Jaargang 48, maart 2019

DE HUNNEPERS
JAARVERSLAG 2018
AWN - afdeling 18

Zuid-Salland – IJsselstreek – Oost-Veluwezoom

Voorwoord

Voor u ligt de Hunnepers, het jaarverslag over 2018 van AWN18. Het is alweer de 48ste jaargang met
ook dit jaar weer een voorwoord van de secretaris. Al is Gijsbert Jansen medio 2018 toegetreden tot
het bestuur, het ontbreekt AWN18 nog altijd aan een voorzitter.
Het bestuur werkt met het 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 2018 van de secretaris,
de verslagen van de in AWN18 actieve werkgroepen met hun overzicht van de in 2018
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 14 maart 2018
Gehouden op woensdag 14 maart 2018 in de Van Vlotenhof, Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer.
Aanwezige leden
Huib de Kruijf, Herman Lubberding, Patrick de Keijzer, Gerard Arfman, Peter Heukels, Wim
Winterman, Giny Kogelman-Mulder, Wallie Vosmeijer, Monic Breed, Willem. A. Kuijpers, Jan
Venselaar, Annemarie Brinkhorst, Bert Toeter, Margriet Winter, Michiel de Groot.
Afwezig met kennisgeving
Odo Olthoff, Aly Dijkstra, Maarten Fabery de Jonge
Aanwezige bestuursleden
Gerard Tiemessen (secretaris), Chris Nieuwenhuize (penningmeester)

1. Opening en mededelingen; vaststelling agenda
De penningmeester Chris Nieuwenhuize 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 21 maart 2017
Het verslag wordt geaccordeerd.
2.2. Jaarverslag van de secretaris over 2017
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt geaccordeerd.
3. Behandeling en (waar nodig) vaststelling van:
3.1. Financieel verslag van de penningmeester over 2017
De penningmeester geeft een toelichting en beantwoordt vragen. Van de gemeente
Lochem is in 2017 een subsidie ontvangen voor de uitwerking van het project Grooterkamp.
Het geld is voor dit project geoormerkt. Inmiddels zijn kosten gemaakt voor C14dateringen, analyse gebruikssporen bijl, etc.
3.2. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascommissie, Wallie Vosmeijer en Annemarie Brinkhorst, heeft geconstateerd dat de
financiële administratie op orde is en is schriftelijk akkoord met (de toelichting op) de
jaarrekening, waarin de baten/lasten van de reguliere uitgaven en die van de werkgroepen
afzonderlijk zijn gespecificeerd.
3.3. Begrotingen voor het jaar 2018 en 2019
Geaccordeerd.
3.4. Decharge van de penningmeester en bestuur
Op advies van de kascontrolecommissie verlenen de aanwezige leden de penningmeester
en het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.
4. Aanvulling van de kascontrolecommissie
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Annemarie Brinkhorst en Huib de Kruijf.

5. Verkiezing en benoeming bestuursleden
Vanwege zijn verhuizing naar Rotterdam heeft Hans Louwhoff zijn functie van voorzitter
neergelegd. Gerard Tiemessen (secretaris) en Chris Nieuwenhuize blijven aan. Er zijn geen nieuwe
kandidaten voor het bestuur gevonden. Ook hebben zich geen leden aangemeld.
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.
In een discussie over “hoe verder met AWN18” worden verschillende ideeën besproken:
• Splitsen van de afdeling.
• Meer lezingen, activiteiten organiseren.
• Lezingen gratis.
• Meer contact met andere afdelingen.
• Actieve ledenwerving
• Taken en activiteiten benoemen en vervolgens mensen erbij proberen te betrekken.
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 Dick Schlüter een lezing gegeven over “De prehistorie van
Overijssel”.

