Jaargang 47, maart 2018

DE HUNNEPERS
JAARVERSLAG 2017
AWN - afdeling 18

Zuid-Salland – IJsselstreek – Oost-Veluwezoom

Voorwoord

Voor u ligt de Hunnepers, het jaarverslag over 2017 van AWN18. Het is alweer de 47ste jaargang met
ook dit jaar een voorwoord van de secretaris. Nadat we in 2016 afscheid hebben genomen van Aly
Dijkstra en Annemarie Brinkhorst legde ook Davy Kastelein zijn bestuurstaken in 2016 neer. In de
loop van 2016 is Hans Louwhoff het bestuur komen versterken en in 2017 tot voorzitter gekozen. In
2017 heeft ook Hans het bestuur verlaten wegens zijn verhuizing naar Rotterdam. Het is niet gelukt
nieuwe bestuursleden te vinden.
Wat resteerde was een 2-hoofdig bestuur met als devies “passen op de winkel” en “uitvoeren van de
hoogst noodzakelijke taken”. Een paar jonge bestuursleden met een frisse blik op oude en nieuwe
activiteiten zijn nodig om het werk van de afdeling te kunnen voortzetten. De zoektocht naar nieuwe
bestuursleden duurt dus onverminderd voort. Hopelijk slagen we hier met jullie het komende jaar in.
De Hunnepers van dit jaar omvat de gebruikelijke bijdragen:
•
•
•
•

het verslag van de vorige algemene ledenvergadering,
het jaarverslag over 2017 van de secretaris,
de verslagen van de in AWN18 actieve werkgroepen met hun overzicht van de in 2017
uitgevoerde veldverkenningen, begeleidingen en opgravingen.
de jaarverslagen van de gemeentelijke archeologische diensten Apeldoorn, Deventer en
Zutphen.

Gerard Tiemessen
Secretaris AWN18

Verslag van de algemene ledenvergadering 21 maart 2017
Gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in de St. Elisabeth Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen.
Aanwezige leden
Huib de Kruijf, Herman Lubberding, P. de Keijzer, Gerard Arfman, P.Heukels, Wim Winterman, Giny
Kogelman-Mulder, Wallie Vosmeijer, , Maarten Fabery de Jonge, M, Galema-Jongerius, A.J. Toeter,
Monic Breed, W.A. Kuijpers, Michel Groothedde.
Afwezig met kennisgeving
Odo Olthoff, Leon Tromp, mevr. Burger
Aanwezige bestuursleden
Gerard Tiemessen (secretaris), Davy Kastelein (lid), Chris Nieuwenhuize (lid), Hans Louwhoff

1. Opening en mededelingen; vaststelling agenda
De secretaris Gerard Tiemessen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen
mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.
2. Behandeling en vaststelling van:
2.1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 februari 2016
Vanuit de vergadering komt naar voren dat voor het bijwonen van de jaarvergadering geen
intreegeld/bijdrage gevraagd kan worden.
Voor de lezing, de Hunnepers kan van de leden wel een bijdrage in de kosten gevraagd
worden
Het verslag wordt geaccordeerd.
2.2. Jaarverslag van de secretaris over 2016
Er zijn geen opmerkingen Het verslag wordt geaccordeerd.
3. Behandeling en (waar nodig) vaststelling van:
3.1. Financieel verslag van de penningmeester over 2016
De penningmeester geeft een toelichting en beantwoord vragen. Van de gemeente Lochem
is een subsidie ontvangen voor de uitwerking van het project Grooterkamp. Dit geld is voor
dit project geoormerkt.
3.2. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascommissie , de heren Wallie Vosmeijer en Herman Lubberding, hebben
geconstateerd dat de financiële administratie op orde is en zijn schriftelijk akkoord met (de
toelichting op) de jaarrekening, waarin de baten/lasten van de reguliere uitgeven en die
van de werkgroepen afzonderlijk zijn gespecificeerd.
3.3. Begrotingen voor het jaar 2017 en 2018
Geaccordeerd.
3.4. Decharge van de penningmeester en bestuur
De penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.
4. Aanvulling van de kascontrolecommissie
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Wallie Vosmeijer en Annemarie Brinkhorst.

5. Verkiezing en benoeming bestuursleden
Het aftredende bestuurslid Davy Kastelein wordt toegesproken door Chris Nieuwenhuize en
bedankt voor zijn jarenlange bestuurswerkzaamheden vanaf 2009.
Chris Nieuwenhuize blijft het penningmeesterschap voor zijn rekening nemen en Gerard
Tiemessen het secretariaat.
Hans Louwhoff wordt gekozen als voorzitter. Hij heeft al een half jaar meegedraaid als
(kandidaat)bestuurslid.
Het bestuur blijft op zoek naar geschikte kandidaten voor het bestuur. De vergadering wordt
opgeroepen in eigen kring rond te kijken en namen door te geven aan het bestuur.

6. Rondvraag
Geen.
7. Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering
Een ieder wordt bedankt voor zijn inbreng en de vergadering wordt gesloten.

In aansluiting op de vergadering is door Michel Groothedde, gemeentelijk archeoloog in Zutphen,
een lezing gegeven over De Nieuwstad (van Zutphen).

Jaarverslag van de secretaris over 2017
Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Hans Louwhoff
Gerard Tiemessen
Chris Nieuwenhuize
vacature
vacature

Bestuurslid
vanaf
31-05-2016
12-02-2014
25-01-2006

Functie
vanaf
21-03-2017
12-02-2014
17-02-2016

Herbenoemd
toelichting
24-02-2010

Toelichting:
Hans Louwhoff is eind mei 2016 toegetreden tot het bestuur en op 21 maart 2017 benoemd als
voorzitter. Hij heeft begin mei 2017 zijn bestuurstaken neergelegd in verband met zijn verhuizing
naar Rotterdam.
Op de ledenvergadering van 21 maart 2017 is afscheid genomen van het bestuurslid Davy Kastelein.
Ledenaantallen (per 31 december van het betreffende jaar)
Na een terugval in 2016 is het aantal leden in 2017 weer toegenomen (peildatum 31-12). AWN18
volgt de landelijke trend.

AWN-18
AWN-landelijk

2017
87
1951

2016
85
1858

2015
88
1832

2014
88
1866

2013
86
1860

2012
85
1955

2011
86
2083

Bestuursvertegenwoordiging
De bestuursleden Chris Nieuwenhuize en Hans Louwhoff waren vertegenwoordigd op de
Afgevaardigdendag van de AWN.
Harry Schotman en Ben Teule hebben De Werkgroep Apeldoorn (AWA) vertegenwoordigd in het
Apeldoornse erfgoed-platform, waarin een aantal malen per jaar overleg plaatsvindt met andere
verenigingen over initiatieven op het vlak van Apeldoorns erfgoed.
Vergaderdata bestuur
In 2017-2018 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Aan de orde kwamen naast de lopende zaken als
het zoeken naar nieuwe bestuursleden, geschikte onderwerpen voor lezingen (en de sprekers
daarvoor), de financiële toestand en het ledenaantal van de afdeling, met name de activiteiten en
projecten van de werkgroepen aan de orde. Daarnaast was er aandacht voor de landelijke
ontwikkelingen die via het landelijk AWN bestuur op tafel kwamen.
vergaderdata
25 januari 2017
8 maart 2017
26 april 2017
27 september 2017
7 februari 2018

Algemene ledenvergadering AWN18
De jaarlijkse ledenvergadering van AWN18 is gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in de St. Elisabeth
Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen..
Nieuwsbrieven en berichten
Er zijn dit jaar geen nieuwsbrieven verschenen. Wel zijn een groot aantal berichten en mededelingen
digitaal naar de leden doorgestuurd. Van AWN landelijk en andere AWN-afdelingen worden zowel
hardcopy als digitaal nieuwsbrieven en aankondigingen ontvangen. Die worden alleen doorgezonden
naar de leden als dat functioneel is.
Project: Op zoek naar Hamaland
Achter de schermen wordt momenteel druk gewerkt aan het uitwerken van de vondsten van de
veldkarteringen bij Terwolde / Nijbroek. Op de akkers werden door Evert Kluin nog enkele leuke
vondsten gedaan, zoals een glis, een lange benen kam en een fragment van een strijkglas, die het
beeld weer wat completer maken. Gerard Tiemessen onderzocht, met medewerking van het RCE de
glasvondsten door middel van XRF. Deze techniek maakt het mogelijk de samenstelling van het glas
te bepalen, waaruit weer conclusies over de leeftijd kunnen worden getrokken. Het strijkglas blijkt
een loodglas te zijn. De herkomst van het glas wordt met een loodisotopen bepaling nog onderzocht.
Doel is om de eindrapportage in 2018 op te leveren. Intussen is wel een kort artikel over de
resultaten opgenomen in het jaarboek Gelre.
Project: Grooterkamp
Het project Grooterkamp is in een nieuwe fase terecht gekomen. Voor de verdere uitwering van het
onderzoek en de deponering van de vondsten is in 2017 een bijdrage van €3000,- (ex. BTW)
ontvangen van de gemeente Lochem. Inmiddels is een concept eindrapport opgesteld. Aan dit
rapport hebben verschillende deskundigen een bijdrage geleverd.
Het onderzoek wordt medio 2018 afgerond.
Werkgroepen
In Apeldoorn, Deventer en Raalte zijn nog steeds werkgroepen actief. Hun activiteiten (zie de
verslagen in de Hunnepers) waren vooral gericht op deelname van de lokale leden van de
werkgroepen. Op elke dinsdagavond is er depotavond in Apeldoorn. Op vrijdagmiddagen vinden
activiteiten plaats in het depot van AWN18 in het gebouw van Archeologische Dienst Deventer.
Ondanks de bereidheid van leden om door te gaan zijn in Lochem geen nieuwe activiteiten
ondernomen.
Door de afdeling georganiseerde activiteiten
Lezing 21 maart 2017 Dr. Michel Groothedde: De Nieuwstad in Zutphen
Michel Groothedde is stadsarcheoloog van Zutphen. Michel Groothedde promoveerde in 2013 aan
de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden op de vroege stadsontwikkeling van Zutphen rond
grafelijke hof te Zutphen.
Hij heeft de toehoorders door middel van een PowerPoint en fotopresentatie meegenomen in een
reis door de tijd. De nieuwstad is rond 1250 gesticht door de Gelderse graaf Otto II. Mede dankzij de
vele opgravingen van de laatste jaren is men veel te weten gekomen over deze dubbelstad van
Zutphen.

Zutphen Nieuwstad
Anders dan de naam doet vermoeden is dit Zutphense stadsdeel al zeer oud. In 1272 wordt al
gesproken over Novum Oppidum, ofwel De Nieuwstad. Het was een planmatig opgezette
stadsstichting van de Gelderse graven en als zodanig een grafelijke stad naast Zutphen. Ervoor was
echter ook al sprake van bewoning. We hebben kennis gemaakt met het ontstaan, de ontwikkeling,
de instellingen, de huizen en bewoners van de Nieuwstad in de middeleeuwen, aan de hand van
archeologische, bouwhistorische en historische bronnen.
Bezoek 24 mei aan de Ijssellinie
Op woensdag 24 mei bezochten een 20 tal AWN-ers het Ijssellinie complex bij Olst.
In de periode van de koude oorlog moest de Ijssellinie er voor zorgen dat het Rode leger zou worden
vertraagd. Dit gebeurde door een brede strook langs de Ijssel onder water te zetten.
Daarvoor werden sluizen en stuwen aangelegd die op hun beurt weer verdedigd werden. In de
voormalige commando bunker werd in een korte lezing de achtergrond van de linie uitgelegd,
waarna we een rondleiding kregen in de commandobunker, de hospitaalbunker en de inlaatsluis
bezochten. Een buitengewoon interessant stukje recente historie.

Bezoek Ijssellinie.

Publicaties en bijdragen aan publicaties
Sinds 2014 verschijnt op initiatief van de Gelderse Archeologische Stichting weer een Archeologische
Kroniek in het jaarboek van de Vereniging Gelre. Vanaf 2015 worden niet alleen alle regioarcheologen
en gemeentelijke archeologen van Gelderland uitgenodigd over het archeologisch onderzoek in hun
gemeente of regio te rapporteren, maar zijn ook de Gelderse afdelingen van de AWN gevraagd de
(eerste) resultaten van hun onderzoek te delen. Losse exemplaren van Gelre zijn te bestellen bij
info@vereniginggelre.nl

In het jaarboek 2017 is een bijdrage van Evert Kluin, Michel Kluin en Chris Nieuwenhuize opgenomen.

Voorst – Nijbroek, veldkarteringen 2016
Evert Kluin, Michel Kluin, Chris Nieuwenhuize
In 1328 verleende graaf Reinald III van Gelre aan Johannes Verenbartensoen en Martijn Willems het
recht een grote moerassige wildernis tussen de Veluwe en de IJssel te ontginnen.
Hij gaf daarbij aan dat het gebied ‘Niebroeck’ moest gaan heten. Het natte broekgebied, dat vooral
uit rivierklei bestond, werd ontgonnen volgens het verkavelingspatroon van een veenontginning.
Nijbroek werd een polder door het aanleggen van de Bekendijk, de Veluwsedijk, de Kadijk, de Zeedijk
en de Vloeddijk.19 Aan de oostzijde grenst de polder Nijbroek aan de westelijke oeverwal van de
IJssel, die duidelijk hoger ligt dan het achterland.
Het huidige dorp Nijbroek heeft ongeveer zevenhonderd inwoners. De kerk dateert uit de veertiende
eeuw en is dus relatief kort na de start van de ontginning gebouwd.
Op twee akkers, allebei in het oostelijke, dus hoogste deel van de Nijbroekse ontginning, werd in
2016 door de AWN afdeling 18 een veldkartering uitgevoerd. Met ongeveer vijftien AWN-leden zijn
daarbij op twee zaterdagmiddagen scherven en andere oppervlaktevondsten van de akkers
verzameld. De akkers liggen ongeveer twee kilometer van elkaar. In beide gevallen lag in de akker
een hoge kop. Het hoogteverschil met het omliggende terrein bedraagt overigens niet meer dan
zestig centimeter. De akkers bestaan, als gezegd, uit klei. Dat zorgde ervoor dat met name tijdens de
eerste kartering, volgend op een week met veel regen, een groot deel van de akker aan de laarzen
van de werkgroep leden mee naar huis ging. Het gaat overigens om een relatief dunne kleilaag van
ongeveer één meter dikte, die een pleistoceen zandpakket afdekt.

De meest zuidelijke locatie leverde met ongeveer vijfduizend aardewerkscherven de meeste
vondsten op. Het oudste aardewerk betreft ruim vijftig Badorf scherven met radstempelversiering,
waaronder enkele met rode verf (Hunneschans aardewerk).

Hunneschans aardewerk, gevonden op de akker bij Nijbroek (foto Harry Schotman)
Het grootste deel van het aardewerk bestaat echter uit kogelpot- en Pingsdorf aardewerk. Overigens
zijn er ook grote hoeveelheden Paffrath aardewerk en proto-steengoed aangetroffen. Het jongste
aardewerk bestaat uit steengoed uit Siegburg. Het percentage geïmporteerd aardewerk ligt boven de
veertig procent en is daarmee opvallend hoog. Bij de opgraving van de Olthof in Deventer uit
dezelfde periode werd ongeveer twintig procent import aardewerk gevonden. Vergelijkbare
percentages zijn bekend van andere opgravingen rond Deventer. Opvallende vondsten waren naast
het vele aardewerk en ruim acht kilo maalsteenfragmenten van tefriet, een flink aantal goed
bewaarde stukken bot, waaronder veel slachtafval, maar ook enkele stukken van benen
gebruiksvoorwerpen.

Bewerkt benen plaatje (foto Harry Schotman)
Vermeldenswaardig is verder nog de vondst van een zilveren denier, geslagen in Deventer tijdens de
regering van Hendrik ii (1002-1024).

Zilveren denier van Hendrik II (foto Michel Kluin)

De bewoning lijkt op deze plaats te beginnen aan het eind van de negende of begin van de tiende
eeuw en vervolgens door te lopen tot aan het begin van de veertiende eeuw. De bewoning stopt dus
ongeveer op het moment dat het gebied werd opgenomen in de polder Nijbroek.
De tweede locatie leverde ongeveer zeventienhonderd scherven op. Het beeld van het oudste
aardewerk is identiek aan dat van het materiaal dat op de eerste akker werd aangetroffen.
Ook hier zijn Badorf scherven met een radstempelversiering opgeraapt. Op deze locatie lijkt de
periode van bewoning echter langer door te lopen. Bijna twintig procent van de scherven bestaat uit
roodbakkend aardewerk, terwijl dat op de eerste akker vrijwel ontbrak (slechts twee procent).
Daarnaast bestaat vijf procent uit steengoed met glazuur. Ook dat ontbrak vrijwel op de eerste akker
(een half procent). Deze akker lijkt dan ook bewoond te zijn geweest tot in de zestiende of
zeventiende eeuw.
Met hulp van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn enkele stukken glas van de zuidelijke akker
onderzocht door middel van röntgenfluorescentiespectrometrie. Met deze techniek kan de
chemische samenstelling van glas worden bepaald. Uit het onderzoek bleek dat een deel van het glas
waarschijnlijk zeventiende-eeuws was, maar dat er ook enkele scherven van mogelijk Romeins of
vroegmiddeleeuws glas tussen zaten.
De conclusie van de beide veldkarteringen is dat minimaal de oostelijke rand van de ontginning
Nijbroek al bewoond was lang vóór de inpoldering in het begin van de veertiende eeuw. De
bewoning lijkt te beginnen aan het eind van de negende of het begin van de tiende eeuw. Daarnaast
is het relatief hoge percentage importaardewerk opvallend.

