjes gestaan hebben. Het grootste
deel ervan werd waarschijnlijk gebruikt als opslagplaats, onder andere voor de oogst. Bijzonder uit
deze periode zijn de vele waterputten. Hun houten bekistingen zijn onder de grondwaterspiegel goed
bewaard gebleven. Elk boerenerf had zijn eigen waterput. De houten onderdelen van de waterputten
zullen tijdens het vervolgonderzoek nog een schat aan informatie opleveren over houtgebruik,
bouwwijzen en technologie in de prehistorie. Omdat hout zelden bewaard blijft, is hierover nog weinig
bekend. In een van de prehistorische waterputten was zelfs nog een houten trapje bewaard gebleven.
Daarnaast ontdekten de archeologen dat in Aarle ijzer is gewonnen. Ze vonden een restant van een
smeltoven. Sporen van ijzerproductie uit deze periode zijn uniek, omdat voorwerpen van ijzer zelf al
nauwelijks gevonden worden.
Begraven onder heuvels in de ijzertijd
Naast sporen van nederzettingen zijn in het gebied ook de resten van een groot grafveld uit de
midden- en late ijzertijd (500 v.Chr. – 19 v.Chr.) opgegraven. Het grafveld bestond in die tijd uit een
groep kleine heuveltjes waaronder crematieresten van de doden waren begraven. Om de heuvels
heen lagen vierkante of ronde greppels. Van deze greppels vonden de archeologen de sporen terug.
Doordat boeren hier later eeuwenlang hebben geploegd, is er van de crematieresten (en eventuele
bijgiften) niks meer over. Wel lagen er in een van de greppels scherven van aardewerken potten. Het
aardewerk zou van een urn kunnen zijn, die waarschijnlijk door het ploegen verplaatst is. Het grafveld
in Aarle bestaat in totaal uit sporen van wel 30 grafheuvels. Daarmee is het een van de grotere
grafvelden uit deze periode die in de provincie Noord-Brabant onderzocht zijn.
Grote huizen in de Romeinse tijd
ste
In de 1 eeuw n.Chr. ontstond een nieuwe nederzetting op een andere plek dan de prehistorische
boerderijen. Het betreffende gebied lag op een vruchtbare leemrijke dekzandrug, en keek naar het
noorden uit op het lager gelegen broek- en beemdengebied tussen Best-Oirschot en Boxtel. De
ste
de
archeologen vonden hier 29 zwaar gefundeerde boerderijen uit de 1 tot en met de 3 eeuw n.Chr.
De palen die de grote boerderijen ondersteunden waren in sommige gevallen tot een diepte van 1,5
meter gefundeerd. Ook van schuren en opslagplaatsen vonden de archeologen sporen terug. Uit deze
periode kwamen vijf waterputten aan het licht. In één geval ging het om een vierkante constructie van
massieve eiken balken die nog tot een hoogte van meer dan 2 meter bewaard was gebleven.