Jaarverslag van de secretaris over 2018
Bestuur
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Toelichting:
Gijsbert Jansen is medio 2018 toegetreden tot het bestuur.
Ledenaantallen
Het ledental in AWN18 blijft stabiel. Per 18-12-2018 waren er 88 leden, waaronder de CODA
bibliotheek te Apeldoorn.
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Bestuursvertegenwoordiging
In 2018 heeft het bestuur de Afgevaardigdendag van de AWN op 9 november niet bezocht.
Op 13 april is deelgenomen aan de GAS-dag te Tiel.
Harry Schotman en Ben Teule hebben de Werkgroep Apeldoorn (AWA) vertegenwoordigd in het
Apeldoorns erfgoed-platform, waarin een aantal malen per jaar overleg plaatsvindt met andere
verenigingen over initiatieven op het vlak van Apeldoorns erfgoed.
Vergaderdata bestuur
In 2018-2019 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. 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, kwamen 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. Verder is de opzet besproken om te komen tot een
jubileumboek en zijn contacten met mogelijke auteurs gelegd.
vergaderdata
7 februari 2018
30 mei 2018
29 augustus 2018
21 november 2018
6 februari 2019

Algemene ledenvergadering AWN18
De jaarlijkse ledenvergadering van AWN18 is gehouden op woensdag 14 maart 2018 in de Van
Vlotenhof, Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer.
Nieuwsbrieven en berichten
Begin 2019 is sinds lange tijd weer een nieuwsbrief verschenen. Verder is 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 is 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 is met een loodisotopen bepaling onderzocht en blijkt uit Melle, Frankrijk te
stammen. Soortgelijke strijkglazen zijn onder andere bekend uit Dorestad, York, Kaupang, Novgorod
en uit diverse plaatsen in Frankrijk.
Project: Grooterkamp
Het project Grooterkamp is in een afrondende fase terecht gekomen. Voor de 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 2019
afgerond. Deponering van de vondsten zal in overleg met de regioarcheoloog plaatsvinden.
Werkgroepen
In Apeldoorn, Deventer, Eefde-Almen 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. Het archief en depot van de archeologische werkgroep Lochem zijn per januari 2019
gehuisvest aan de Zaagmolenerf 8 te Lochem.
Jubileum 50 jaar AWN18
In 2019 bestaat onze afdeling 50 jaar en dat is toch een reden om bij stil te staan. Bij ons vorige
jubileum, 10 jaar geleden hebben we een boek uitgegeven, en we zijn aan het bekijken of ons dat dit
keer weer lukt. We hebben daarvoor ook al een thema: “Op zoek naar Hamaland”. De grenzen van
onze AWN regio vallen namelijk mooi samen met het graafschap in Hamaland dat koning Hendrik III
in 1046 aan Utrecht schonk en we hebben de afgelopen jaren heel wat veldkarteringen gedaan op
zoek naar Pingsdorf en Badorf scherven.
Het bestuur bekijkt of we een boekje kunnen samenstellen waarin we vooral archeologische
vondsten en projecten opnemen uit de periode 800-1050. De tijd van Hamaland en de tijd waarin
Deventer en Zutphen opkwamen. Verschillende personen hebben al toegezegd een bijdrage aan het
boekje te leveren. Wie inspiratie heeft om ook een artikel te schrijven kan zich nog aanmelden bij
het bestuur.