Werkgroep Bouwhistorie
Door Aly Dijkstra
Het afgelopen jaar is er niet heel veel
voortgang gemaakt door de werkgroep.
Oorzaken waren vooral ziekte, ongelukken en
andere privéomstandigheden van een aantal
leden van de werkgroep.
Een ander probleem is dat de werkgroep geen
leden meer heeft die goed ingevoerd zijn in
het doen van archiefonderzoek. Daarom blijft
een deel van het werk voorlopig
noodgedwongen liggen.
De volgende rapporten staan klaar om
gepubliceerd te worden:
- Muntentorencomplex
- Grote Overstraat 43
- Hoge Hondstraat 79
- Plasmansweg 2

Grote Kerkhof 29
Het archiefonderzoek is afgerond. Er moeten
nog foto’s van originele akten worden
gemaakt en ingevoegd.

Er is echter een probleem met het
reproduceren van de rapporten. De rapporten
worden opgemaakt in Word-versie en
omgezet naar .pdf. Dat heeft gevolgen voor de
kleuren van de foto’s; die worden bijna zonder
uitzondering te rood, te bruin of te groen.
Een oplossing zou zijn om met InDesign
(Adobe) te gaan werken, maar de kosten van
dat programma zijn voor de werkgroep veel te
hoog. Er wordt gezocht naar een oplossing.
Walstraat 91
Bij onderzoek in de kelder bleek er geen
sprake te zijn van restanten van de stadsmuur.
Na archiefonderzoek kan het rapport worden
afgerond.
Essenhuizerweg 1
Ook de rapportage van dit pand lijdt onder de
problemen. De notarisarchieven zijn
grotendeels geraadpleegd, de foto’s en
teksten moeten worden verwerkt en er
moeten verbindende teksten worden
geschreven bij het archiefonderzoek.

Menstraat 7
Dit is de befaamde borstelwinkel waar in 1860
A. Nijbroek begonnen is als kuiper,
zeeftenmaker en borstelmaker. Omdat het
terrein in het Bergkwartier tot de oudste
bebouwing van Deventer behoort, is het een
interessant pand om te onderzoeken.
De beschrijving van het pand is bijna klaar.
Ook het archiefonderzoek, inclusief de
transcriptie van oude akten, is afgerond;
daarbij moeten nog verklarende en
verbindende teksten worden schreven.

diepte niet bereikt en zijn geen sporen of
scherven gevonden.

Molenstraat 33
De informatie over dit pand en de omgeving
ervan is praktisch compleet. Het schrijven van
het rapport loopt veel vertraging op.
Onder de Linden 3
Enkele leden van de werkgroep hebben het
pand bezocht en beschrijvingen en foto’s
gemaakt. De eigenaar van dit pand zou zelf
ook nog onderzoek doen, maar de resultaten
daarvan laten op zich wachten.
Brink 44-45
In dit pand was tot voor enkele jaren
reisbureau Arke gevestigd. Nu zit er een sushirestaurant in. Het pand is een aantal keren
bezocht en heeft een interessante kelder. Een
van de leden van de werkgroep is bezig met
archiefonderzoek naar vroegere eigenaren en
bewoners.

Archeologische Werkgroep Raalte
Door Wim Winterman en Giny Kogelman
IJsselgouwe Heeten.
Aan de noordkant van Heeten waar vroeger
verzorgingstehuis IJsselgouwe heeft gestaan
wordt op een drie ha. groot terrein elf huizen
gebouwd. Bij de ontgraving elf maart zijn geen
archeologische sporen gevonden en ook met
de detector zijn geen belangrijke zaken
opgepiept.
Terrein Hogeslag Heeten.
Tegenover de wijk Veldegge op het terrein van
aannemer Hogeslag aan de Holterweg
inHeeten zijn een paar boringen verricht
waarbij vroeg Middeleeuwse scherven zijn
gevonden. Verder onderzoek voor een nieuwe
schuur leek noodzakelijk. Doordat het terrein
maar tot 40 cm. is afgegraven is de juiste

Veldegge, Holterweg Heeten.
Al in 2007 zijn proefsleuven gegraven op een 3
ha. groot terrein in de wijk Veldegge in Heeten
door het ADC. Gebleken is dat in de helft van
het terrein weinig archeologische sporen
zaten en de andere helft vol met sporen. De
helft is toen vrijgegeven voor woningbouw.
Deze is toen verder begeleid door de
werkgroep Raalte. Van midden oktober tot
begin december is op het andere 1,5 ha. grote
terrein het hele gebied opgegraven door het
ADC. De werkgroep Raalte en AWN 18 heeft
hier aan meegewerkt. 8 november was er een
open dag waar veel belangstelling voor
bestond ook hield Wim Winterman een lezing
over dit gebied in het kulturhus. In totaal zijn
negen boerderijen opgegraven en 29
waterputten. Er zijn meer dan 3000 sporen
geregistreerd. De meeste scherven dateren uit
900 tot 1300. De scherven bestonden in
hoofdzaak uit Pingsdorf en Kogelpot servies.
Men had gehoopt hier Merovingische sporen
aan te treffen zodat doorlopende bewoning
aangetoond kon worden. Helaas was dit niet
het geval. De vondsten worden nu uitgewerkt
op het ADC.
Een lezing van Niels Bouma volgt later.
Industrietein Zegge 7. Raalte.
Met Vincent v. Zuylen, projectleider van de
gemeente Raalte is 29 november een gesprek
geweest over de voortgang van het
archeologisch onderzoek over dit 32 ha. grote
terrein. De werkgroep zal steeds op de hoogte
worden gehouden. Al eerder zijn hier een
aantal proefsleuven gegraven. Er is hier weinig
informatie uitgekomen zodat het terrein is vrij
gegeven. 18 december is men begonnen om
plantsleuven uit te graven. Deze zijn door de
werkgroep onderzocht waarbij geen
archeologische vondsten zijn gedaan. In
februari wordt verder gewerkt om het terrein
bouwrijp te maken.

Archeologische Werkgroep
Apeldoorn AWA
Door Chris Nieuwenhuize
Veldkartering Spelderholt
Hoewel met de publicatie van “Het verborgen
verleden van het Engelanderholt” het project
in de bossen ten zuiden van de Apeldoorn
eigenlijk was afgerond, waren er nog genoeg
open eindjes voor de AWA om het veld in te
trekken.
Een intrigerende melding was die over een
neergestorte Engelse bommenwerper op 1
mei 1943. In de uitgebreide verslagen worden
twee verschillende locaties genoemd, en een
daarvan lag midden in ons onderzoeksgebied.
De uitdaging was dus om resten in het veld
terug te vinden van deze gebeurtenis.
Een bezoek ter plekke leverde echter geen
enkele aanwijzing op dat er ooit een vliegtuig
was neergestort. De vele ondergroei in de
vorm van bosbessen hielp ook niet echt. Wel
werd een stuk ijzerslak gevonden, wat de
verspreidingskaart van middeleeuwse
vondsten in het Spelderholt weer wat
uitbreidt.
Bij gebrek aan vliegtuigvondsten werden de
bekende middeleeuwse bewoningslocaties
waar al eerder onderzoek door de AWA was
gedaan, bekeken. Dat leverde enkele
tientallen scherven kogelpot, Pingsdorf en
handgevormd aardewerk uit het begin van de
jaartelling op. De vondsten sloten keurig aan
bij eerder onderzoek.

Onderzoek boomkluit in het Spelderholt. Foto
Chris Nieuwenhuize
Loenen Hameinde
Aan de westkant van Loenen worden achter
het Hameinde enkele nieuwe straten met
woningen gebouwd. Voorafgaand aan het
onderzoek is door BAAC een groot gebied
(ruim 2 hectare) opgegraven.
De resultaten varieerden van de kelder van
een boerderij die oudere bewoners nog
hadden zien staan, tot een 2500 jaar ouder
exemplaar uit de ijzertijd. Minder oud, maar
aansprekend waren verschillende
waterputten.

Gebroken serviesgoed
Dit najaar zijn we als AWA begonnen met het
herstellen van gebroken serviesgoed uit
enkele museale depots. In een tiental kratten
zitten duizenden scherven van zeker een
honderd tot tweehonderd serviesstukken die
vaak al lang geleden zijn gebroken.
Een 3D puzzel, zonder voorbeeld en
onduidelijk of alle stukken er zijn.
Hoewel er ook scherven ontbreken worden
soms complete serviesstukken samengesteld.
Aan de musea de overweging of dat aanleiding
is sommige stukken te laten restaureren.
Zo niet dan worden de voorwerpen
gefotografeerd, weer uit elkaar gehaald en
netjes verpakt.

Keldervloer in Loenen. Foto Willem Kuijpers
Leden van de AWA kregen de mogelijkheid
mee te helpen en die mogelijkheid werd ook
met beide handen aangegrepen.
De open dag op 14 april werd druk bezocht.
Willem Kuijpers en Geke Odding hielpen mee
groepen te begeleiden en uitleg te geven over
de vondsten.

Hoofdstraat 92-94 Meisjesweeshuis
Midden in de drukste straat van Apeldoorn,
wordt een winkelpand drastisch verbouwd.
Het betreft een historische plek, omdat hier
midden 19e eeuw het meisjesweeshuis stond.
Onderzoek door Laagland Archeologie leverde
verschillende sporen op. Bij de uitwerking
moet blijken of die aan het weeshuis kunnen
worden gekoppeld.

In het buurthuis konden de kinderen hun
vondsten laten determineren. Wie zelf eerder
iets had gevonden kon ook dat meenemen,
wat een mammoetwervel opleverde,
afkomstig uit grindwinning.

Na afronding van het onderzoek werden nog
wat vroeg 20e eeuwse vondsten verzameld.
Omdat ze eigenlijk buiten het onderzoek
vielen vroeg Thomas Spitzers van Laagland de
AWA deze uit te werken. Wellicht dat ze nog
informatie kunnen toevoegen aan de
geschiedenis van de bebouwing op de plek.
Het materiaal wordt momenteel op het depot
gewassen en gedetermineerd.
Nationale Archeologiedagen Oktober 2017
Op 15 oktober werd in Apeldoorn voor het
eerst mee gedaan met de Nationale
Archeologiedagen. In een samenwerking
tussen de AWA de Sectie Archeologie van de
Gemeente (SAGA), buurtcentrum het
Vogelnest, speeltuin de Zoemer, De vereniging
Oud Apeldoorn en het erfgoedplatform
Apeldoorn, werd de opgraving van een aantal
ijzertijd erven in de Vogelbuurt als aanleiding
gebruikt om aandacht te geven aan
archeologie.
In het buurthuis was een tentoonstelling over
de opgraving en over de geschiedenis van de
Vogelbuurt. Er was levende geschiedenis
waarbij de mogelijkheid was om zelf een
muziekinstrument of textiel te maken.
Als AWA boden we kinderen de mogelijkheid
om in Speeltuin de Zoemer zelf scherven op te
graven en om met de metaaldetector te
zoeken naar munten. Ongeveer 75 kinderen
waren buitengewoon fanatiek. Balen als ze
niet de verstopte Juliana centen vonden maar
een gewone Euro.

Op jacht naar munten. Foto Aartje
Nieuwenhuize

Mammoetwervel. Aangemeld bij de Nationale
archeologiedagen.
Een buitengewoon geslaagde middag, die
zeker aanleiding is voor een vervolg.
Werkruimte
De werkruimte van de AWA is in het
archeologisch depot van de gemeente
Apeldoorn in het ACEC gebouw naast museum
CODA, Roggestraat 44. Elke dinsdag van 20 tot
22 uur zijn we daar aanwezig. Als je
langskomt, bel dan met name in de periode
mei – september even vooraf omdat we dan
regelmatig een depot avond inruilen voor
veldwerk.
Voor contact bel met Harry Schotman 0553670173 of Chris Nieuwenhuize 055-5416145.
Voor meer informatie zie ook de website
www.archeologie-apeldoorn.nl of Facebook
pagina van de Archeologische Werkgroep
Apeldoorn.

Mijn eerste coup op de Veluwe!
Willem Kuijpers, Lid Apeldoorn AWA / IVN
Dat de Archeologische Werkgroep Apeldoorn
(AWA) en de lokale vereniging van vrijwilligers
die mensen willen betrekken bij natuur en
landschap, IVN Apeldoorn elkaar op unieke
wijze kunnen aanvullen en daarmee hun
doelstellingen kunnen versterken werd
duidelijk toen we voor een periode van bijna
een jaar intensief samenwerkte aan het
PROBOS-Project “ Puzzelen naar het
verborgen verleden van Engelanderholt ”. Het
project werd opgenomen in een gelijknamig
SAGA-Rapport 8 van de Afdeling Archeologie
van de Gemeente Apeldoorn.
Die unieke samenwerking medio 2016 leidde
voor mij als IVN-er tot het lidmaatschap van
de AWA en al snel werd mij duidelijk dat deze
vrijwilligersorganisatie werkt vanuit een
gemeentelijk gevoerd beleid. Kennismaking
hiermee leidde tot inzichten over het efficiënt
en effectief werken vanuit een
‘verwachtingswaarde’ neergelegd in een
Archeologische Beleidskaart. Reden genoeg
om na deelname aan een indrukwekkend
archeologisch veldonderzoek aan de Dalenk in
Loenen, waar ik mijn eerste ‘coup’ pleegde,
deze unieke eerste ervaring van het in
spijkerbroek en gewapend met troffel en
borstel in de Late Steentijd te belanden, door
te willen geven.
Dat ik toen ook over een prachtig resultaat
van gevoerd beleid beschikte, maakte het
mogelijk om een volledig beeld van lokale
archeologie te verwerken in een presentatie
en dit aan te bieden tijdens een IVN
Ledenbijeenkomst eind 2016. Eigenlijk
spreken we hier over een unieke
kruisbestuiving aan kennis over natuur en
landschap. Waar cultuurgeschiedenis altijd al
deel uitmaakte van IVN cursussen en excursies
kan aan jongste bewoningsgeschiedenis op de
stuwwal en de dekzandruggen in het
dalgebied nu nog meer aandacht besteed
worden. Terreinkenmerken als; grafheuvels,
raatakkers, ijzerkuilen, grenswallen met de
nadruk op beheer van de woeste gronden, het
is slecht een kleine greep uit onderwerpen
waar bijvoorbeeld bij de Publiekscursus
landschappen 2017 veel aandacht werd
besteed. Maar de kruisbestuiving is ook bij de
AWA terug te vinden in bijdrage die geleverd
wordt op het terrein van flora, fauna bodem
en water. Ongemerkt ontwikkelen IVN en

AWN zich samen vanuit een eigen identiteit
steeds verder door wederzijdse interesse over
het landschap.

Jaarverslag Archeologie Zutphen
Door: Bert Fermin en Michel Groothedde
2017 was wederom een enerverend jaar voor
Team archeologie van de gemeente Zutphen.
Een hoogtepunt was ongetwijfeld de opening
van de Musea Zutphen in de Hof van
Heeckeren in mei van dat jaar. Er is hard
gewerkt om aan de hand van veel
archeologische vondsten, collectiestukken uit
het Regionaal Archief en Stedelijk Museum
het Verhaal van de Stad te vertellen. En met
succes. De reacties zijn unaniem lovend. Het is
voor het eerst dat de archeologische collectie
zo prominent wordt geëxposeerd (waaronder
De Prinses van Leesten, de Vikingaanval, de
koningspalts, de 13e-eeuwse kogge en het
kwadrant). Ook Team Archeologie ‘zit in de
kijker’. Vanuit de museumzalen is er op twee
plekken zicht in de ateliers van Team
Archeologie. Men ziet er de verwerking,
conservering en restauratie van
archeologische vondsten.
Ook vonden er in 2017 weer vele opgravingen
plaats. Hieronder een verslag.
Berghege/Morganlaan
Aan de Berghegelaan in Zutphen-Leesten (ten
noorden van de ringweg N314), werd
voorafgaand aan de aanleg van een nieuwe
straat (Morganlaan) en de bouw van 42 huizen
een opgraving verricht. Deze grensde aan een
eerdere opgraving aan weerszijden van de
Looërenkweg. Dat project heeft onder meer
32 prehistorische boerderijen, 103
bijgebouwen, drie prehistorische graven, een
ven en vier middeleeuwse erven opgeleverd.
Strak tegen het nu opgegraven plangebied aan
werden bijvoorbeeld de resten van de van
oorsprong middeleeuwse boerderij Berghege
opgegraven. Anderzijds sloot het plangebied
aan op het urnenveld bij het Meijerink, dat
deels is onderzocht in 1997 en 2010. Van
beide zaken werd echter (vrijwel) niets
aangetroffen. De focus kwam te liggen op een
ven dat nog niet eerder bekend was omdat
het terrein in de afgelopen eeuwen is
geëgaliseerd. Daarbij is ook het zandkopje
waar Berghege zijn naam zeer waarschijnlijk
aan te danken heeft, verdwenen. Dit
zandkopje maakte, net als het ven, deel uit
van het rivierduinlandschap rondom Zutphen.
Berghege lag aan de zuidoostelijke rand van
de Looërenk, een langgerekt, sterk
geaccidenteerd rivierduin. Aan de noord- en
westzijde werd dit begrensd door de
Ooyerhoekse Laak, aan de zuid- en oostzijde
door het moerasgebied Leestense Broek en
het Rouwbroek. Tot nu toe zijn op de
Looërenk drie vennen aangetroffen. Het ven
bij Berghege mat ca. 25 x 20 meter en was ca.
een meter diep. In het ven waren drie