Een opvallend verschil met de bewoning uit de prehistorie is dat de nederzettingen plaatsvaster lijken
te zijn. Huizen werden na een aantal jaar vervangen, maar bleven op dezelfde plek staan.
Waarschijnlijk beschikten de bewoners over de kennis om de akkergronden vruchtbaar te houden. In
een aantal boerderijen bevond zich in het oostelijke deel over de gehele breedte van de plattegrond
een grote rechthoekige verkleuring. De interpretatie van deze verkleuringen is niet duidelijk. Misschien
waren er verdiepte stallen binnen de boerderijen, net als bij de potstallen uit de nieuwe tijd (zie “Hoe
Aarle ontstond” hieronder). Tijdens de opgraving zijn grondmonsters genomen van de verkleuringen.
Analyse daarvan zal meer inzicht geven in de samenstelling. In de verkleuringen troffen de
archeologen ook veel vondsten aan. Verder onderzoek naar de vondsten zal iets meer kunnen
zeggen over de bewoners van de grote boerderijen. Ook zal dan duidelijk worden of er een verband te
leggen is met de vermeende Romeinse villa bij Straten in Oirschot, enkele honderden meters ten
de
westen van deze nederzetting in Aarle. In de 3 eeuw verlieten de mensen om nog onbekende
redenen het gebied. Aarle blijft dan een paar eeuwen onbewoond.
Begraven in het ijzertijd grafveld
Tussen de grafgreppels van het grafveld uit de ijzertijd ontdekten de archeologen verschillende sporen
uit de Romeinse tijd. Dit betekent waarschijnlijk dat de nieuwe bewoners uit de Romeinse tijd het
grafveld ook gebruikten voor hun grafrituelen. Het kan zijn dat een deel van de gevonden greppels
zelfs in de Romeinse tijd zijn aangelegd.
Het vroege christendom en heidense gebruiken
In Best woonde de heilige Odulphus, waarnaar de Odulphuskerk is vernoemd. Hij begon zijn carrière
ste
eind 8 eeuw als pastoor in Best. Later stichtte hij een klooster in Friesland. In dezelfde periode
raakte het gebied bij Aarle weer bewoond. Hier zijn sporen van twee erven teruggevonden. Het
christendom had toen al zijn intrede gedaan in het land, maar toch vonden de archeologen iets wat
waarschijnlijk te maken heeft met een heidens ritueel: in een kuil lagen tien onderkaken van runderen
en een omgekeerde pot. Andere botresten van runderen werden niet gevonden. De mensen moeten
de onderkaken voor een speciale gelegenheid verzameld hebben. De pot was nog compleet. Waarom
de mensen juist deze botten in een kuil hebben begraven is nog een raadsel, maar vermoedelijk gaat
het om een ritueel om een van de natuurgoden gunstig te stemmen.
Hoe Aarle ontstond
ste
Vanaf de 8 eeuw is het gebied doorlopend bewoond. Archeologen vonden overblijfselen van
de
ste
de
boerderijen van de 9 tot en met de 20 eeuw. In de 12 eeuw breidden de boeren het akkergebied
de
de
uit. Hiervoor verlieten ze de erven en vestigden ze zich ten zuiden van het kavelblok. In de 13 – 15
de
eeuw verhuisden de mensen nog verder naar het zuiden. Vanaf ongeveer de 16 eeuw blijven de
boerderijen drie eeuwen staan.
Behalve de plaats van de erven vonden de archeologen ook aanwijzingen dat de manieren waarop de
mensen landbouw bedrijven en het landschap gebruiken ingrijpend veranderde in de loop van de tijd.
Bijzonder informatief was de ontdekking van een reeks potstallen. Een potstal is een stal waarin de
mest wordt opgepot. Op gezette tijden wordt de mest bedekt met een nieuwe laag stro. Door deze
manier van werken komt het vee steeds hoger te staan. Als het mengsel van mest en stro een
bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd. De boer verspreidt daarna de mest over de
akkers.
Door de ontdekking van de verschillende potstallen hebben de onderzoekers eindelijk zicht gekregen
op de ontwikkeling van deze bijzondere stalvorm die later een kenmerkend onderdeel zou zijn van het
Brabantse boerenbedrijf.
Het onderzoek in Best heeft vele tastbare overblijfselen uit het verleden opgeleverd. De meest
indrukwekkende zijn misschien wel de waterputten gemaakt van uitgeholde boomstammen, waar van
de houten putschachten soms nog 3 meter opgaand hout bewaard was. Bijzonder was ook een fraaie
fluit uit een vogelbot.

Overzicht van het onderzoeksgebied Best-Aarle, gelegen ten noodwesten van Best.

Belangstelling tijdens de open dag in mei 2012. Archeoloog Johan Verspay geeft uitleg bij de liveopgraving van een waterput. Foto: Hazenberg Archeologie.

Middeleeuwse fluit gemaakt van een vogelbot, net opgegraven onderuit een waterput. Foto: SRE
Milieudienst.

Tussen de archeologen staat een metershoge waterput gemaakt van een uitgeholde eiken boom uit
de middeleeuwen. Foto: Diachron.

Archeoloog Johan Verspay bij de vondst van de omgekeerde pot uit de middeleeuwen. Foto:
Diachron.

Archeologen graven een Romeinse waterput op. Foto: Archol.

De donkere vierkantjes en kringen zijn de greppels die de mensen om een grafheuvel heen groeven.
Foto: Archol.