Door de afdeling georganiseerde activiteiten
Lezing 14 maart 2014. De prehistorie van Overijssel door Dick Schlüter
In de lezing zijn de verschillende archeologische periodes behandeld van het Middenpaleolithicum
(Neanderthalers) ruim 100.000 jaar geleden tot en met de Romeinse IJzertijd (tot en met 400 na
Chr.). Daarbij is ingegaan op vondsten zowel als de mate van bewoning in Overijssel in relatie met het
toenmalige landschap. Ook de karakteristieken van de jagen- en verzamelencultuur zowel als de
boerensamenlevingen vanaf het Neolithicum (ruim 6.000 jaar geleden ingezet met de
Trechterbekercultuur) kwamen aan de orde. Kortom, een stand van zaken van het archeologische
onderzoek in Overijssel in combinatie met een stuk bewoningsgeschiedenis, met ons gedeeld
middels een powerpoint presentatie.
Lezing 29 januari 2019: Steentijd uit de Noordzee. Luc Amkreutz
Het is al jaren bekend dat uit de Noordzee archeologische voorwerpen en dierlijke resten worden
opgevist die getuigen van het prehistorische landschap dat daar tot zo’n 8000 jaar geleden lag. De
laatste jaren zorgen het opspuiten van zand op de Nederlandse stranden en grote projecten zoals de
Tweede Maasvlakte dat er steeds meer archeologische vondsten opduiken. Die variëren van het
welbekende schedelfragment van ‘Krijn’, de eerste Nederlandse Neanderthaler, tot vele benen pijlen speerpunten en van dierenresten met bewerkingssporen tot bijzondere vuurstenen artefacten.
Ook menselijke botresten worden regelmatig gevonden, sommige zelfs met snijsporen van
vuurstenen werktuigen!
Op 29 januari heeft Luc Amkreutz als vervanger van Marcel Niekus een druk bezochte lezing
gehouden over dit onderwerp. Hij heeft een aantal ontdekkingen uit de steentijd van de Noordzee de
revue laten passeren. Daarbij is hij ook ingegaan op de waardevolle bijdrage die de vondsten leveren
aan onze kennis over de Steentijden in Noordwest-Europa. Luc Amkreutz heeft archeologie
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden, is aldaar gepromoveerd en is momenteel werkzaam als
curator bij het RMO te Leiden.
Publicaties en bijdragen aan publicaties
Geen.

Werkgroep Bouwhistorie
Door Aly Dijkstra

Het afgelopen jaar is er wel voortgang
gemaakt door de werkgroep maar de
resultaten daarvan zijn nog niet zichtbaar in
de vorm van rapporten. Het blijkt steeds weer
dat het maken van een goede inventarisatie,
zowel van de bewoningshistorie als van de
bouwhistorie, en de verwerking daarvan in
een rapport meer tijd kosten dan aanvankelijk
gedacht.

Menstraat 7
Dit is de befaamde borstelwinkel. H.J. Nijbroek
begon zijn kuiperij, zeeftenmakerij en
borstelmakerij in 1860 in de Korte
Bisschopsstraat en zette die activiteiten in
1897 voort in de Menstraat. Daarna verhuisde
de werkplaats naar het pand in de Bergstraat
51 en bleef het pand in de Menstraat winkel
en woonhuis.

Een ander probleem is dat de werkgroep geen
leden meer heeft die goed ingevoerd zijn in
het doen van archiefonderzoek. Daarom moet
zo nu en dan een beroep worden gedaan op
vroegere medewerkers van het Stadsarchief,
en die zijn niet op afroep beschikbaar.
Het is en blijft vrijwilligerswerk!

De volgende rapporten wachten, vanwege
problemen met de reproductie, nog steeds op
publicatie: het Muntentorencomplex, Grote
Overstraat 43, Hoge Hondstraat 79 en
Plasmansweg 2.

Grote Kerkhof 29
Het archiefonderzoek is afgerond. Er moeten
nog foto’s van originele akten worden
gemaakt en ingevoegd en er moet transcriptie
van de teksten plaatsvinden. Daarna moet er
een leesbaar verhaal van worden gemaakt.

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.

Omdat het terrein in het Bergkwartier tot de
oudste bebouwing van Deventer behoort, is
het een interessant pand om te onderzoeken.
De eerste vermelding van het perceel dateert
van 1427 en de oudste sporen in de kap
duiden op de zestiende eeuw.
Het archiefonderzoek, inclusief de transcriptie
van oude akten, is afgerond. Er moet echter
een verhaal bij worden geschreven dat ook
voor een geïnteresseerde leek leesbaar is.
Ook zal er nog een hoofdstuk worden
toegevoegd over de familie Nijbroek en de
ambachten van de oprichter van het bedrijf en
zijn zoon.

Het is de vraag of de publicatie zal verschijnen
in de vorm van een rapport van de werkgroep
of als een gedrukt boekje. In het laatste geval
zullen sponsors gezocht moeten worden voor
de financiering.

Molenstraat 33
De informatie over dit pand en de omgeving
ervan is praktisch compleet. Het schrijven van
het rapport wordt ter hand genomen als het
rapport Onder de Linden (zie hieronder) is
afgerond.