duidelijke veenlagen aanwezig, die alle drie
paleobotanisch zijn onderzocht. De onderste
leverde een beeld op dat
past bij een vegetatie van net na een glaciaal,
wat zowel voor de Allerødperiode (ca. 13.900 12.850 BP (BP = Before Present, voor het jaar
1950), net vóór de koude late Dryas) als voor
het Preboreaal (ca. 10.640-11.650 BP, net ná
de late Dryas) geldt. Dit manifesteert zich
onder meer in een open dennen-berkenbos,
waarbij de den oververtegenwoordigd is.
Het middelste veenniveau heeft veel
vondstmateriaal opgeleverd, waaronder een
groot deel van een wikkeldraadpot, scherven
van onder meer potbekers, een wrijfsteen en
grote stukken kwarts. Dit aardewerk dateert
uit de vroege bronstijd (ca. 2000-1800 v.Chr.).
In het pollenspectrum is els dominant (een
boom van de natte zone rond het ven), terwijl
ook eik, hazelaar en esdoorn voorkomen. De
laatste soort komt pas voor vanaf het
Subboreaal (ca. 5.660-2.400 BP). Het aandeel
boompollen is hoog in verhouding. Er zijn
geen aanwijzingen gevonden voor
cultuurgewassen of akkeronkruiden. Toch
weten we zeker dat die in de omgeving
geweest moeten zijn: archeologisch is een
vroeg bronstijderf bekend dat vlakbij heeft
gelegen (ten oosten van de Looërenkweg iets
ten noorden van ’t Hummel) en ook bij het
ven zelf moet een erf hebben gelegen: er is
immers sprake van een waterkuil en een grote
materiële neerslag inclusief een strooiing van
houtskool uit deze periode. Waarschijnlijk lag
dit erf op de later afgegraven zandkop naast
boerderij Berghege. Bewoning in deze tijd ging
in alle gevallen gepaard met akkerbouw. Het
ven zelf was in deze periode overigens alleen
een drasse plek, geen open water. Ook dit is
vanuit archeologisch perspectief niet meer
dan logisch: een waterkuil leg je immers niet
aan in open water omdat dat zinloos is. Ook
op de Looërenk zijn de bronstijdwaterputten
aangelegd op de diepste plekken in het ven,
dat op dat moment niet meer watervoerend
was.
De waterkuil in het ven heeft een diameter
van 1,2 meter en was ca. een meter diep.
Hoewel er bekapt hout (hazelaar) is gevonden
in de put, heeft deze geen beschoeiing gehad.
In de vulling werd verder het nodige
aardewerk gevonden, alsmede een
vuurstenen pijlspits en een complete
granieten maalsteen (zadelvorm). Deze laatste
is pas op de plek gelegd nadat de kuil
opgevuld was. Mogelijk gaat het om een
zogenaamd verlatingsoffer. Het aardewerk
omvat potbekeraardewerk en verder ook
minder duidelijk, onversierd aardewerk. Een

tweede, kleinere kuil kan mogelijk eveneens
als een waterkuil worden aangemerkt. Hoewel
vondstmateriaal hierin ontbreekt, is het goed
mogelijk dat het hier om de voorganger van
de grote waterkuil gaat.
De bovenste veenlaag is 14C-gedateerd tussen
1415 en 1505 cal. v.Chr. (ouderdomsbepaling
door koolstof 14-gehalte, cal = gecalibreerd),
ergens in de midden-bronstijd dus. Ook hier is
sprake van elzen/berkenbos en zijn er geen
aanwijzingen meer voor open water of
oevervegetatie. Deze veenlaag ligt verder over
de waterkuil heen. Het pollenspectrum duidt
op een meer open landschap dan in de vroege
bronstijd, en er is zelfs stuifmeel van gerst of
tarwe aangetroffen. Rond het ven zijn
weliswaar op archeologische gronden geen
duidelijke aanwijzingen voor een erf in de
midden-bronstijd gevonden, maar op de
Looërenk zijn, net ten noorden van het ven
daar, wel enkele fasen van boerderijen uit die
tijd aangetroffen. De afstand tussen beide
locaties is gering.

Ten noorden van het ven vinden we twee
parallelle greppels in twee fasen. Zeer
waarschijnlijk gaat het om kavelgreppels uit
de Karolingische tijd. Deze vallen qua datering
min of meer samen met de ontginning van het
terrein, waarbij het regenereerde eikenbos
verstookt werd tot houtskool, waarna de
grond in gebruik werd genomen als akkerland.
Dit weten we aan de hand van vele tientallen
houtskoolmeilers die verspreid over de
Looërenk zijn aangetroffen en waarvan er vele
zijn gedateerd (685-780 cal. na Chr.) en
waarvan het houtskool ook botanisch is
onderzocht. Pal boven het ven werd ook zo’n
houtskoolmeiler aangetroffen. Het houtskool
in de kuil is gedateerd op 670-775 cal. na Chr.,
waarmee hij even oud is als de andere
meilerkuilen op de Looërenk. Vanwege het
“oud houteffect” kan het zijn dat de productie
van het houtskool nog in de 9e eeuw heeft
plaatsgevonden. Het vermoeden bestaat dat
de exploitatie van het gebied heeft
plaatsgevonden vanuit het in de late
middeleeuwen adellijke leengoed ‘t Meijerink.

2. Granieten zadelvormige maalsteen, vers uit
de grond
1. Vuurstenen pijlspits uit waterkuil (Vroege
bronstijd)

3. Wikkeldraadpot (Vroege bronstijd)
Doesburg-Kloostertuin
De bouwput voor zes ondergrondse
containers op het parkeerterrein de
Kloostertuin in Doesburg werd archeologisch
onderzocht. Daarbij werden enkele structuren
aangetroffen. Dwars door de put loopt een
tuinmuur
De opgravingsput ligt dus feitelijk op twee
percelen. Het westelijke perceel heeft verder
geen echte structuren opgeleverd, maar het
oostelijke perceel bevatte enkele kuilen en
drie putten. De grootste daarvan is een
gemetselde beerput waarvan de koepel
ergens in de tweede helft van de 20e eeuw is
verwijderd en die geheel geschoond was. In de
insteek werden een randscherf van een vroegindustrieel Staffordshire steengoedbord (ca.
1760) en een waarschijnlijk 18e-eeuwse
pijpensteel gevonden, maar voor een datering
is dit wel erg karig.
Uitgesloten is een laat 18e-eeuwse datering
echter geenszins.
Daarmee zou een tweede bakstenen beerput
de opvolger kunnen zijn. Deze dateert uit het
laatste kwart van de 19e eeuw tot in het
eerste kwart van de 20e eeuw (het oudste
materiaal is op zijn jongst uit 1887, het jongste
materiaal minimaal uit 1907). Dat is voor een
gemetselde beerput erg laat. Er is hier een
relatie te leggen met de aanleg van
rioleringen. In Zutphen bijvoorbeeld dateert
de jongste echte beerput uit de jaren ’50 en
’60 van de 19e eeuw. In
Zutphen werden openbare gemeenteriolen
aangelegd vanaf de jaren zestig van de 19e

eeuw. In Doesburg gebeurde dit relatief laat,
ergens in de jaren ’20 van de 20e eeuw. Het
leverde Doesburg een bijnaam op die nog
steeds gebruikt wordt is: Smeerburg. Met de
aanleg van riolen verdween de functie van de
beerputten.
Ze werden opgevolgd door septic tanks. Dit
zijn tanks bestaande uit betonringen en met
een betonnen bodem die in tegenstelling tot
beerputten niet vocht doorlatend waren. Ze
dienden als overslagputten en waren
aangesloten op het openbare riool.
De beerput biedt dus een zeldzame
archeologische blik in een vroeg 20e-eeuws
huishouden. Meer specifiek een
broodbakkershuishouden: in de periode dat
de put in gebruik was, was het perceel in
handen van twee opeenvolgende
broodbakkers. Opvallend is het ontbreken van
email-producten. In plaats daarvan wordt er
nog gebruik gemaakt van industrieel
aardewerk en steengoed. Emailproducten
overspoelden vanaf ca. 1920 de markt. Ook
roodbakkend aardewerk speelt een grote rol.
Het gaat daarbij grotendeels om zgn.
Frankforter potten. Daarmee worden
producten bedoeld die geïnspireerd waren op
Duitse potten (die op hun beurt soms weer op
Engelse producten waren geïnspireerd). De
meeste “Frankforter potten” die in Nederland
worden gevonden zullen vrij lokaal
geproduceerd zijn. In Doesburg alleen al
waren vijf producenten ervan aanwezig. In de
put werden ook misbaksels van Frankforter
potten gevonden, maar waarschijnlijk gaat het
hier om oude scherven die op het terrein
rondzwierven, meer precies van het bedrijf
Andrée, dat 1820 tot 1848 Frankforter potten
produceerde aan de Ooipoortstraat (vlakbij
het onderzochte terrein).
De Frankforter potten die werden gevonden in
de put zijn onder meer kachelpannen, deksels,
pispotten, bloempotten, borden en
theeservies. Het industrieel witbakkende
aardewerk is grotendeels afkomstig uit
Maastricht (van de firma’s Petrus Regout en
Société Céramique), maar ook uit
Staffordshire en Sarreguémines. Die laatste
plaats behoorde van 1871 tot 1919 bij het
Duitse Elzas-Lotharingen (Saargemünd). Het
meeste gedraaide witbakkende aardewerk is
afkomstig uit Frechen. Al het gevonden
steengoed is waarschijnlijk van Duitse makelij.
Naast de gebruikelijke productiecentra als
Siegburg, Frechen en Langerwehe, komen we
ook productiecentra tegen als
Duingen/Coppengrave (Niedersachsen) en
Dommitzsch (Sachsen).
Ook alle pijpen, zowel die van porselein als
van pijpaarde, zijn waarschijnlijk in Duitsland
vervaardigd. Dit beeld komt goed overeen met
het beeld van een opkomende industrie in
Duitsland rond 1900.

Het glaswerk dat werd aangetroffen wekt niet
perse een armoedige indruk. Zo komen we
diverse wijnglazen tegen, en ook bijvoorbeeld
een karaf om wijn of likeur te decanteren. Ook
weten we zeker dat de familie die hier
woonde kon schrijven: er werden zowel
griffels als inktpotten gevonden. Dit is
trouwens normaal in die tijd. In Doesburg
bedroeg het aandeel analfabeten tussen 1875
en 1900 minder dan 10 %. Let wel: het gaat
hier dus om bakkersgezinnen. In het
vondstmateriaal werd overigens niets
aangetroffen dat direct aan dit beroep is te
koppelen.
In de beerput werd vreemd genoeg ook een
waterput aangetroffen. De beerput was óver
de koepel van de waterput heen gebouwd,
wat er op kan duiden dat de waterput op dat
moment nog in gebruik was. Deze put is
verder niet onderzocht omdat hij buiten de
bouwput viel.

4. De twee beerputten in de Kloostertuin. Het
voorste exemplaar was al geleegd.

5. Kommetje van Petrus Regout-aardewerk uit
de achterste beerput.

Halvemaanstraat
Het grootste project dat dit jaar werd
uitgevoerd was, evenals in 2016, de
Halvemaanstraat. Dit jaar werd de zuidelijke
helft van het plangebied opgegraven, het jaar
daarvoor de noordelijke helft. De
Halvemaanstraat vormt het hoogste punt van
het stadsdeel Polsbroek. De Polsbroek was
een laag liggend, nat gebied (broekland) met
zandopduikingen (pollen). Vorig jaar werd op
het hoogste deel een klein urnenveldje uit het
begin van de late bronstijd opgegraven. Ook
dit jaar werden pre- en protohistorische
resten opgegraven. Vooralsnog zijn daar
weinig concrete structuren uitgefilterd
vanwege de hoge verstoringsgraad door latere
bebouwing (de uitwerking is nog maar amper
gestart). Opvallend was een cluster sporen en
aardewerk uit de midden-Romeinse tijd, plus
een deel van een Romeins slot. De vroege
middeleeuwen hebben nog geen duidelijke
sporen opgeleverd, maar wel vondsten,
waaronder drie Karolingische fibula’s. Pas
vanaf de late 13e eeuw hebben we weer
duidelijke grondsporen, al is ook daar
voorlopig geen duidelijk patroon in herkend.
Wellicht zijn deze te relateren aan een muur
van kistwerk die in 2016 werd herkend. De
14e-/vroeg 15e-eeuwse fase is nogal
dominant aanwezig. Zo werd een groot
gebouw aangetroffen van ca. 19 bij 9 meter.
De ingang bevond zich waarschijnlijk aan de
zijde van de Melatensteeg. Het gaat om een
eenschepig gebouw met forse gebinten en
een scheidingswand in het midden. De wand
zelf bestaat uit een geleemde betengeling
(geen vlechtwerk) en loopt door ten opzichte
van de achtergevel. Waarschijnlijk was er
sprake van een overlopend dak. Onder dit
overstekje bevond zich de contemporaine
houten waterput. Een tweede 14e-eeuwse put
bevond zich naast het gebouw. Interessant is
dat het gebouw omringd wordt door drie zeer
grote en diepe vierkante kuilen die tot in het
grondwater reikten en die een leembekleding
hadden. De voorlopige interpretatie is dat het
om bassins gaat om levende vis te bewaren.
Deze vijvers stonden in contact met de Berkel
via een greppelsysteem dat voorzien was van
een houten sluisje. Tot dezelfde fasen
behoren ook twee vijfpalige hooibergen. Het
grote gebouw lijkt een opvolger uit het begin
van de 15e eeuw te hebben met exact
dezelfde breedte. Parallel aan het
archeologische onderzoek is archiefonderzoek
uitgevoerd. Daarbij kwam naar voren dat ter
plekke horrea (pakhuizen) aanwezig waren die
verbonden waren met het kapittel van St
Walburgis. Als werkhypothese veronderstellen
we nu dat de plaats dus gebruikt werd voor de
opslag van onder meer graan, hooi en levende
vis, afkomstig van de kerkelijke domeinen. De
laatmiddeleeuwse fase heeft daarnaast ook

een wereld aan metalen voorwerpen zoals
gespen en munten achtergelaten (waaronder
drie Deense exemplaren).
In de 15e eeuw werd het terrein flink
opgehoogd, waarschijnlijk vanwege
overstromingen. We weten dat er in de 16e
eeuw tuinmuren rond het blok stonden.
Dergelijke tuinen waren in gebruik bij de
bewoners uit het rijke deel van Zutphen rond
de Markten. Op de funderingen van de
tuinmuren verschenen in de vroege 17e eeuw
de eerste woonhuizen langs de Melatensteeg.
Deze huizen waren voorzien van kelders en
zijn tot in de 20e eeuw bewoond en telkens
verspijkerd. Bij een van de huizen hoorde een
septic tank met onder meer plastic sieraden:
afval van een kermisexploitant. Langs de
Halvemaanstraat verschenen
arbeiderswoninkjes: lange rijen kleine huisjes
met bedsteden en een gemeenschappelijke
waterput. In plaats van een beerput waren er
houten tonnetjes, waarvan ook de
onderkanten van twee exemplaren zijn
teruggevonden. Het westelijke deel van het
terrein hoorde bij herberg De Halve Maan aan
de Laarstraat (er zijn aanwijzingen dat dit de
geboorteplek van Ludwig van Beethoven zou
kunnen zijn[!]). Het achterterrein van de
herberg was een Franse tuin. Zeer bijzonder
was de vondst van twee gigantische
bakstenen putten die onderling met elkaar
verbonden waren met een loden pijp. Een van
de twee stond via een bakstenen kanaal in
contact met de gracht, waarbij het water van
de gracht in de put stroomde. Hoewel het
systeem nog niet helemaal begrepen is, is het
verleidelijk om te veronderstellen dat deze
putten gebruikt werden om een fontein te
laten spuiten in de Franse tuin. Een deel van
de tuin werd (iets) later ingericht als stokerij.
Het gaat om een 18e-eeuws houten gebouw
met aardvaste stijlen. In het midden daarvan
stond een bakstenen deelmuur die op een
spaarboogconstructie stond. Die was nodig
vanwege de zwakke ondergrond die ontstaan
was door de aanleg van de fonteinput
eronder. Direct naast de deelmuur – die
waarschijnlijk een schoorsteen had- bevond
zich een grote stookplek. Op het westelijke
deel werden ook beer- en waterputten
aangetroffen, echter zonder resterend
materiaal. De kelders van het pand werden
later gebruikt voor de opslag van ongebluste
kalk.
Een bijzondere vondst was nog een deel van
een ivoren zakzonnewijzer die in de 17e eeuw
in Neurenberg werd vervaardigd.

6. Deel van een Romeins slot.

7. Postmiddeleeuws muurwerk in het
zuidwestelijke deel van de opgraving.

8. Allesporenkaart van het zuidelijke deel van
de opgraving met daarop in kleur de 14eeeuwse structuren.

9a +b. Deksel van ivoren zakzonnewijzer
(eerste helft 17e eeuw).

10. Putten van fontein.

Huize ’t Velde bunker
De vondst in 2015 van een bunker waarin op 5
april 1945 het levenloze lichaam van korporaal
Patrick Morgan werd aangetroffen, vormde de
aanleiding voor een nadere documentatie van
de bunker. Hoewel het onderzoek geen
definitief licht heeft kunnen werpen op de
tragische gebeurtenissen rond de 5e april
1945 is het onderzoek zeker een succes
geweest. Niet alleen heeft het onderzoek veel
informatie opgeleverd over de bunker als
militair object, maar het heeft vooral geleid
tot hernieuwde aandacht rondom de strijd die
hier is geleverd is. De opgegraven bunker
bleek een zogenaamde Koch-bunker. Hoewel
er tijdens de laatste twaalf maanden van de
oorlog honderden gebouwd zijn, is slechts een
beperkt aantal bewaard gebleven. Het
exemplaar in Warnsveld is tussen eind januari
en medio maart 1945 gebouwd en week qua
afmetingen af van de standaard maatvoering.
Onzeker is of de bunkeronderdelen ter plaatse
zijn gestort, al wijst het ontbreken van de
bodem hier niet op. Voor de bouw werden
lokale aannemers en tewerkgestelde mannen
ingezet. De bunker maakte deel uit van een
defensief netwerk van stellingen en
loopgraven rond Huize ‘t Velde, dat een
belangrijk (hoofd?)kwartier was van de
Duitsers. Dit systeem maakte weer deel uit
van de IJssellinie. Of de bunker zelf tijdens
gevechtshandelingen is gebruikt, is in het
kader van het onderzoek niet eenduidig vast
komen te staan. Wel is in de directe omgeving
geschoten. In de bunker was in elk geval was
geen schade zichtbaar in de vorm van
kogelgaten of schade van (hand)granaten.
Uit het onderzoek in Canada en de
ooggetuigenverslagen viel dus niet op te
maken wat er met Patrick Morgan is gebeurd
na zijn gevangenneming op 3 april. In elk geval
namen de Duitsers hem mee richting
Warnsveld-Zutphen, terwijl zijn
regimentsgenoten van de Essex Scottish
noordwaarts trokken.
Het kan zijn dat hij bij de Almense gevechten
al dodelijk gewond was geraakt en in
Warnsveld daaraan is bezweken. Het kan ook
zijn dat hij een vluchtpoging ondernam tijdens
de gevechten bij ’t Velde in de hoop zich bij
zijn landgenoten te kunnen voegen. Tot slot is
niet uitgesloten dat de Duitsers (vaak zeer
jonge en onervaren SS-soldaten) hem, in
paniek over hun eigen lot met de snel
naderende vijand, hebben geëxecuteerd op
hun terugtocht richting Zutphen. In die
situatie waren krijgsgevangenen natuurlijk een
last.
De zeldzaamheid van de bunker,
gecombineerd met het tragische verhaal van
Patrick Morgan, maakt het object bijzonder
genoeg om over te gaan tot een bescherming
als gemeentelijk monument. Daarnaast is er

een informatiebord bijgeplaatst met het
verhaal van de bunker en van Patrick Morgan.

muurwerk, anderzijds is er een uitbraakspoor
gevonden. Dit uitbraakspoor ligt in het
verlengde van een muurrest die in de jaren
zestig (1963/64) werd gevonden, en die
waarschijnlijk geïnterpreteerd moet worden
als de noordelijke muur van de eerste fase van
het huis, dat in 1326 voor het eerst wordt
genoemd.
De zuidelijke keldermuur vertoont een
duidelijke tweedeling. Het onderste niveau is
opgetrokken uit grotere stenen die eerder
passen in een vroeg 14e-eeuwse datering dan
bij een 16e-eeuwse. Met deze gegevens
kunnen we een reconstructie maken van de
eerste fase van het huis: een rechthoekig,
spieker-achtig gebouw van ca. 14 x 8,5 meter,
met een scheidingswand in het midden.
In de noordoosthoek van de kelder werd ook
een waterput aangetroffen. Naar schatting
dateert de put uit ca. 1800. Er werd weinig
vondstmateriaal aangetroffen in de kelder. De
oudste scherven komen uit een donkere
ietwat humeuze zandlaag, die als
ophogingslaag is geïnterpreteerd. De scherven
dateren uit het midden van de 14e eeuw. De
meest opvallende vondst is een grote
hoeveelheid scherven van wijnflessen,
waarschijnlijk daterend uit de late 17e eeuw.
Het is een aanwijzing dat de wijnkelder in de
17e eeuw al als zodanig in gebruik was. Ander
materiaal uit deze periode ontbreekt
nagenoeg.

11. Bunker van buiten.

12. Bunker van binnen
Huize ’t Velde kelder
In de wijnkelder van Huize ’t Velde werd een
archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Het was de enige kelder die nooit was
uitgediept en dat ging nu alsnog gebeuren.
Hierbij werd ca. 35 cm onder het bestaande
vloeroppervlak een vlak aangelegd. Het vlak
bestond uit een middeleeuws oppervlak
(ophogingslaag van donkere grond) met
daardoorheen puinkuilen en banen. Deze
banen zijn te koppelen aan muren. Enerzijds
zijn het insteken van het 16e-eeuwse

13. Waterput in de kelder van Huize ‘t Velde

Korte Hofstraat
In dit winkelpand ontstond de wens om de
kelders te benutten als magazijn. De voorste
kelder met kruisgewelven was diep genoeg
maar de kleine kelder rechtsachter moest 70
cm uitgediept worden om fatsoenlijk te
kunnen staan. Het rijksmonument staat op
een terrein met zeer hoge archeologische
waarde. Het pand staat op het tracé van de vvormige grachten die vermoedelijk dateren uit
de 4e eeuw. Het huisperceel zelf is het eerste
perceel buiten de ringwalburggracht (9e-11e
eeuw). Aanleiding genoeg om een
archeologisch onderzoek te starten in de 12
m2 van deze kelder. Het huidige huis is
gebouwd in 1548 (dendro kap 1546/47) en
heeft een gevelsteen met het jaar 1548 en de
huisnaam Die Soere Boem (de dorre boom).
Direct onder te deels nog originele
plavuizenvloer (16e eeuw) werden de sporen
van een houten huis aangetroffen: een haard,
een haardkuil, leemvloeren, paalkuilen en een
brandlaag. De waarneming is te klein om de
omvang van het huis vast te stellen maar het
zal vermoedelijk de oudste voorganger zijn
van het nog bestaande huisperceel. De
datering van het houten huis ligt in de laatste
decennia van de 12e eeuw en het zal kort na
1200 door brand zijn verwoest. Jongere
huisfasen ontbreken omdat die bij de aanleg
van de laatmiddeleeuwse kelders zijn
weggegraven. De eerste steenbouw kwam
hier in de 14e eeuw tot stand. Uit die tijd
dateren de zijmuren van de kelders. De
kruisgewelven en een houten spiltrap links
achter in de kelder dateren uit de tijd van de
grootschalige verbouwing van 1548.
Van de prestedelijke fase werd vooral gehoopt
op het aantreffen van een van de twee Vvormige grachten om daarmee meer
dateringshouvast te krijgen. Eerdere
dateringen kwamen op de 4e eeuw uit en dat
kan qua vorm (Romeins beïnvloed) goed
kloppen. Maar helaas bleek de kleine kelder
precies tussen de twee grachten te liggen. Van
een tussenwal is ook niets aangetroffen. Het
terrein is in de vroege en volle middeleeuwen
vergraven, mogelijk door beakkering. In de
bovenste lagen zit vooral 11e- en 12e-eeuws
materiaal (Pingsdorf, kogelpot) en in de
onderste lagen komen scherven voor uit het
midden van de IJzertijd tot in vroeg Romeinse
tijd en uit de vroege middeleeuwen. Als er een
wal gelegen heeft dan is deze deels
teruggeworpen in de gracht en de basis is
opgenomen in de cultuurlaag.

14. KH2 voorste kelder: kruisgewelvenkelder
onder het voorhuis

15. KH2: Impressie van het werk in de kelder
Laan naar Eme
Dit jaar werden de velden van FC Zutphen in
gebruik genomen door de Mixed Hockey Club
Zutphen. Om de velden te verbeteren werd
een drainagesysteem aangebracht onder de
mat. Deze ingreep werd archeologisch
begeleid: er werden proefsleuven gegraven
om te inventariseren of er nog oude resten
lagen onder de grasmat. Veel heeft dit niet
opgeleverd, op één interessante vondst na.
Letterlijk in de laatste meters van de laatste
proefsleuf werd een kuil gevonden met daarin
kleine vuursteentjes. Deze kuil is zorgvuldig
leeggeschept, waarbij behalve 191 stukjes
vuursteen ook een door hitte gesprongen stuk
kwartsiet, verbrande hazelnootdoppen en
houtskoolbrokjes werden verzameld.
Wat kunnen we hier uit opmaken? Ten eerste
moest de kuil gedateerd worden. Er was
gelukkig voldoende houtskool voor een C14datering. Deze datering kwam uit op 8930 +/30 BP, wat na kalibratie neerkomt op 81317969 cal BC of, in gewoon Nederlands: op ca.
10.000 jaar geleden. Deze periode staat
bekend als het (vroege) Boreaal ofwel het
begin van het Holoceen, ofwel het Vroege
Mesolithicum. Het Holoceen is de warme
periode die volgt op het Pleistoceen, de
laatste ijstijd.

De kuil waarin de vondsten werden gedaan
heeft een globale hoefijzervorm. Deze is het
resultaat van een zgn. windworp (archeologen
zeggen meestal boomval). Zo’n windworp
ontstaat wanneer een grote boom met
wortels en al omwaait. Dat levert een grote
kuil op met daarnaast een opstaande wand
(de gekantelde wortelkluit inclusief aarde).
Dergelijke oude windworpen bevatten niet
zelden materiaal uit de steentijd. Mensen in
het boreaal waren jagers en verzamelaars en
hadden een nomadische levensstijl. Met zo’n
windworp is heel eenvoudig een bivak te
improviseren, en het lijkt erop dat dat precies
is wat iemand (of meerdere mensen) hier
10.000 jaar geleden heeft gedaan in de luwte
van de omgewaaide dennenboom, inclusief
een behaaglijk vuurtje. Dat laatste blijkt uit de
geroosterde hazelnoten, het houtskool en
bovendien uit het feit dat 36% van het
vuursteen verbrand was. De gesprongen
kwartsietkei is een zogenaamde kooksteen:
door stenen in vuur te verhitten tot ver boven
de 100 graden en vervolgens in een (leren) zak
met water te deponeren kon het water
eenvoudig aan de kook gebracht worden.
Door de temperatuurschok brak de steen
daarbij wel uit elkaar met kenmerkende
hoekige breuken.
Doorgaans vinden we in Mesolithische
jagerskampjes dergelijke kenmerkende
pijlpunten, schrabbers en stekers terug. Zo
niet op het Zutphaniaterrein. Het ensemble
van 191 vuursteentjes bestaat uit
“decortifatieklingen” (om de schil van de
vuursteenknol te verwijderen), retoucheafslagjes, ongeretoucheerde klingetjes,
kerntjes, maar géén werktuigen. Er is slechts
één klingetje gevonden met retouche, maar
dit stuk is zo krom dat het eigenlijk niet
bruikbaar is, en waarschijnlijk is afgekeurd bij
nader inzien.
Kort samenvattend: waarschijnlijk heeft
iemand (of meerdere mensen) tijdens een
jachtcampagne een bivak gemaakt naast een
omgewaaide boom en hier vuursteen bewerkt
om zijn uitrusting bij te werken. Daarbij zijn de
mislukte stukken en het afval weggegooid en
zijn de geslaagde pijlpunten en dergelijke
meegenomen naar het volgend bivak. De kuil
onder de boom is later dichtgewaaid of
geërodeerd en de vuursteentjes bleven daar
tienduizend jaar onaangeroerd liggen. Er werd
eeuwen later overheen geploegd, gevoetbald
en nu gehockeyd.

16. Opschaven van de boomval in het vlak

17. Selectie van klingetjes
Leestenseweg 9
In september werd een opgraving van een
halve dag verricht in de bouwput van een
woonhuis aan Leestenseweg 9 in Warnsveld.
In het vlak tekenden zich enkele grote kuilen
af, veelal met brokken baksteen. Mogelijk gaat
het deels om paalkuilen, een structuur was
echter niet zichtbaar. Aan dateerbaar
materiaal hebben de sporen 14e- en 15eeeuws materiaal opgeleverd, van de andere
sporen kan worden aangenomen dat ze voor
het grootste deel ook uit deze periode
dateren. Er zijn ook enkele scherven uit latere
sporen die ergens rond de 12e eeuw dateren.
Wellicht zijn de sporen te interpreteren als
ruis van het meest nabijgelegen erf De Ploeg
(Leestenseweg 22), een erf dat onder de
naam Jebbekinck terug gaat tot in de 9e
eeuw. Een andere optie is dat de sporen zijn
te koppelen aan het erf Bettink (Leesten), dat
ook minstens tot de Ottoonse tijd terug gaat.
Na georeferentie op de minuut van 1823 blijkt
dat het opgravingsgebiedje verspreid ligt over
drie percelen bouwland: van Philip Herman de
Roij, van het Gasthuis in Zutphen en van
Bartelt Dijkman, de boer op De Ploeg.
Aannemend dat dit stukje bouwland in de late
middeleeuwen minder versnipperd was dan in
1823, kunnen we hoogstens veronderstellen
op basis van het feit dat één van de eigenaren
bij De Ploeg hoort, dat de grondsporen bij
deze boerderij horen.

18. Middeleeuwse kuilen in het vlak
Noorderhaven
In maart 2017 heeft het team archeologie van
de gemeente Zutphen een archeologisch
onderzoek in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek verricht op de locatie
van de toekomstige nieuwbouwwijk tussen de
Kostverlorentunnel en de oude Overweg,
langs het spoor. Tijdens het onderzoek zijn
twee sleuven gegraven door het
Statenbolwerk. Een vestingwerk dat is
aangelegd in 1612, als deel van de nieuwe
vestingwerken van de stad. Prins Maurits had,
nadat hij Zutphen in 1591 had veroverd, deze
stad uitgeroepen tot frontierstad. Dit bolwerk
verving het Kostverlorenrondeel dat in 1535
op deze locatie voor de huidige Kruittoren is
gebouwd. Zowel het rondeel als het bolwerk
hadden tot doel om de stad te verdedigen
tegen de vernietigende kracht van kanonnen.
Door veranderingen in de manier van oorlog
voeren was het noodzakelijk om de
vestingwerken te blijven verbeteren en in
1710 werd rond Zutphen de linie van
Coehoorn aangelegd waarbij ook het
Statenbolwerk werd aangepast en verbeterd.
In 1863 werd het terrein ingericht tot
Spoorwegemplacement en verloor het haar

verdedigende taak. In de profielen zijn
doorsneden van de wallen en aanzetten van
de grachten gevonden waarmee het mogelijk
is om de oude kaarten goed te georefereren.
Tegen de verwachting is zijn er onder het
bolwerk nog restanten van de oude
buitengracht aangetroffen en een klein deel
van de wal tussen de binnen- en de
buitengracht. Na onderzoek van oud
kaartmateriaal blijkt dat de proefsleuven het
Kostverlorenrondeel op een haar na gemist
hebben, deze ligt net buiten het
onderzoeksgebied onder het huidige
spoorwegemplacement. Het Statenbolwerk is
als het ware rond de locatie van het rondeel
gebouwd, waarbij op de plek van het rondeel
een lage plek is gebleven waar een aansluiting
op de gracht was, wat blijkt uit het voorkomen
van een venige laag met daarin onder andere
resten van lisdodden. Onder deze venige laag
is een viertal rechthoekige palen gevonden die
mogelijk hebben behoord tot een steiger, of
mogelijk tot een helling het bolwerk op,
waarmee bijvoorbeeld voorraden en munitie
het bolwerk opgebracht konden worden. In de
laagte is een grote hoeveelheid vondsten
gedaan, waarvan de meest indrukwekkende
vondsten de verzameling van 48 kanonskogels
is. Er zijn 6-, 12-, 18-, 24- en 36-ponders bij. De
laagte is een dynamische plek waarbij
vondsten uit veel verschillende eeuwen in
dezelfde laag terecht zijn gekomen. Ook
werden andere voorwerpen gevonden die aan
militaire activiteit gerelateerd zijn zoals een
groot aantal loden kogels, lontstok-ijzers, een
degen, een houten dop om een kanonloop af
te sluiten etc.

19. Blik op de gegraven sleuf door het
vestingwerk

Walburgisziekenhuis). Het ziekenhuis werd in
1976 gesloopt.
Bij de Kattenhaven werden eveneens resten
gevonden van de vesting uit 1593. Deze
worden hier doorsneden door de Kattenhaven
zelf. In 1608-1610 werd hier een doorvaarbare
uitgang gemaakt in de stad: het
Hillebrandsgat. Later, in 1636, werd hier de
Kattenhaven gemaakt, en iets later, in 1647
ook een scheepshelling. Deze haven stond in
contact met de IJssel en het waterpeil stond
lager dan het huidige gestuwde niveau (het
stuwpunt lag tot 1886 bij de watermolens in
de Rozengracht). Een serie zeer forse
steunberen die langs de haven werd
aangetroffen is zeer waarschijnlijk in verband
te brengen met deze 17e-eeuwse haven. De
laatste fase is de Kattenhavenstuw die door
stadsarchitect Van Etteger werd ontworpen in
de late 19e eeuw.

20. De sleuf geplot op de kaart van Adriaan
van Schelven (rond 1600).

21. Kanonskogels uit het bolwerk.
IJsselkade
In het kader van “Ruimte voor de Rivier” en
het project “Rivier in de Stad” is in 2017 de
IJsselkade flink onder handen genomen. Ook
hierbij heeft archeologische begeleiding
plaatsgevonden. Daarbij werden enkele
muurresten aangetroffen die aan de vesting
en oudere kadefasen gerelateerd kunnen
worden. Bij de Bult van Ketjen werd
bijvoorbeeld een deel van de vestingmuur uit
1593 gevonden, voorzien van een nieuwe schil
uit 1732. Op dit punt raakt de vesting de oude
kade uit 1856. Deze kademuur kon over de
volle lengte gevolgd worden. Op de Bult van
Ketjen zelf werden de resten van de villa
Kattenhaven van Ketjen gevonden, die
eveneens uit 1856 dateert (en in 1927 werd
verbouwd en uitgebreid tot het St.