Onder de Linden 3
Enkele leden van de werkgroep hebben het
pand bezocht, beschrijvingen en foto’s
gemaakt en archiefonderzoek verricht in het
Stadsarchief. Ook de eigenaar heeft
informatie aangedragen voor het rapport. Het
pand is in 1866 gebouwd als pastorie voor de
dominee van de Doopsgezinde Gemeente in
Deventer en ligt (deels) op de gedempte
gracht. Binnenkort wordt met de eigenaar
overlegd over de eindrapportage en de vorm
die het rapport moet krijgen.

Brink 44-45
In dit pand was tot voor enkele jaren
reisbureau Arke gevestigd. Nu zit er een
Vietnamees restaurant in. Het pand is een
aantal keren bezocht en heeft een
interessante kelder en zijmuur. Een van de
leden van de werkgroep heeft al veel
archiefonderzoek gedaan naar vroegere
eigenaren en bewoners, maar moest dat

wegens privéomstandigheden staken. Wellicht
vinden we een opvolg(st)er die die klus kan
afmaken.

Nieuwe projecten
Er zijn enkele nieuwe aanvragen voor
onderzoek binnengekomen, waaronder van
een pand in de Menstraat.

Werkgroep Almen-Eefde
Door Jan Venselaar

Enkele leden in de gemeente Lochem hebben
het initiatief genomen om in hun eigen
omgeving, Eefde – Almen, wat activiteiten te
doen. In eerste instantie richt zich dat op de
archeologie van de steentijd tot in de
bronstijd omdat dat aansluit bij hun
persoonlijke interesses.
Er wordt in kaart gebracht wat er aan
informatie is over dat gebied op dit terrein.
Dat betreft rapporten en documenten en
verder worden vondsten (en/of herinneringen
daarover) in kaart gebracht bij lokale musea
en particulieren. Voor dat laatste is een
oproep gedaan aan bewoners, in eerste
instantie in Almen, om te melden wat ze
hebben. Dat wordt bekeken, gefotografeerd
en geregistreerd. Dat heeft al enkele nieuwe
vondsten opgeleverd.
Vooralsnog is de bedoeling om tot een
archeologisch landschapsbeeld te komen van
wat globaal de benedenstroom van de Berkel
is met de hoger gelegen zandgronden
eromheen, waarbij ook de oude noordtak, de
huidige Eefse beek, van belang is. Dat omvat
de driehoek Zutphen – Gorssel – Lochem.
De groep wil die kennis ook graag bij de
bewoners verspreiden. Een eerste aanzet
daarvoor is gegeven tijdens de
archeologiedagen op 13 en 14 oktober.
Daarvoor is een fietstocht uitgezet langs de
Eefse beek waarbij een beeld geschetst is van
de aanwezigheid van mensen langs die beek in
de periode 9000 tot 1500 vC, op basis van de
nog aanwezige relicten, waaronder 2
grafheuvels, en de resultaten van
opgravingen. Daar bleek veel belangstelling
voor te zijn. Per tocht was plaats voor 15
deelnemers en uiteindelijk werden dat er
meer. Ook een aantal kinderen nam deel die
zeer geïnteresseerd bleken.

Deelnemers aan de archeologische fietstocht
bij de grafheuvel aan de Stopsdijk, Almen,
©JVenselaar
De werkgroep bekijkt de mogelijkheden om er
meer mensen bij te betrekken. Enkele
deelnemers aan de archeologiedagen gaven
aan interesse te hebben. Het onderling
uitwisselen van informatie staat voorop. Er
wordt gekeken of voor af en toe gezamenlijke
bijeenkomsten en excursies voldoende
belangstelling is. Indien mogelijk kan ook op
geschikte locaties, waar eerder toevallige
vondsten zijn gedaan, nader veldonderzoek
gedaan worden.
Contactpersoon ArchA-E: Jan Venselaar,
jan@venselaar.nl