22. Gevonden muurwerk langs de IJssel ter
hoogte van de Bult van Ketjen.
Warnsveld-riolen
Dit jaar werd de riolering vervangen in een
aantal straten in Warnsveld (het gebied tussen
Rhienderinklaan en Oranjelaan). Daarbij zijn
ca. 80 archeologische waarnemingen verricht.
Deze waarnemingen bestonden uit de
documentatie van (smalle) profielen en het
verzamelen van vondstmateriaal. Het project

heeft opvallend weinig “archeologie”
opgeleverd. Dat wil zeggen: concrete
aanwijzingen voor nederzettingssporen. De
waarnemingen geven eerder een indicatie
voor de opbouw van het terrein en kunnen
gebruikt worden voor een verwachtingsmodel
van het terrein. Het onderzoeksgebied bevindt
zich op de westelijke flank van het
Warnsveldse rivierduin. Wat wel werd
aangetroffen was een akkerlaag -die vrijwel
overal werd aangetroffen- en enkele slecht
dateerbare kavelsloten. Parallel aan de
begeleiding werden door een jonge
detectorzoeker, Stan Neuteboom, echter wel
enkele vondsten gedaan aan de zuidzijde van
de zandkop, op de overgang van deze kop met
de daaronder liggende dal van de Onderlaatse
Laak (feitelijk een fossiele Berkelloop). Hij
vond een randbijl type Oldendorf, die
gedateerd wordt tussen 1575 en 1500 cal.
v.Chr. Dat komt neer op Midden Bronstijd A.
Ook vond hij enkele lastiger te dateren
vuurstenen klingen op deze locatie. Daarmee
hebben we dus een indicatie dat het hoogste
punt van het rivierduin wellicht wel werd
bewoond, al ontbreekt concreet bewijs
aangezien de kop bebost is en er (dus) nooit
archeologisch onderzoek heeft plaats
gevonden.

24. Afsteken van het profiel in een van de
sleuven.

23. Bronzen bijl.

Gemeente Deventer overzicht 2017
Door: Emile Mittendorff, Hans Ringenier, Bart
Vermeulen & Marieke van der Wal
Projecten Archeologie Deventer
Deventer, Noordenbergstraat fase 2 (pr. 314)
In 2015 was gestart met een archeologisch
onderzoek aan de Noordenbergstraat te
Deventer. Op de locatie van de voormalige
gymzalen tussen de Noordenbergstraat en de
Welle staat de bouw van Viking Film en
Theater gepland. Op het binnenterrein tussen
de gymzalen zijn de resten van de
middeleeuwse huizen teruggevonden die
langs de Noordenbergstraat hebben gestaan.
Het terrein is een archeologisch
rijksmonument en de nieuwbouw wordt
daarom zo veel mogelijk op archeologie
vriendelijke wijze gefundeerd. Er is dan ook
niet dieper gegraven dan 2 m onder maaiveld.
In januari 2017 is de tweede fase van dit
onderzoek uitgevoerd, waarbij over de gehele
oppervlakte van het onderzoeksgebied een
extra opgravingsvlak is aangelegd om de
bouwkuip op de maximale diepte te brengen.
Ook zijn tijdens het definitief afwerken van de
bouwkuip de laatste veiligheidstaluds
verwijderd en gedocumenteerd. Hierbij
werden onder andere delen van de eerste
stadsmuur gedocumenteerd.
De eerste fase van het onderzoek had al veel
informatie opgeleverd over de ontwikkeling
van de bebouwing op deze percelen en het
gebruik en de inrichting van de achtererven in
de nieuwe tijd. Tijdens deze tweede fase van
het onderzoek werden ook de lagen uit de late
middeleeuwen aangesneden. Daardoor kan
ook iets worden gezegd over de vroegste
stenen bebouwing op het terrein. Zo werden
in het onderste vlak de resten van een deels
uitgebroken fundering van een tufstenen
gebouw gevonden.
Hoewel het slechts een klein fragment betreft,
gaat het vermoedelijk om de zuidwestelijke
hoek van een gebouw, dat haaks op de
Noordenbergstraat heeft gestaan. Het betreft
een funderingsstrook van diverse soorten
breuksteen en veldkeien met een breedte van
70 á 80 cm. Indien het pand geheel tot aan de
huidige rooilijn liep, zou het een lengte van ca
17 m hebben gehad. In een van de coupes
over de structuur was te zien dat nog slechts
één laag tufsteen aanwezig was. Op het eerste
gezicht maakte deze structuur een relatief late
indruk (13de, mogelijk 12de eeuw), maar dit
zal in de uitwerking nader getoetst moeten
worden.

Afb. 1. Resten van de tufstenen muur en de
veldkeienfundering.
Meer naar de IJssel toe werden voornamelijk
bakstenen funderingen en kelders gevonden.
Ook werd hier, net als bij de eerste fase, een
ronde stookplaats gevonden. Deze stookplaats
was in 2015 al deels gedocumenteerd in de
profielwand, maar kon nu goed vrij gelegd
worden. De stookplaats had eenzelfde
constructie als de twee stookplaatsen die in
2015 al zijn vrijgelegd. Aan weerszijden van
het stookrooster zijn twee blokken
aangebracht, waar waarschijnlijk een kuip of
ketel op rustte. In totaal zijn nu drie van
dergelijke ronde ovens met een stookgang
gedocumenteerd. Een andere mooie
ontdekking was een vierkante beerput die nog
deels gevuld was. Het vondstmateriaal uit de
put oogt redelijk rijk en dateert in het begin
van de 18de eeuw. Leuk detail was een klein
kaarsnisje dat in de wand van de beerput was
gemetseld.

Afb. 2. In de wand van de beerput was aan de
binnenzijde een kaarsnis te zien. Ook is de
berige aanslag op de muren nog goed te zien.

Deventer, Veldverkenning en zoekdag
stadsland (pr. 579)
In december 2016 is door de
eerstejaarsstudenten van de opleiding
Archeologie van Saxion een veldverkenning
uitgevoerd in de Ossenwaard op een perceel
ten zuiden van de Lage Steenweg. Bij deze
veldverkenning is een grote hoeveelheid
stadsafval gevonden. Het project maakt
onderdeel uit van een groter project van de
gemeente Deventer waarbij de afvalstromen
rond de (middeleeuwse) stad worden
onderzocht. In het voorjaar van 2017 is door
Archeologie Deventer samen met Saxion een
vervolg op de kartering uit 2016 uitgevoerd op
een aangrenzend perceel. Op de akker werden
vakken uitgezet die afgelopen werden op
vondsten.
In april werd in samenwerking met Stichting
IJssellandschap in het kader van 750 jaar Zorg
een drukbezochte en succesvolle zoekdag op
het perceel van de veldverkenning
georganiseerd. Op deze dag werden
detectoramateurs uitgenodigd om de akker af
te zoeken op metaalvondsten, en om eerder
gevonden vondsten te laten zien.
Hierbij werden onder andere verschillende
muntjes, lakenloodjes en tinnen soldaatjes
gevonden.

Afb. 3. Metaaldetectoramateurs zoeken de
akker af op de zoekdag, samen georganiseerd
met Stichting IJssellandschap.
Colmschate, AB Brandsmaplein (pr. 588)
In Colmschate werd in het kader van de aanleg
van een tunnel onder het spoor een
archeologische begeleiding uitgevoerd rond
het Titus Brandsmaplein, ten noorden van het
station Colmschate. Dit gebied wordt namelijk
na de plaatsing van de tunnel heringericht. De
aanleg van een nieuw riool werd hier in juni
2017 archeologisch begeleid. Tijdens het
onderzoek werden randverschijnselen van een

erf uit de nieuwe tijd aangetroffen, waaronder
greppels, enkele kuilen en een tonput (afb. 4).

Afb. 4. De waterput bleek opgebouwd uit twee
houten tonnen op elkaar.
De sporen behoren vermoedelijk tot een van
de twee historisch bekende boerenerven die
hier in de buurt hebben gelegen, DekkerBrinkman en Brinkman-Markes. Het erf
Dekker – Brinkman is in de periode 1700-1832
gesticht. Het erf Brinkman – Markes is iets
ouder, de stichtingsdatum wordt rond 1660
geplaatst. Tijdens dit onderzoek zijn geen
prehistorische sporen of vondsten gevonden,
iets wat voorafgaand aan het onderzoek nog
wel tot de verwachting behoorde gezien de
nabije ligging van de grote vindplaats op de
Colmschater Enk bij de Scheg. De locatie was
gezien de lagere ligging van het gebied ten
opzichte van de Enk, vermoedelijk te nat voor
bewoning in deze periode.
Colmschate, DO Oostriklaan Noord (592)
In het tracé van de Oostriklaan vond ten
noorden van het spoor in het kader van
hetzelfde ontwikkelings- en herinrichtingsplan
als het onderzoek bij het Titus Brandsmaplein,
een archeologische opgraving plaats. Dit
onderzoek vond plaats op de locatie van de
tunnelbak. In 2015 werd de locatie van de
zuidelijke tunnelbak al onderzocht. Tijdens dat
onderzoek werden bewoningsresten uit
voornamelijk de ijzertijd en bronstijd
gevonden. Hieronder vallen sporen van een
deel van een huisplattegrond die aansluiten
op sporen die gevonden zijn bij de
opgravingen voor de Scheg uit 1986 van de
ROB en het onderzoek in Colmschate van
Archeologie Deventer in 2001. Bij het
onderzoek ten noorden van het spoor in 2017
werden eveneens sporen en vondsten
aangetroffen uit dit deel van de prehistorie. In
de sporen werden behalve de plattegrond van
een spieker (ijzertijd), geen andere structuren
herkend.

onderzoek sluiten dan ook aan bij die van het
grotere onderzoek uit 2014. De resultaten uit
het overige deel van het onderzoeksgebied
gaven geen reden tot een doorstart naar een
definitieve opgraving.

Afb. 5. De plattegrond van de spieker
aangetroffen ten noorden van het station
Colmschate.
Tevens werden sporen uit de nieuwe tijd
gevonden, zoals greppels, karresporen en
twee waterputten. De greppels en
waterputten behoren waarschijnlijk tot
hetzelfde erf waarvan bij het Titus
Brandsmahuis ook sporen zijn aangetroffen.
Deze sporen worden op basis van het
vondstmateriaal in de nieuwe tijd geplaatst.
Schalkhaar, Douweler Leide Zuid (593)
In juni is in Schalkhaar een opgraving
uitgevoerd in het kader van de nieuwbouw in
de wijk Wijtenhorst - Douweler Leide.

Raalte, AB Raalte Enkstraat (594)
In verband met een nieuw te bouwen
stallingsruimte voor voertuigen is aan de
Enkstraat in Raalte in september 2017 een
kleinschalige opgraving verricht door
Archeologie Deventer. Hiervoor werd op de
nieuwbouwlocatie een veertigtal kleine putjes
(voor de poerenfundering) uitgegraven en
gedocumenteerd. In tegenstelling tot de hoge
verwachting op grond van het
bureauonderzoek, zijn in het plangebied geen
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid
van archeologische resten. Wel is gebleken
dat de landschappelijke situatie overeenkomt
met de resultaten van het bureauonderzoek.
De geologische ondergrond van het
plangebied bestaat uit dekzand. In de top van
dit zand heeft zich een oude akkerlaag
gevormd. Deze cultuurlaag kan niet nader
geplaatst worden dan de tijdsspanne van de
late prehistorie tot en met de Romeinse tijd.
In de nieuwe tijd, mogelijk pas vanaf de 18de
eeuw, is het plangebied wederom in gebruik
als cultuurland, gezien de aanwezigheid van
een plaggendek. Ondanks dat in de kleine
putjes geen sporen zijn aangetroffen, wijst de
aanwezigheid van de prehistorische akkerlaag
er wel op dat hier in de omgeving wel met
sporen en vondsten uit deze periode rekening
gehouden moet worden.
Deventer, BO Geertruidentuin (pr. 598)
Het voormalige ziekenhuisterrein aan de
Ceintuurbaan wordt herontwikkeld, waarbij
het nog bestaande deel van het ziekenhuis
verbouwd wordt en op het terrein nieuwe
huizen en appartementencomplexen
gebouwd worden. In 2010 werd een groot
deel van het ziekenhuis gesloopt.

Afb. 6. Het opgravingsvlak in Schalkhaar aan
de Oerdijk wordt gedocumenteerd.
In 2014 was al een deel van de
nieuwbouwlocatie opgegraven, waarbij
sporen en resten gevonden zijn van een
boerenerf uit de 18de eeuw; Wielens. In 2017
werd gestart met een proefsleuvenonderzoek
op het zuidelijke deel van het terrein. Tijdens
dit onderzoek werden eveneens sporen uit de
nieuwe tijd aangetroffen, waaronder kuilen en
een bakstenen muur van een schuurtje. Op de
plekken waar sporen werden gevonden, is de
proefsleuf uitgebreid. De aangetroffen kuilen
bevatten weinig vondstmateriaal, maar dat
wat aanwezig was wijst allemaal op een
relatief jonge datering. De resultaten van dit

Afb. 7. De verstoring van de sloop van het
ziekenhuis is goed te zien in het veld.
Daarom is voorafgaand aan de nieuwe
plannen in november 2017 een

inventariserend en verkennend
booronderzoek uitgevoerd om vast te stellen
in welke mate de sloop van de gebouwen tot
diepgaande verstoringen heeft geleid. Uit het
booronderzoek kwam naar voren dat
inderdaad een groot deel van het terrein
verstoord is. De randzone van het terrein is
echter nog grotendeels intact, hier beperkt de
verstoring zich hoofdzakelijk tot de bovenkant
van het plaggendek; de basis is meestal intact.
De hoge archeologische verwachting die de
randzones voorafgaand aan het onderzoek
kenden, kan dan ook gehandhaafd worden.
Deventer, BO Park Zandweerd (pr. 599)
Ook in de wijk Zandweerd werd een
booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek
werd uitgevoerd ten zuiden van de
sportvelden en op de voormalige
parkeerplaats van de ijsbaan. Het
booronderzoek werd uitgevoerd in het kader
van de herontwikkeling van het terrein. Het
onderzoek had als doel om de intactheid van
de bodem in dit gebied vast te stellen en om
de bodemopbouw van het gebied te bepalen.
Uit het booronderzoek bleek dat de
bovengrond is verstoord tot een diepte van
0,1 tot 0,5 m onder maaiveld. Voorafgaand
aan het onderzoek werd een plaggendek
verwacht, dit is niet in de boringen
waargenomen. Wel laten verschillende
rivierafzettingen zien dat het gebied onder
invloed stond van de rivier, zo werden twee
restgeulen waargenomen. Van te voren
werden resten van een landweer, een schans
uit de Tachtigjarige Oorlog, een
laatmiddeleeuws dijklichaam en een deel van
de Duitse verdedigingslinie uit de Tweede
Wereldoorlog (o.a. FLAK-stelling,
luchtafweergeschut) in het plangebied
verwacht. Alleen het laatmiddeleeuwse
dijklichaam is in de boringen aangetroffen. Ter
hoogte van en direct ten zuiden van de
sportvelden werden schone, vrij homogene
zandlagen waargenomen die niet door de
rivier zijn afgezet, maar door mensen hier zijn
opgeworpen; een restant van de
laatmiddeleeuwse dijk. Aan het maaiveld is
het dijklichaam nog als lichte verhoging in het
landschap te zien. Op basis van het
booronderzoek kon de archeologische
verwachting van een deel van het plangebied
naar beneden bijgesteld worden, behalve voor
de verwachte locaties van de FLAK-stelling en
de dijk en een zandeiland waar mogelijk
resten van de schans uit de Tachtigjarige
oorlog kunnen worden aangetroffen.

1 Van der Wal, Mittendorff & Berends, 2013.

Projecten in de gemeente Deventer door
Saxion en opgravingsbedrijven
Epse, Fieldschool 2017 Azink-West Saxion (pr.
571)
In de zomer van 2017 vond in Epse een
Fieldschool, een veldpracticum, plaats voor de
eerstejaarsstudenten van de opleiding
Archeologie van Saxion. De Fieldschool vond
plaats op een perceel in het plangebied van
het Bedrijvenpark A1, direct ten westen en
zuidwesten van de onderzoekslocatie AzinkOost waar Archeologie Deventer en Saxion in
2010 en 2011 al onderzoek hebben
uitgevoerd.1 De Fieldschool is bedoeld als
leeropgraving voor de eerstejaarsstudenten,
maar dient tevens om de randzones van
bekende vindplaatsen te onderzoeken en te
documenteren.
De Fieldschool van 2017 sloot aan op het
opgravingsgebied van de Fieldschool uit 2016.
Beide onderzoeken worden op dit moment in
het kader van een afstudeerscriptie door een
student van Saxion uitgewerkt. Er kan al
gezegd worden dat het onderzoek meerdere
huisplattegronden en plattegronden van
bijgebouwen zoals spiekers en een roedeberg
heeft opgeleverd. De structuren dateren
voornamelijk uit de bronstijd, maar ook
structuren uit de ijzertijd en de middeleeuwen
zijn aangetroffen. Het gebied relatief is laag
gelegen en had daarom een lage
archeologische verwachting. Dit was ook de
reden dat het gebied wat archeologie betreft
vrijgegeven was. Dat in dit lagergelegen deel
voornamelijk sporen en vondsten uit de
bronstijd zijn gevonden lijkt daarom
opmerkelijk. Dit fenomeen lijkt echter vaker
voor te komen, wat te denken geeft dat
grondwaterstanden in de bronstijd anders
waren dan in de latere perioden.
Wat betreft de middeleeuwse sporen, hier
werden onder andere sporen aangetroffen
van greppels en palenrijen, die aansluiten op
een structuur die in 2011 werd aangetroffen
bij het onderzoek van Archeologie Deventer
en toen als hopplantage is geïnterpreteerd.

Afb. 8. Twee palenrijen aangetroffen tijdens de
Fieldschool van 2017. Deze palenrijen sluiten
aan op palenrijen die in 2011 door Archeologie
Deventer zijn opgegraven.
Het is nog niet duidelijk of deze sporen tot een
boerenerf in de directe omgeving behoren, of
dat hier sprake is van randverschijnselen van
een erf dat op grotere afstand van het
onderzoeksgebied heeft gelegen.

Jaarverslag Archeologie Apeldoorn
Door: Masja Parlevliet, Janneke Zuyderwyk
Met bijdragen van Wim Boerefijn, Chris
Nieuwenhuize en Harry Pape. Afbeeldingen
Gemeente Apeldoorn, tenzij anders vermeld

Een niet ingekorte versie van het
archeologisch jaaroverzicht is digitaal te
raadplegen. Zie hiervoor de website van
CODA, Archief, Erfgoedinformatie Gemeente.
2017 was een jaar van veel nieuwe
ontdekkingen en nieuwe ontwikkelingen. Zo
zijn er dit jaar 50 archeologische onderzoeken
uitgevoerd en bestond meer dan de helft
hiervan uit gravend onderzoek. Nieuw dit jaar,
op onderzoeksgebied, is dat we op sommige
locaties een archeologische begeleiding
kunnen laten uitvoeren als er geen volwaardig
onderzoek vereist kan worden, of als er tijdens
graafwerkzaamheden onverwacht
archeologische sporen of vondsten worden
ontdekt.
Van het gravend onderzoek, en soms van een
enkel ander onderzoek, waar wat uit gekomen
is, volgt in het een beschrijving van het
onderzoek en de eerste resultaten uit het
veld. Daarna wordt aandacht besteed aan
twee vondstmeldingen en zal het overig
nieuws de revue passeren.

Overzicht archeologische projecten 2017.

1. Stadhuis, Markplein 1 (Apeldoorn
Algemeen)
Vanaf 2017 zal er ieder jaar een
archeologische onderzoeksmelding op het
stadhuis geplot worden. Dit is natuurlijk niet
omdat hier op deze locatie een archeologisch
onderzoek wordt uitgevoerd, bij de bouw van

het stadhuis en de eronder gelegen
parkeerkelder zijn immers alle eventuele
archeologische sporen en vondsten
verdwenen. Deze onderzoeksmelding is een
administratieve plaatsing. De gemeente
Apeldoorn heeft Econsultancy gevraagd om
gedurende het jaar kleine waarnemingen in
het veld uit te voeren op locaties waar geen
formeel archeologisch onderzoek nodig is. Het
gaat dan vaak om bodemingrepen die zonder
onderzoek uitgevoerd mogen worden of om
locaties waar besloten is dat er geen
onderzoek meer nodig is, maar waar we willen
toetsen of dit besluit klopt of om meldingen
dat bij graafwerk mogelijk archeologische
sporen en/of vondsten zijn gedaan.
In 2017 is Econsultancy vijf keer voor een
dergelijk onderzoek uitgerukt:
1. Bosjeslaan 7, Beekbergen
2. Apeldoornseweg 13, Hoenderloo
3. Hoofdweg 12, Loenen
4. Hoofdweg 14, Loenen
5. Loolaan 554, Bunker Seys Inquart,
Apeldoorn
Uiteindelijk heeft alleen de waarneming aan
de Hoofdweg 12 aanleiding gegeven tot een
verder archeologisch onderzoek in de vorm
van een opgraving (zie nummer 41. Hoofdweg
12). Begin 2018 wordt deze samenwerking
met Econsultancy geevalueerd en is het plan
het onderzoek op deze manier voort te zetten.

De Bunker van Seys Inquart aan de Loolaan
wordt deels blootgelegd om hem weer- en
waterbestendig te maken. De
graafwerkzaamheden werden archeologisch
begeleid (foto’s: Econsultancy).

3. Hoofdstraat 92-94 (Apeldoorn Centrum)
Bij proefsleuven in juni in en achter de
winkelpanden aan de Hoofdstraat 92-94 zijn
door Laagland archeologie interessante
ontdekkingen gedaan. Allereerst kwam de
locatie van voor- en achtergevel aan het licht
van het pand dat hier voor het

meisjesweeshuis in 1842 werd gebouwd. Ook
van de daaraan voorafgaande boerderij
waarin in 1806 het weeshuis al was gesticht
door Admiraal Van Kinsbergen werden
mogelijk wat resten gevonden. Wim Kroon
schreef een mooi boek over de geschiedenis
van dit weeshuis, dat nu nog voortbestaat in
de Stichting
Wat heel opmerkelijk was is dat na afbraak
van het weeshuis de bodem op deze plek met
wel een meter schoon zand is opgehoogd
voordat er een villa en enkele decennia later
de winkelpanden zijn gebouwd. Uit de bouwen cultuurhistorische documentatie door MAB
is gebleken dat deze villa, rond 1880 gebouwd
voor Bruno Tideman, deels in het winkelpand
van 1909 was opgenomen.

oudere perioden is hier archeologie te
verwachten omdat dit al zeker sinds de
Middeleeuwen de kern van het dorp
Apeldoorn was, vlakbij bij de oude kerk op het
Raadhuisplein.
Onderaan de bodemlagen in de proefsleuf op
het achterterrein zijn dan ook scherven
aardewerk gevonden uit de 8e en 11e eeuw.
Hoe dichter bij het huidige straatniveau toe
hoe jonger het oude afval van aardewerk,
baksteen en pijpenkopjes was in deze
ophogingslagen. Uit de 20e eeuw stamde
waarschijnlijk nog de gemetselde koepel van
een beerput. Ook hier zullen de resten ouder
dan 1850 onder de nieuwe winkel bewaard
blijven. Slecht op 3 plekjes, bij de lift en
roltrap, gaat de nieuwbouw zo diep dat de
archeologie zou verdwijnen en die is daarom
opgegraven.

Ook de pers en onderzoekers en
(oud)regenten van het meisjesweeshuis waren
zeer geïnteresseerd.

Ondanks de korte duur van het onderzoek kon
het bijzondere verhaal - en gezicht: een
opgraving in een kledingzaak! - op veel
belangstelling rekenen van Apeldoorners,
zowel voorbijgangers, (oud)regenten van het
meisjesweeshuis en de pers.

Een bijzondere situatie: een proefsleuf ín een
winkel!

Dat eind 19e eeuw zo’n grote ophoging heeft
plaatsgevonden was geheel onbekend en nog
steeds niet helemaal verklaard. Wel zorgt het
ervoor dat de resten van het weeshuis en alle
oudere archeologie onder de nieuwbouw in
de bodem bewaard kan blijven. Want ook uit

8. Paleis het Loo (Apeldoorn Noord)
Museum Paleis Het Loo wil met zijn tijd
meegaan, het paleis renoveren en uitbreiden
om meer ruimte als museum te krijgen.
Daarvoor moet ook de schop de grond in: er
worden diverse nieuwe voorzieningen
aangelegd en er komt een grote ondergrondse
uitbreiding. De verbouwing zal van 2018 tot
2021 duren. Voorafgaand en tijdens
grondwerkzaamheden wordt archeologisch
onderzoek verricht. In 2016 en 2017 is door
Econsultancy een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd en zijn de eerste
grondwerkzaamheden archeologisch begeleid.
Uit het uitgebreide bureauonderzoek blijkt dat
het plangebied op een hoger gelegen
daluitspoelingswaaier ligt en dat hier tot in de
17de eeuw de Loosche Enk lag, voordat eind
17de eeuw het nieuwe jachtslot Het Loo werd
gebouwd. Uit het booronderzoek, dat

uitgevoerd is op het voorplein (de basse-cour),
op het bordes ten noorden van het
hoofdgebouw en bij het oostelijke uiteinde
van de oostvleugel, blijkt dat de
bodemopbouw nog deels intact is, met een ca.
30 cm. dik plaggendek onder cunetzand. Hier
geldt een hoge archeologische verwachting
voor vondstarme sites van landbouwers (vanaf
het Neolithicum), en ook is hier een hoge
verwachting voor vondsten en sporen uit de
(bouw)tijd van het paleis.
Eind 2017 heef er ook archeologische
begeleiding plaatsgevonden, bij het graven
van een leidingsleuf voor het paleis langs.
Hierbij zijn enkele interessante vondsten
gedaan: een stijgbeugel (18de-19de eeuw),
diverse aardewerk scherven, waaronder
mogelijk een stuk van een faience tuinvaas
(waarschijnlijk 18de-eeuws), restanten van
twee bakstenen putten en een flink bakstenen
gewelf van een riool of een (water)kelder.
In 2018, en mogelijk ook nog daarna, zal er
verder archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek worden gedaan. Wordt vervolgd
dus.

rijk geïmporteerd aardewerk dat op een
draaischijf is gemaakt.
Deze vondsten lijken heel erg op wat
gevonden is bij de opgravingen aan de
Herderweg en Ooiweg, zo’n 30 tot 100 m ten
westen van dit adres. Dit kan betekenen dat
het dorpje uit de tweede helft 1e tot 2e eeuw
na Chr. dat daar is gevonden zich tot hier
heeft uitstrekt. Mogelijk was de nederzetting
nog veel groter, want ook dichter bij het
centrum zijn al vondsten gedaan uit de
Romeinse tijd. Interessant is of hier echt
overal tegelijkertijd werd gewoond of dat het
dorp zich door de tijd heen heeft verplaatst.
Een aanwijzing daarvoor is vondst van iets
oudere boerderij bij de Torenstraat 14 –ruim
400m ten oosten van dit adres- die stamt uit
het begin van de 1e eeuw na Chr.

De graafwerkzaamheden voor Paleis het Loo
worden archeologisch begeleid (Foto’s:
Econsultancy).

12. Asselsestraat 192 (Apeldoorn West)
Hoewel het oppervlak klein was –alleen voor
nieuwbouw van een huis en schuur- heeft een
opgraving aan de Asselsestraat veel informatie
opgeleverd. Aangezien het onderzoek pas in
december plaatsvond zijn nog niet alle details
bekend. Maar er zijn maar liefst 47
archeologische sporen ontdekt – allemaal
kuilen en kuiltjes die door mensen vroeger
gegraven zijn. In die sporen hebben de
archeologen van RAAP in ieder geval de
paalsporen van twee gebouwen kunnen
herkennen, een boerderij en een spieker –een
schuurtje voor opslag. Door de scherven
aardewerk en de vorm van de boerderij lijkt
het geheel uit de Romeinse tijd te dateren.
Een van de scherven is zelfs uit het Romeinse

Sporenkaart van het onderzoek aan de
Asselsestraat 192 met in geel de twee
gebouwen aangegeven (Afbeelding: RAAP).

14. Sportpark Orderbos, AV’34 (Apeldoorn
West)
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft
RAAP dit voorjaar en zomer een
archeologische onderzoek uitgevoerd
voorafgaand en tijdens de renovatie van de
atletiekbaan van de atletiekvereniging
AV’34. Deze atletiekbaan ligt namelijk tegen
de grootste (middeleeuwse) ijzerslakkenhoop
van Nederland aan en het terrein van de
atletiekbaan behoort voor een groot deel tot
dit beschermd rijksmonument.
Bij een verkennend booronderzoek is de
bodemopbouw en de mate bodemintactheid
bepaald en werd aanbevolen om geen
bodemingrepen uit te voeren dieper dan 40
centimeter onder maaiveld. Omdat de nieuwe
baan 20 centimeter opgehoogd gaat worden,
waren er nauwelijks ingrepen gepland die
dieper gingen dan
genoemde diepte. Behalve bij de aanleg van
een systeem met infiltratiekratten en bij
nieuw te plaatsen lichtmasten zou men dieper
gaan. Op deze locaties is respectievelijk een
opgraving en zijn boringen uitgevoerd. Bij het
verwijderen van oude elementen en bij
graafwerkzaamheden van de nieuwe baan
heeft een archeologische begeleiding
plaatsgevonden.
Tegen alle verwachtingen in, heeft het
onderzoek geen archeologische sporen of
vondsten opgeleverd met betrekking tot de
middeleeuwse ijzerindustrie of bewoning. De
aangetroffen sporen bestonden allen uit
verstoringen, recente grondbewerkingssporen
of natuurlijke sporen. Het blijkt dat het
oorspronkelijk aanwezige plaggendek bij
egalisatiewerkzaamheden voor de eerste
baanaanleg grotendeels verschoven is.
Waarschijnlijk zijn de lagere terreindelen in
het (noord)oostelijke deel opgehoogd met
grond die van de hogere delen is afgegraven
van het (zuid)westelijke deel. Ook kan het zijn
dat er nog extra grond is aangevoerd. Dit
betekende dat de aanleg van de nieuwe
atletiekbaan verder vervolgd kon worden. Wat
dit betekent voor het archeologisch
monument is nog niet bekend. Omdat het een
onderzoek op een rijksmonument betreft, was
bij het onderzoek de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed het bevoegd gezag.

De IJzerslakkenhoop op de achtergrond,
vlakbij de atletiekbaan van AV’34.

32. en 33. Kampsteeg, munitiedepot (Hoog
Soeren Radio Kootwijk)
Ook in 2017 heeft archeologisch onderzoek
plaatsgevonden bij de
munitieruimingswerkzaamheden in Hoog
Soeren. De werkzaamheden hebben zich dit
jaar rondom de Kampsteeg afgespeeld, waar
diverse puntlocaties, twee vervuilde zones
(één bij het schoolbosje en één bij een
parkeerplaats) en vier munitieopslagpunten
zijn onderzocht. Omdat hier ook enkele
prehistorische grafheuvels bekend zijn, was
men bij de begeleiding alert op oudere sporen
en vondsten. Tijdens de begeleiding van de
werkzaamheden zijn deze echter niet
aangetroffen, ook omdat de meeste
graafwerkzaamheden, gelukkig, zich in diepte
veel beperken tot de donkere bovengrond.
Wel zijn, naast munitieartikelen, andere WOIIgerelateerde vondsten verzameld, waaronder
voornamelijk munitieverpakkingen,
huishoudelijke artikelen en persoonlijke
uitrustingingen. Bijzonder waren de ongeveer
30 schuttersputjes of mangaten die in het
schoolbosje werden aangetroffen en ook het
aangetroffen fundament is noemenswaardig.
Dit fundament steekt aan de zijkant van de
Kampsteeg uit, maar lijkt onder de weg door
te lopen naar de andere kant. Mogelijk hoort
deze fundering bij een constructie dat over de
weg liep en dat gebruikt kon worden bij het
laden en lossen van de vrachtwagens.

De uitwerking van het onderzoek is nog in
volle gang en wordt in een apart archeologisch
jaarrapport voor het munitiedepot gebundeld.

De munitieruimingswerkzaamheden aan de
Kampsteeg in Hoog Soeren worden
archeologisch begeleid.

36. IJsseldijk (Klarenbeek)
Ter plaatse van de IJsseldijk en een
naastliggende bedrijfskavel, gelegen op het
bedrijventerrein Ecofactory heeft
Econsultancy in augustus en november 2017
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De
eerste fase was bedoeld om het tracé van de
nieuw aan te leggen IJsseldijk te onderzoeken,
de tweede fase vond plaats nadat de mais van
het land was verwijderd en het bedrijfskavel
kon worden onderzocht. Naast een
verwachting op vuursteenvindplaatsen uit de
Steentijd, gebaseerd op vooronderzoek,
zouden de nieuwe ontwikkelingen ook het
historische erf Groote Woudhuis en haar
eventuele middeleeuwse voorgangers kunnen
bedreigen. Hoewel tijdens het onderzoek door
Econsultancy wel degelijk sporen en vondsten
werden aangetroffen, konden deze nagenoeg
allemaal in verband worden gebracht met de
latere ontginning van het gebied en gebruik
van het terrein in de 18e en 19e eeuw. Qua
vondsten moet dan worden gedacht aan
steengoed, roodbakkend aardewerk,
bakstenen, dakpannen en industrieel wit
aardewerk. De sporen betroffen voornamelijk
ontginningsgreppels en kuilen die tot het
historische erf behoren, maar de toegangsweg
tot het erf was meer aansprekend. Er is
besloten dat er geen sprake was van een
behoudenswaardige vindplaats, waarna het
plangebied vrijgegeven kon worden voor
ontwikkeling.
38. Tullekensmolenweg 92 (Lieren)
In maart 2017 heeft Transect aan de
Tullekensmolenweg 92 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, nadat uit

vooronderzoek was gebleken dat er in het
plangebied nederzettingssporen vanaf het
Neolithicum tot in de Late Middeleeuwen
aangetroffen konden worden. Bij het graven
van de proefsleuven bleek deze verwachting
te kloppen. Er werd een veertigtal
grondsporen gevonden die toe te schrijven
zijn aan een nederzetting: greppels, kuilen en
paalkuilen van verschillend formaat. Ook
werden er 201 vondsten gedaan, verdeeld in
185 aardewerkfragmenten en 16 stuks
natuursteen en vuursteen. Het vuursteen was
onbewerkt, maar onder het natuursteen
bevonden zich wel bewerkte stukken én een
slijpsteenfragment. Op basis van het
aardewerk dateert het complex in de Vroege
en Midden-IJzertijd. Voordat het terrein kan
worden herontwikkeld ten behoeve van
woningbouw door de Coöperatie Lieren, zal
een opgraving uitgevoerd moeten worden.
Naar verwachting vindt deze opgraving in
2018 plaats.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de
Tullekensmolenweg 92 worden
nederzettingssporen uit de Vroege en Midden
IJzertijd gevonden (Foto: Transect).