Archeologische Werkgroep Raalte
Door Wim Winterman en Giny Kogelman
Industrieterrein Zegge 7 Raalte.
Op 18 december 2017 is men begonnen met
plantsleuven uitgraven op dit 32 ha. grote
terrein. In de volgende maanden zijn grote
stukken ontgraven en is begonnen met
wegenaanleg. Meerdere keren is op deze
stukken onderzoek gepleegd, waarbij ook al
eerder proefsleuven zijn gegraven en boringen
verricht. Helaas zijn door de werkgroep geen
archeologische sporen of scherven ontdekt. Er
blijft nog een hectare over waar in 2019
gebouwd zal worden en waar waarschijnlijk
archeologisch materiaal uit tevoorschijn zal
komen.
Zonnepark Endona op de Veldegge in Heeten.
Op het 3 ha. grote terrein op de Veldegge
komt een zonnepark met 7000 zonnepanelen.
Omdat dit terrein pal naast het terrein ligt
waar in 2017 negen boerderijen en 29
waterputten zijn opgegraven, daterend uit
900 tot 1300, is het een interessant gebied.
Doordat alleen het esdek maar 30 cm is
afgegraven is de belangrijke archeologische
laag niet geroerd. Het terrein is meerdere
keren vanaf 9 maart onderzocht. Een aantal
recente scherven zijn hier gevonden en aan
Endona overhandigd.
Archeologische sporen zijn helaas niet
ontdekt. In september is het zonnepark
geopend.
Vijver aan de Kletterstraat in Olst en de
ijskelder op Frieswijk in Schalkhaar.
Samen met werkgroep Raalte en Deventer zijn
hier onderzoeken gedaan. Zie verder het
verslag van werkgroep Deventer.

Archeologische Werkgroep
Deventer
Onderzoek naar een vermeende waterput uit
de middeleeuwen. Olst, Kletterstraat 16.
Door Huib de Kruijf. Foto`s: Huib de Kruijf
Aanleiding
Bij het uitgraven van een grote vijver worden
door de eigenaren van Kletterstaat 16 (dhr.
Verhoeven en mevr. Beckers) meerdere
aardewerkscherven en een donkere
verkleuring gevonden.

Hij komt tot de voorlopige conclusie dat het
mogelijk een waterput betreft, gezien de
diepe ligging van het spoor en speelt de
melding door naar de AWN regio 18.
Locatie
De Kletterstaat 16 is gelegen ten noorden van
het landgoed De Haere en 300 m. ten oosten
van de IJsseldijk.
Opgraving
Op 14 sept. 2018 is `s middag door Annemarie
Brinkhorst, Giny Kogelman, Herman
Lubberding, Wim Winterman en Huib de Kruijf
de locatie nader onderzocht. Het vermelde
spoor ligt aan de oostzijde van de uitgegraven
vijver (coörd. 204.422/480.733) in een schuin
talud op een geschatte diepte van ca. 2 meter.

Locatie van het spoor (Foto genomen richting
zuid)
Dit wordt gemeld bij de Archeologische Dienst
van de Gemeente Deventer. Daar Olst niet
onder het werkgebied valt van deze dienst,
wordt de melding doorgespeeld naar dhr. Bert
Terlouw. Deze neemt direct actie en bekijkt de
locatie. Na enig licht schaafwerk vindt hij een
aantal scherven van een flinke Siegburg kan.
(zie foto)

Na het benodigde schaafwerk en het zetten
van een coupe moet de conclusie getrokken
worden dat het spoor van natuurlijke
oorsprong is. De vorm is zeer grillig. Er is veel
oervorming. Het spoor bevat half vergane
schelpen en houtresten (takjes). Er is geen
aardewerk aangetroffen. De coupe laat zien
dat het spoor weer afgedekt is met geel zand.

liggende tuincomplex veel vondsten gedaan,
met name aardewerkvondsten.

Vondsten Olst Kletterstraat, determinatie 16 sept. 2018

Grillige vorm van de westzijde van het spoor

Aardewerktype

Aantal Periode

Badorf

1

700-850

Pingsdorf

2

900-1200

Kogelpot/Grijsbakken

1

13e eeuw

Proto Steengoed

5

1200-1300

Bijna Steengoed

4

1275-1325

Steengoed onbehandeld

5

1300-1500

Steengoed. Groot fragment van
een kan

1

1400-1450

Steengoed behandeld

28

1300-1900

Steengoed behandeld (laat)

6

na 1630

Grijsbakkend (groefversiering)

1

13e-24e
eeuw

Steengoed

6

16e eeuw

Steengoed Westerwald
(vrouwfiguur)

1

17e eeuw

Grijsbakkend

15

1150-1550

Roodbakkend

83

1150-heden

Witbakkend

11

1500-heden

Majolica

2

18e eeuw

Industrieel wit

59

18e-19e
eeuw

Tabakspijp

2

18e eeuw

Porselein Aziatisch

3

1550-heden

Porselein Delfts

7

17e eeuwheden

Bouwfragmenten. Rood+Grijs

78

1150-heden

Natuursteen

24

Coupe. Richting west-oost. (meetlat = 1m.)
Het spoor is verder niet blootgelegd gezien de
steile helling waarin het zich bevindt en er
geen aanvullende informatie werd verwacht.
Conclusie
Het resultaat van dit onderzoek is nogal
onbevredigend. De constatering dat het
onderzochte spoor niet veroorzaakt is door
menselijk ingrijpen (de Archeologische Dienst
Deventer, Marieke v.d. Wal, heeft aan de
hand van foto’s ook geconcludeerd dat het
spoor een natuurlijke oorsprong heeft) staat
haaks op de veronderstelling van Bert Terlouw
dat het mogelijk een middeleeuwse waterput
is, mede gezien het feit dat hij ter plaatse een
groot fragment van een Siegburg kan
(datering: 1400-1450) heeft gevonden. Het
lijkt onwaarschijnlijk dat na de late
middeleeuwen zo`n forse rivierduinvorming
heeft plaatsgevonden dat die het spoor heeft
afgedekt. Blijft de vraag hoe de Siegburg kan
in het spoor terecht is gekomen
Vondsten gedaan tijdens de aanleg van de
vijver
Door de eigenaren van het perceel zijn tijdens
de aanleg van de vijver en het daarom heen

Deze scherven zijn op ons depot nader
gedetermineerd (mede met hulp van de
Archeologische Dienst Deventer, Emile
Mittendorff). In onderstaande tabel is het
resultaat weergegeven. Hoewel het
merendeel uit de nieuwe tijd komt, is er toch
ook wel een behoorlijke hoeveelheid
(laat)middeleeuws aardewerk gevonden.

Wellicht is de aanwezigheid van de voormalige
St. Corneliuskapel even ten oosten van de
locatie een verklaring voor het aanwezige
vroege aardewerk. De kapel is in 1660
afgebeeld als ruïne door Gerrit.

De scherven zijn door de familie
Verhoeven/Beckers gevonden en zijn derhalve
in hun bezit gebleven.

Onderzoek IJskelder Frieswijk
W. Vosmeijer en H. de Kruijf
De AWN werkgroep afdeling Deventer (afd.
18) heeft bijna alle binnen werkzaamheden
afgerond en zit te bedenken wat te doen.
Wallie kwam in het voorjaar met het idee om
op het landgoed Frieswijk op verzoek van de
beheerder Jos Venneman op zoek te gaan
naar de ijskelder behorende bij de havezate
Frieswijk, waar de AWN in februari 1998 ook
een verkenning/opgraving heeft uitgevoerd
om de funderingsresten van de havezate bloot
te leggen Het idee was toen om de Havezate
Frieswijk weer op te bouwen. Volgens Jos zou