39. Veldbrugweg / Nieuwe Voorweg (Lieren)
Ter plaatse van de kruising van de
Veldbrugweg en de Nieuwe Voorweg te Lieren
heeft RAAP in november 2017 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De
aanleiding voor het graven van de acht
sleuven was de op het terrein geplande
woningbouw. Tijdens het onderzoek werden
in het overgrote deel van het plangebied
sporen aangetroffen, waarvan in totaal 177
door mensenhand gegraven. Enkele sporen
betroffen duidelijke zandwinningskuilen, maar
er waren ook beduidend oudere aanwijzingen.
Het overgrote deel hiervan bestaat uit
nederzettingssporen: greppels, kuilen en
paalkuilen. Tijdens het onderzoek werden 134
vondsten gedaan. Het gros van de vondsten
betreft aardewerk uit de Late Prehistorie (de
exacte periode moet nog worden vastgesteld)

en de Middeleeuwen. Er is in elk geval een
zespalige spieker (graanschuurtje) te
ontwaren tussen de sporen, alsook mogelijk
een deel van een grotere structuur – wellicht
een huisplattegrond. Het onderzoek bevindt
zich nu in de uitwerkfase, we zijn erg
benieuwd naar de rapportage. In ieder geval is
nu al duidelijk, dat als hier woningbouw gaat
plaatsvinden, dat er ook nog een opgraving
uitgevoerd gaat worden.

Veel sporen kunnen niet tot een structuur
herleid worden. Een groot aantal van deze
sporen is lichtgrijs van kleur met kleine
houtskoolspikkels. In geen van deze sporen
zijn vondsten aangetroffen, maar de kleur en
de vage begrenzing van de sporen doet
vermoeden dat ze (vroeg?)prehistorisch zijn.
Bij de uitwerking zullen van enkele
houtskoolmonsters met de C14-datering de
ouderdom bepaald worden, dan weten we
zeker uit welke tijd deze sporen stammen.
Waar wel een duidelijke structuur te
herkennen was, was aan de zuidwestzijde van
het terrein. Daar lag een noordoost – zuidwest
georiënteerd tweeschepig gebouwplattegrond
met een afmeting van 16 x 5,80 m uit de
IJzertijd aangetroffen. Op ongeveer 30 meter
ten oosten van deze plattegrond is een min of
meer ovale greppel aangetroffen, die
eveneens in de IJzertijd gedateerd wordt.

Tussen de oudere sporen aan de
Veldbrugweg-Nieuwe Voorweg is een kleine
structuur (de sporen van een zogenaamde
spieker, graanschuurtje) te ontdekken (Foto:
RAAP).

40. Hameinde, voormalig kassencomplex
(Loenen)
Aan de Hameinde in Loenen heeft van eind
maart tot begin mei een opgraving
plaatsgevonden. In opdracht van Slokker
Vastgoed B.V. en Kondor Wessels Projecten,
die op deze plek woningen gaan bouwen,
heeft ADC ArcheoProjecten, samen met
vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep
Apeldoorn, het onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek leverde veel sporen en vondsten
uit verschillende perioden op.
In totaal is iets meer dan 1,5 hectare
opgegraven en zijn er drie vindplaatsen
aangetroffen. De vindplaatsen 1 en 2 liggen in
het zuidwesten van het terrein en hebben een
datering in respectievelijk de Prehistorie en de
Vroege Middeleeuwen. Vindplaats 3 betreffen
de vele bewoningssporen aan de oostelijke
helft van het terrein, deze dateren in de Late
Middeleeuwen, maar vooral Nieuwe tijd.
De meeste van de 1028 aangetroffen sporen
waren door mensenhand gegraven, slechts
121 zijn geïnterpreteerd als natuurlijke
fenomenen en 180 sporen zijn aangemerkt als
recente verstoringen. De rest van de sporen
betreffen paalkuilen (524 in totaal), kuilen
(154), greppels (28), waterputten (10), een
waterkuil, twee kelders, een hutkom,
spitsporen (5) en ophogingslagen (2).

De plattegrond van een IJzertijdboerderij, zoals
deze aan de Hameinde is gevonden (Foto:
ADC ArcheoProjecten).

De reconstructie van een IJzertijd boerderij op
het Wekeromse Zand. Zo kan de boerderij aan
de Hameinde eruit hebben gezien.

In het zuidwesten van het terrein zijn ook een
waterput en een kleine hutkom (met een
afmeting van 2,25 x 2 meter) aangetroffen.
Deze worden, op basis van het erin
aangetroffen aardewerk, in de Vroege
Middeleeuwen (waarschijnlijk 7e eeuw)
gedateerd.
Veruit de meeste sporen dateren uit de
Nieuwe tijd. Zo zijn er negen waterputten en
een waterkuil gevonden. De waterputten
hebben drie verschillende constructievormen:
baksteen, bekisting en een houten ton. Exacte
datering van deze waterputten moet bij de
uitwerking gaan blijken. Van de twee
aangetroffen keldervloeren kan de datering
wel met grote zekerheid gegeven worden:
deze horen waarschijnlijk bij bebouwing die
op de kadastrale minuutkaart van 1832
zichtbaar zijn.

Tussen de scherven van Loenen Hameinde zit
een scherfje van een bord waar Koning
Stadhouder Willem III op afgebeeld is.
Bij het archeologisch onderzoek aan de
Hameinde zijn negen waterputten en een
waterkuil gevonden. Deze varieerden van een
stenen waterput tot een tonput of een waterput
met bekisting.

Een opmerkelijk spoor is een kuil die vol zit
met overwegend 19e eeuws aardewerk. Het
lijkt erop dat deze kuil gebruikt is om scherven
die bij het bewerken van het land werden
aangetroffen, in te dumpen. In totaal zijn er
wel 500 stuks aardewerk in verzameld. Eén
van de vondsten is een scherf van een bord
waar Koning Stadhouder Willem III op staat.
Deze afbeelding komt vaker voor op eind 17e
eeuws serviesgoed en lijkt afgeleid van een
portret van Koning Stadhouder Willem III door
John Ferrour, dat nu in de King’s Lynn Town
Hall hangt.

Het schilderij van Koning Stadhouder Willem III
van John Ferrour uit het einde van de 17e
eeuw (King’s Lynn Town Hall).

Een eerste verhaal over het onderzoek is in
het veld gegeven tijdens de open dag die door
400 mensen bezocht werd. Op dit moment
wordt het onderzoek uitgewerkt. Als het
rapport eenmaal klaar is, zal nog meer
duidelijk worden wat er precies aan de Loenen
Hameinde in het verleden geweest is.

Hoofdweg 12 in Loenen een kleine opgraving
uitgevoerd. Op het voorheen bebouwde deel
van het terrein was de bodem op zo’n manier
vergraven, dat er niks meer te verwachten
was, maar op de rest van het terrein was het
archeologisch niveau nog intact en werden
wel sporen aangetroffen en vondsten gedaan.
Deze sporen en vondsten wijzen op twee
bewoningsfasen op deze plek: in de 10e-11e
eeuw en in de 14e eeuw. Er zijn kuilen en
paalkuilen gevonden en het aardewerk was
van het type handgemaakt kogelpot
aardewerk (10e-11e eeuw) en Siegburg
steengoed (14e eeuw). Ook zijn er enkele
fragmenten ijzerslak (het afvalproduct van de
ijzerindustrie) gevonden. Het lijkt erop dat
hiermee het meest noordelijk deel van een
woonerf aangetroffen is die behoort tot de
historische dorpskern van Loenen. Een
geweldige vondst, waarmee het plaatje van
vroeghistorisch Loenen, met een eerste
vermelding in 838 na Chr., verder ingekleurd
kan worden.

Tijdens de open dag liet Diederik Pomstra zien
hoe vuursteen bewerkt werd (er is namelijk ook
een vuurstenen werktuig gevonden).

Er kwamen ongeveer 400 mensen op de open
dag in Loenen kijken. Naast informatie in een
tent, kreeg men in groepjes een toer langs de
opgraving (Foto’s: Willem Kuijpers / Geke
Odding).

41. Hoofdweg 12 (Loenen)
Na sloop, en voorafgaand aan nieuwbouw,
heeft Econsultancy op 19 juni aan de

Het archeologisch onderzoek aan de
Hoofdweg 12 in Loenen in de Stentor (Foto:
Maarten Sprangh).

47. Huisakkers 8 (Wenum Wiesel Beemte)
Ter plaatse van een nieuw te bouwen woning
in Wiesel is begin december een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door
Econsultancy. Het perceel ligt op de Wieselse
enk die vanwege diverse prehistorische
vondsten door de Rijksdienst is aangewezen
als archeologisch monument. In de
proefsleuven werd maar één spoor van oude
datum gevonden. Gezien de zeer lichte kleur
en de stukjes houtskool is het mogelijk een
haardkuil uit de midden-steentijd. Maar dat
moet nog blijken uit de C14-datering van het
houtskool uit het spoor. Een waterput met
loden leiding en onderin een houten
beschoeiing is van recente datum.

grond van het aardewerk is deze boerderij te
dateren in de 19e eeuw, eventueel de 18e
eeuw. Ook een drenkkuil voor vee heeft
waarschijnlijk deze datering. Behalve twee
oudere aardewerkscherven zijn
(protosteengoed en majolica) zijn er geen
sporen van een 15e eeuwse boerderij
gevonden.
Op de erfgoedinformatiepagina bij CODA is
een historische documentatie te vinden van
De Huiskamp door Albert Cnossen
(http://www.codaapeldoorn.nl/archief/erfgoedinformatiegemeente-apeldoorn/)
49. Ramsbrugweg 48 (Wenum)
In februari heeft Transect in Wenum een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op het
perceel gelegen aan de noordoostrand van de
enk van Wenum was een huis gesloopt en
wordt een nieuw huis met bijgebouwen
gebouwd. In 3 van de 4 proefsleuven werden
allemaal stukjes van archeologische
vindplaatsen uit diverse perioden
aangesneden en deze zijn vervolgens
opgegraven op de plek waar ze anders door
de nieuwbouw vergraven zouden worden.

Een van de archeologen van Econsultancy aan
het werk in een proefsleuf op de Huisakkers.

48. Kraaienjagersweg 7 (Wenum)
Dicht bij de noordoostelijke grens van de
gemeente Apeldoorn ligt een oud boerenerf.
In het noordelijk deel van het erf, rondom de
huidige boerderij met naam De Huuskamp,
zijn op historisch kaarten uit het begin van de
19e eeuw gebouwen te zien. Maar het zou
ook goed kunnen dat op deze locatie ook de
oudere boerderijen stonden met de naam
Huiskamp, Huyscamp of Huijskamp die we
kennen uit historische bronnen die terug gaan
tot in de 15e eeuw.
Vanwege voorgenomen sloop en nieuwbouw
is door Transect een archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Op grond van het vooronderzoek
was de archeologische verwachting in het
noordelijk deel van het plangebied hoog. Hier
was een boring op puin gestuit, dat van 19e
eeuwse oorsprong maar ook ouder kon zijn.
In augustus is voorafgaand aan de sloop
tussen de gebouwen een proefsleuf gegraven.
Hierin kwamen diverse sporen van een oude
boerderijfase aan het licht. Zo waren vooral de
uitbraaksleuven te zien van een boerderij,
waarschijnlijk die die in 1910 is gesloopt. Op

De archeologen aan het werk in een proefsleuf
aan de Ramsbrugweg 48 in Wenum.

In de eerste proefsleuf zaten nogal wat
recente sporen die met het gesloopte huis te
maken hadden. Van een aantal andere sporen
was de ouderdom nog onduidelijk, zijn ze ook
van de oude woning of toch ouder dan 1958?
Hoewel deze na de uitwerking van de
gegevens op het bureau toch bij het gesloopte
huis lijken te horen zat er midden tussenin
een opmerkelijk oud spoor. Deze licht
gekleurde kuil is door C14-datering gedateerd
in ca. 7644 voor Chr. met een mogelijke
afwijking van 27 jaar. Dat is daarmee in het
Vroeg-Mesolithicum, een tijd van
rondtrekkende jagers en verzamelaars.
Mogelijk is het spoor het gevolg van een vuur
dat zij hier hebben gestookt, zo’n 9660 jaar
geleden.
In de zuidelijker sleuf werden sporen van een
gebouw gevonden. Deze sporen waren al
zichtbaar in het esdek en kunnen door het
aardewerk in de 16e tot 20e gedateerd
worden. Opmerkelijk is dat dit gebouw niet
terug te vinden is op historische kaarten.
Binnen het gebouw lag een varken begraven,
waarschijnlijk door een ziekte gestorven,
omdat het vlees niet is gegeten. Een deel van
de sporen van het gebouw ligt buiten de
geplande bouwput en zal in de bodem
bewaard blijven.
Nog een stukje naar het zuidoosten kwamen
in een proefsleuf kleine paalsporen
tevoorschijn die op basis van een paar
scherven mogelijk te dateren zijn in de
ijzertijd, maar bronstijd of Romeinse tijd is niet
uit te sluiten. In de sporen was niet makkelijk
een regelmaat te ontdekken. De proefsleuf is
in drie zijden uitgebreid tot er geen sporen
meer zichtbaar werden. Toen bleek dat 4
sporen waarschijnlijk behoort hebben tot een
spieker, een klein opslagschuurtje van 2 bij 2
meter. In de andere 13 ontdekte sporen is het
nog steeds lastig gebouwen of iets anders te
herkennen.

Vondstmeldingen
In 2017 is een aantal vondsten bij de
gemeente of bij de AWA gemeld. Twee van
deze meldingen worden hieronder
beschreven. De overige meldingen zijn niet
relevant voor Apeldoorn (bijvoorbeeld het
mammoetbot dat bij grindwinning elders
gevonden is, zie het nieuws van de AWA) of
zijn nog in onderzoek en kan nu nog niet
zoveel over gemeld worden.
Blusbunker Radio Kootwijk
Bij een inventarisatie van vooroorlogse
brandputten en bluskelders door het
brandweerkorps Hoog Soeren werd in één van
de bluskelders materiaal uit de Tweede
Wereldoorlog gevonden. Omdat er ook
botmateriaal bij zat, is eerst de Bergings- en
Indentificatiedienst van de Koninklijke
Landmacht ingeseind, maar het botmateriaal
bleek dierlijk te zijn. Toen werd de Sectie
Archeologie van de gemeente ingelicht en zijn
de vondsten beschreven. Het bleek te gaan
om een helm, twee eetketels, bestek en
botmateriaal. Deze vondsten behoren tot de
standaarduitrusting van een Duits militair. Op
één van de Duitse eetketels heeft de
oorspronkelijke eigenaar zijn initialen
ingekrast: K.H. Het is onmogelijk daar een
eigenaar van te achterhalen. Ook is het niet
bekend wanneer de objecten in de bluskelder
terecht zijn gekomen. Mogelijk dat ze van een
Duitse militair waren die zich tijdelijk in de
bunker verscholen heeft na de bevrijding of
die de spullen na de bevrijding daar gedumpt
heeft.

Hoewel nu maar kleine stukjes onderzocht zijn
gevonden zijn geeft dit een inkijkje in de rijke
historie van deze omgeving. Bij toekomstige
graafwerkzaamheden in deze omgeving zullen
we zeker weer aandacht besteden aan de
archeologie.

Het materiaal uit de Tweede Wereldoorlog dat
in de blusbunker gevonden werd (Foto: Rene
van Lier).

Tijdens een wandeling op de Uddeler Heegde
is deze napjessteen gevonden (Foto: Gerrit
van den Hoek).

Overig nieuws

Op één van de eetketels zijn de initialen K.H.
ingekrast (Foto: Martijn Reinders).

Napjessteen Uddeler Heegde
Bij de tentoonstelling over 1225 jaar Uddel
werd de napjessteen getoond die in 2009 aan
de Oude Dijk in Uddel was gevonden bij het
graven van een rioolsleufje. Een particulier
herkende het soort steen en zei er zelf thuis
ook eentje te hebben. Deze steen is gevonden
tijdens een wandeling op de Uddeler Heegde.
Het is een steen met twee komvormige holtes.
Bij napjesstenen zijn deze holtes door mensen
erin ‘geklopt’.
Napjesstenen worden meestal in het Midden
B tot Laat Neolithicum (3400-2000 voor
Christus) gedateerd en komen in Nederland
vooral voor in Drenthe en Overijssel, waar er
zo’n 80 stuks bekend zijn. Over de functie van
een napjessteen zijn de meningen verdeeld.
Ze worden in een rituele context geplaatst,
maar kunnen ook goed gebruikt zijn voor het
bereiden van voedsel. De napjessteen van de
Oude Dijk is op gebruikssporen geanalyseerd.
Daar kwam uit dat het een zogenaamd multipurpose tool was. Er was op geklopt, geslepen
en vergruist. Ook deze nieuwe napjessteen uit
Uddel is aangemeld voor
gebruikssporenanalyse, maar dat moet nog
worden uitgevoerd.

Historisch Café over archeologie
Traditiegetrouw ging het eerste historisch café
van het jaar, op de eerste vrijdag in februari,
over archeologie. Allereerste hield Michiel van
Willigen een verhaal over het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN). Hij is op dit
moment namelijk bezig de
schaduwreliëfkaarten uit de AHN voor de
gemeente te analyseren en daar komen een
boel nieuw ontdekte vindplaatsen uit. De
tweede lezing was van Jan de Kroes van het
HAPSproject. Stichting Prehistorisch Kamp
Apeldoorn had in 2016 de vrijwilligersprijs van
het Geldersch Landschap en Kastelen
gekregen. Hoog tijd dus om een keer wat
meer te horen over deze nagebouwde
nederzetting in de bossen van Berg en Bosch,
waar ieder jaar honderden
basisschoolleerlingen terug gaan naar de
IJzertijd.
Leskist Oud IJzer
Afgelopen jaar is de leskist OUD IJZER
meerdere keren geleend van CODA. Een van
de archeologen van de gemeente, Janneke
Zuyderwyk, geeft daarbij een buitenles als
vroeg-middeleeuwse smid.
De leskist is gebruikt door basisschool de
Zonnewende, de St. Victorschool en de Prins
Willem Alexanderschool in Uddel. Omdat
groep 7 van de Prins Willem Alexanderschool
de kist gebruikten bij hun project over het
Uddelermeer was de les speciaal voor hen
georganiseerd in de Hunneschans bij het
meer, met dank aan Kroondomein het Loo.
Een prachtige locatie natuurlijk, zeker als je
het hebt over oud ijzer. Ondanks regen en
wind wilde de klas niet weten van uitstel en
werd er volop genoten van het smeden en
blazen met de blaasbalgen in de
middeleeuwse smederij. En passant hoorden
de kinderen een klappersteen klapperen en
ontdekten ze dat ijzerslak heel veel op lava
lijkt en ook dat de Hunneschans er vroeger

heel anders uitzag. Ook de speciaal
meegebrachte replica's van de prehistorische
halsringen uit het Uddelerveen werden met
bewondering bekeken en vastgehouden. Een
zeer geslaagde buitenles al met al. "Wat was
het leerzaam en leuk!", reageerde de juf.

Prachtige maquette van het Uddelermeer met
vele ijzeroventjes, ijzerslakken en
klapperstenen van klei.

Weer of geen weer, wij willen smeden op de
Hunneschans!

Tijdens de kijkavond over het project bleek
dat de leskist op school ook zeer enthousiast
was gebruikt. De kinderen hadden veel plezier
met de lesbladen en de
powerpointpresentatie. Dat ze daar veel van
hadden geleerd bleek ook uit het prachtige
knutselwerk. Er was een reusachtige
maquette van het Uddelermeer met de
Hunneschans en vele ijzeroventjes,
ijzerslakken en klapperstenen van klei. Ook in
de zelf geschoten en gemonteerde film van
het project spatte het enthousiasme er vanaf.
Ook de lessen bij de Zonnewende en Sint
Victorschool werden enthousiast ontvangen.

Erfgoedinformatie gemeente Apeldoorn
online
De Ruimtelijke Informatie viewer van de
gemeente is uitgebreid. Naast informatie over
bestemmingsplannen vind je er de
archeologische en cultuurhistorische
beleidskaarten, informatie over monumenten,
molens, beken en sprengen.
Nieuw is dat de informatie uit de
archeologische kenniskaart ook beschikbaar is.
En ook de kadastrale kaart uit 1832 met
achterliggende informatie staat in de viewer.
De viewer is te vinden op
http://riviewer.apeldoorn.nl
Daarnaast is dit jaar op de CODA-website een
pagina ingericht met een schat aan digitale
bestanden over Erfgoed in de gemeente
Apeldoorn. Het gaat in hoofdzaak om stukken
die door de vakgroep Erfgoed van de
gemeente ontwikkeld zijn of waarvoor de
gemeente Apeldoorn opdrachtgever was. De
publicaties zijn zo beschikbaar voor iedereen
die geïnteresseerd is in cultuurhistorie,
geschiedenis en archeologie van de gemeente,
bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek.
Neem dus eens een kijkje op deze
erfgoedpagina: http://www.codaapeldoorn.nl/archief/erfgoedinformatiegemee
nte-apeldoorn/

De pagina op de website van CODA bevat
publiekspublicaties, onderzoeken,
beleidsstukken en kaarten over het erfgoed
van Apeldoorn.

Werkdag Archeologiewacht Apeldoorn
Op zaterdag 11 februari ging de
vrijwilligersgroep onder leiding van de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan
de slag om een grafheuvel op te knappen in
Ugchelen. Op een grafheuvel vlakbij de
Koppelsprengen hebben zij hard gewerkt aan
het verwijderen van takken, jonge bomen en
struiken. Als dat regelmatig gebeurt kunnen
we voorkomen dat de wortels van bomen en
struiken de archeologische sporen verstoren.
Lijkt het u ook leuk hier aan mee te werken?
Meld u dan aan bij Landschapsbeheer
Gelderland:
info@landschapsbeheergelderland.nl
Apeldoornse vondsten in tentoonstelling
Opgegraven strijd in het Noordbrabants
Museum
In de eerste helft van 2017 was in het
Noordbrabants museum in ’s-Hertogenbosch
een tentoonstelling over conflictarcheologie
te bezichtigen. Wat vind je zoal terug in de
bodem van strijdgebieden en wat voegt het
toe aan wat we weten over het voeren van
oorlog? Bezoekers werden aan de hand van
objecten en multimediale presentaties
wegwijs gemaakt in de conflictarcheologie van
de Steentijd tot de Koude Oorlog. Vaak stond
het dramatische, menselijke verhaal achter de
voorwerpen centraal. Zo ook van enkele
voorwerpen die in Apeldoorn opgegraven zijn,
zoals het kettinkje van de Duitse vlieger die
met zijn Messerschmitt in een weiland in
Wenum Wiesel is neergestort of de hendel
van de geschutskoepel van de B17 die bij het
Boschbad is gecrasht.

Bedelkettinkje van de gesneuvelde
Messerschmitt-piloot met de tekst; “Kehre
Wieder”.

Een Duitse jager in een weiland
Afgelopen jaar is het SAGA-rapport "Een
Duitse jager in een weiland" verschenen. Dit
rapport gaat over de archeologische
begeleiding van de berging van een
Messerschmitt in Wenum Wiesel enkele jaren
geleden. Het was de eerste keer in Nederland
dat archeologen bij een dergelijke militaire
berging aanwezig waren en onderzoek konden
doen. Het rapport is te downloaden op
http://www.codaapeldoorn.nl/archief/erfgoedinformatiegemee
nte-apeldoorn/ en te bestellen via
archeologie@apeldoorn.nl

Het SAGA-rapport over berging van een
Messerschmitt in Wenum Wiesel.

Tentoonstelling Uddel 1225 jaar
Op zaterdag 24 juni vierde Uddel haar 1225jarig bestaan. De gemeente heeft het dorp
een mooie tentoonstelling over de
archeologische rijkdom van Uddel en
omgeving kado gedaan, met onder andere de
vondsten en het verhaal van de opgraving van
Uttiloch, het dorpje van 1225 jaar geleden. Bij
de buitenactiviteiten was aandacht voor het
verleden met een vroegmiddeleeuwse smid
en touwslager.
De tentoonstelling is enkele weken in het
dorpshuis het Blanke Schot en tijdens de
Bijenmarkt te zien geweest. Daarna was de
tentoonstelling tot en met september te zien
in het atrium van Landal Rabbit Hill, zodat ook
de bezoekers daar kennis konden maken met
de archeologie van onder andere Uttiloch,
ijzerwinning in de middeleeuwen, de
Hunneschans en de prehistorische halsringen
uit het Uddelerveen.

iemand een kuil heeft gegraven, 100 jaar
geleden of 3000 jaar geleden? En daar is uit af
te lezen dat er hier boerderijen stonden,
vergelijkbaar met die van het Hapskamp! Hoe
het gevonden spinklosje werkte konden
bezoekers zelf proberen bij de dame uit de
IJzertijd buiten voor ’t Vogelnest.
Ook kon er een armbandje geweven worden
en prehistorische muziek gemaakt. Met de
speurtocht kregen kinderen vragen bij alle
activiteiten en ze konden in de speeltuin zelf
opgraven en met de metaaldetector zoeken.
De echte archeologische vondsten mochten in
een vitrine van de tentoonstelling of mee naar
huis. Dat laatste werd vaak gekozen nadat ze
van de archeologen hoorden welke
interessante verhalen er over te vertellen
waren: wel 500 jaar oud! Diverse bezoekers
brachten ook hun eigen vondsten mee om te
laten determineren.
De archeologiedag was een samenwerking van
de Archeologische Werkgroep Apeldoorn,
Sectie Archeologie gemeente Apeldoorn,
Vereniging Oud Apeldoorn, Ontmoetingsplek
’t Vogelnest, Speeltuin De Zoemer, Echo-id en
PRAE.

De tentoonstelling werd enthousiast bekeken
in het dorpshuis.

Nationale Archeologiedagen in de Vogelbuurt
Sinds 2017 doet ook de provincie Gelderland
mee aan de Nationale Archeologiedagen. De
eerste Apeldoornse deelname aan deze dagen
op zondag 15 oktober was zeer geslaagd. Veel
mensen hebben kennis gemaakt met
archeologie, de vondsten in de Vogelbuurt en
het leven in de prehistorie. Zo’n 160
bezoekers waaronder 75 kinderen – veelal
buurtbewoners- kwamen naar buurthuis ’t
Vogelnest en speeltuin De Zoemer.
Daar konden ze in de tentoonstelling zien wat
er gevonden was, vaak echt onder hun oude
huis. Na een toelichting door de archeologen
ging het principe van de bodemverkleuringen
en scherven leven. Dus zo’n vlek is waar

Over de vindplaats in de Vogelbuurt is ook een
brochure verschenen. Deze is digitaal te
downloaden via de gemeentelijke
erfgoedinformatiepagina van CODA.

Verbeelding in de Vogelbuurt
Aan het begin van de Nationale
Archeologiedagen, op vrijdag 13 oktober,
werd tijdens de feestelijke oplevering van de
nieuwbouw in de Vogelbuurt in Apeldoorn
Zuid een nieuwe bank onthuld. Een zitbank
met een vlaggenmast voor buurthuis 't
Vogelnest met ervoor een stalen 'kleedje' dat
verwijst naar de archeologische sporen van de
boerderijen die hier in de late prehistorie
hebben gestaan. De bank is een cadeau van
woningcorporatie De Goede Woning en
uitgevoerd in samenwerking met de
Bouwmensen, Nikkels en de Gemeente
Apeldoorn.

Zelf een grafheuvel bouwen.

De afbeelding op het stalen ‘kleedje’ voor de
bank verwijst naar de archeologische
vondsten. Via de QR-code kom je op de
website www.geheugenvanapeldoorn.nl en
de digitale brochure over de archeologische
vindplaats in de Vogelbuurt.

Een grafheuvel, daar zit wat in!
Tijdens de Open Monumenten- en Open
Monumentenklassendagen hebben de
gemeentelijke archeologen het verhaal van de
grafheuvels verteld. Op vrijdag kregen
kinderen van de Heuvellaanschool les over
wat er allemaal in een grafheuvel kan zitten.
Eerst gingen ze de grafheuvels in het
Spainkbos bekijken, daarna mochten ze zelf
een grafheuvel nabouwen en kon deze mee
naar de klas voor een mini-museum.

Op zaterdag en zondag was er een
fietsexcursie langs meer dan 30 grafheuvels in
Hoog Soeren en Wenum Wiesel. Ondanks het
deels onstuimige weer waren alle deelnemers
aan de excursie erg enthousiast en was vooral
de verbazing groot dat er onderweg zoveel
grafheuvels te zien waren en dat er zoveel
over te vertellen is.
Ridders van Gelre en de Gelredag in het
teken van het Herenhul
Omroep Gelderland maakt een
geschiedenisserie over het hertogdom Gelre:
de Ridders van Gelre. Op maandag 23 oktober
speelde de rechtspraak op het Herenhul een
rol en vertelde gemeentelijk archeoloog Masja
Parlevliet over wat er eeuwenlang heeft
plaatsgevonden en welke vondsten ervan
bekend zijn.
Vervolgens kwam op zaterdag 28 oktober de
geschiedenis van het Herenhul na bijna vier
eeuwen weer tot leven. Tijdens de Gelredag
konden bezoekers ervaren hoe de rechtspraak
eraan toe ging op deze magische plek in het
Veluwse bos. De 200 bezoekers kregen een
korte presentatie over de belangrijke
gerechtsplaats door Ciska van der Genugten
van het Geldersch Landschap en Kastelen.
Daarna was er een begeleide wandeling door
de Archeologische Werkgroep Apeldoorn en
het Apeldoorns Gidsencollectief. Op het

Herenhul zelf was de klaarbank gevisualiseerd
en daar werd uitleg over gegeven. In de
tussentijd maakte Ridder René er een
radioverslag van. U kunt de aflevering in de
televisieserie van de Ridders van Gelre nog
terugkijken de site van Omroep Gelderland.
Meer informatie over het Herenhul vindt u
ook in SAGA-rapport 8 over het
Engelanderholt op http://www.codaapeldoorn.nl/archief/erfgoedinformatiegemee
nte-apeldoorn/
Slakken gereed voor Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten
In het archeologisch depot van de gemeente
Apeldoorn (in het ACEC-gebouw) liggen veel
vondsten en onderzoeksgegevens opgeslagen
van oude onderzoeken, waarvan sommige
zelfs uit de jaren 80 van de vorige eeuw. De
laatste jaren worden vondsten en
onderzoeken zodanig klaar gemaakt dat ze bij
het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in
Nijmegen kunnen worden opgeslagen.
In 2017 is er gewerkt aan het klaarmaken van
de opslag en documentatie van diverse
onderzoeken, waaronder die bij de
ijzerslakkenhoop in het Orderbos. Alle
vondsten als slakken groot en klein, licht en
zwaar, al dan niet nog voorzien van ijzer of
restmateriaal van de oven zijn overzichtelijk
verpakt in hanteerbare dozen van maximaal
10 kilo. Zo hebben Lynn Jansen of Lorkeers
(gemeente Apeldoorn) en Monic Breed (AWA)
ongeveer 600 kilo (stoffig) slakmateriaal
verwerkt! De beschikbare documentatie, zoals
kaartmateriaal, vondstenlijsten (zowel digitaal
als op papier) zijn gecheckt en geordend en
geschikt gemaakt voor inzage. Onderzoekers
kunnen deze vondsten en gegevens
binnenkort raadplegen in het Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten in Nijmegen.

Zomaar een van de circa 20 kratten met
ijzerslak uit een archeologisch onderzoek bij
de ijzerslakkenhoop Orderbos.

Grafheuvelcentrum en grafheuvel
tentoonstelling
Samen met de gemeenten Epe en Ermelo
maakt de gemeente Apeldoorn zich hard voor
een grafheuvelcentrum op de Veluwe. Om dit
idee verder te brengen is onder andere een
inspiratiedocument opgesteld voor collega’s,
bestuurders, overheden, particulieren en
ontwikkelaars. Om zelf inspiratie op te doen
werd een presentatie gehouden op het
Europese congres van the European
Association of Archaeologists dat dit jaar in
Maastricht was.
De grafheuveltentoonstelling stond afgelopen
jaar in de Cannenburgh in Vaassen en gaat het
komende jaar op reis naar Ermelo. Zo wordt
het verhaal van de grafheuvels elk jaar in ieder
geval verteld op de Veluwe!

Met het inspiratiedocument als basis werd op
het EAA-congres in Maastricht verteld over de
potentie van het grafheuvelcentrum op de
Veluwe.

Monumentenbeurs
Op 12 mei organiseerde de vakgroep Erfgoed
van de gemeente een Monumentenbeurs in
het stadhuis. Monumenteigenaren, bewoners
van beeldbepalende, karakteristieke panden,
beschermde stads- en dorpsgezichten, maar
ook andere belangstellenden in de
cultuurhistorie van Apeldoorn konden
genieten van diverse activiteiten. Er kon
geshopt worden op de erfgoedmarkt,
tentoonstellingen over 100 jaar Hoofdstraat
en het Gevelfonds bekeken worden en men
kon workshops op het gebied van
duurzaamheid en monumenten, techniek,
archeologie en erfgoedinformatie volgen. De
archeologen van de gemeente verzorgden een
lezing over de archeologische vondsten in het
centrum en een workshop over het groeiende
aanbod van erfgoedinformatie dat de
gemeente op internet ontsluit.
Veluws Erfgoed Beleven, de Veluwe als
buitenmuseum
In het voorjaar van 2017 vond de oplevering
van de eerste fase van het project ‘Veluws
Erfgoed Beleven’ plaats. Dit project is een
samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn
en Epe met als doel erfgoedinformatie binnen

deze gemeenten, maar ook binnen de hele
Veluwe, beter bereikbaar te maken voor
professionals, bewoners en recreanten. Zo is
er een overzicht gemaakt van alle musea op
de Veluwe, zijn er heel veel erfgoedpunten op
de kaart verzameld en zijn er enkele
fietsroutes samengesteld. Kijkt u eens op
www.veluwserfgoedbeleven.nl en ga eens
naar het mooiste en grootste buitenmuseum
van Nederland!

Om het erfgoed van de Veluwe te beleven zijn
acht fietsroutes gemaakt, waarvan er vier door
enthousiaste scholieren zijn samengesteld. De
fietsroutes zijn verspreid over VVV-punten op
de Veluwe en te downloaden via
www.veluwserfgoedbeleven.nl

Archeologisch jaaroverzicht ook digitaal
Het archeologisch jaaroverzicht is ook digitaal
te raadplegen. Zie hiervoor de website van
CODA, Archief, Erfgoedinformatie Gemeente.
Nieuwe vindplaatsen worden ook ingevoerd in
www.geheugenvanapeldoorn.nl
Een archeologische vraag of vondsten
melden?
Heeft u vragen over de archeologie van
Apeldoorn, omdat u misschien archeologisch
onderzoek moet doen (omdat u bijvoorbeeld
gaat bouwen) of u heeft een archeologische
vondst gedaan? Neem dan contact op met de
Sectie Archeologie van de gemeente
Apeldoorn op archeologie@apeldoorn.nl of
per telefoon op 14 055.
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Apeldoorn:
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Sinds 1951 zijn amateurarcheologen verenigd in de AWN.
De leden vervullen een onmisbare functie in het archeologisch onderzoek.

AWN-leden maken geschiedenis!