er ook een ijskelder geweest moeten zijn en
Wallie vroeg hem of de AWN daar een
onderzoek naar mocht doen. Ook in overleg
met de stichting was dat goed.
Op vrijdagmiddag 9 november 2018 ging de
werkgroep Deventer naar de boerderij van Jos
Venneman op het landgoed Frieswijk. Herman
Lubberding, Huib de Kruijf, Wim Winterman,
Giny Kogelman, Annemarie Brinkhorst en
Wallie Vosmeijer gingen met prikstokken
(effectieve priklengte: 90 cm.) aan de slag op
de plek waar Jos dacht dat de ijskelder
geweest moest zijn. Die plek was een heuvel
in het beboste landschap, gelegen direct
achter het voormalige Huis Frieswijk, aan de
overkant van de gracht. In de bovenzijde van
de verhoging is in het verleden al eens
gegraven. De overwoekerde kuilen zijn nog
zichtbaar. Na een paar uur prikken hadden we
geen duidelijk resultaat. Plaatselijk was er wat
meer weerstand te voelen. Bij boringen ter
plaatse bleek dit veroorzaakt te worden door
gelig/grinderig zand. Het kwam echter zeer
plaatselijk voor. De conclusie is dan ook dat dit
mogelijk ontstaan is bij het opwerpen van de
verhoging. We veronderstellen dat de
ijskelder mogelijk toch op een andere plek
geweest moest zijn. Jos wist nog wel te
vertellen dat de ijskelder waarschijnlijk van
hout geweest moest zijn en daarom moeilijk
terug te vinden is.
Jammer dat we de ijskelder niet hebben
aangetroffen maar het was wel weer even fijn
om buiten op eigen gelegenheid een
onderzoekje te doen. Na afloop van het
onderzoek kregen we van Jos en zijn broer
koffie of thee en konden we het tractoren
museum bekijken met ruim 1500 miniatuur
tractoren.

Deelnemers AWN team en dhr. J. Venneman
(midden)

Archeologische Werkgroep
Apeldoorn AWA
Door Chris Nieuwenhuize
Historisch café Erfgoedplatform Apeldoorn
Traditiegetrouw was het eerste Historisch
Café (2 februari 2018) gewijd aan archeologie.
De werkgroep Geologie van KNNV Epe Heerde
hield een lezing over het delven van
klapperstenen en leem en het maken van een
ijzeroven op vroegmiddeleeuwse wijze. Dit als
een soort inleiding op de Nationale
Archeologiedagen waarbij de ijzerwinning op
de Veluwe centraal staat.

Foto: Monic Breed

Daarna maakten tijdens een maaltijd diverse
vrijwilligers van KNNV Epe-Heerde, AWA,
Saxion Hogeschool en de gemeentelijke
archeologen kennis met elkaar, ter
voorbereiding op de archeologiedagen 2018
dat een gezamenlijk evenement van de
gemeenten Epe en Apeldoorn wordt.

Veldkartering Spelderholt
Op 18 januari woedde een zware storm over
een flink stuk van Europa. Op de Veluwe was
het resultaat dat nogal wat bomen
sneuvelden. Voor de AWA was het aanleiding
om op enkele archeologisch interessante
terreinen te kijken of er met de omgewaaide
bomen scherven boven waren gewoeld.
Zo werd onder andere het Spelderholt
bezocht, overigens zonder succes. Hoewel
enkele jaren geleden op deze manier een
vindplaats uit het begin van de jaartelling was
gevonden.

Foto: Monic Breed
Collectie Gerard Heij
Amateurarcheologen moeten af en toe
opruimen. Anders groeit je huis vol met
bodemvondsten of boeken. Dergelijke
opruimwoede bij Gerard Heij resulteerde in
een flinke donatie voor de
vergelijkingscollectie waarbij met name een
emmer vol pijpenkoppen in het oog sprong.
Ook leuk voor de volgende kinderactiviteit.

Foto: Monic Breed
Opgraving op het voorplein van het Loo. (foto:
Ronald Betman)

Foto: Monic Breed
Vanaf het publiek-toegankelijke dak van het
paleis. (foto: Willem Kuijpers)
Nieuwe ingang Paleis Het Loo
Paleis Het Loo te Apeldoorn ondergaat
momenteel een drastische verbouwing. Meest
in het oog springend is de enorme uitbreiding
die onder het voorplein, het zogenaamde
basse-cour, wordt aangelegd.
Voorafgaand aan de aanleg van deze ruim 10
meter diepe kelder werd gedurende 3
maanden archeologisch onderzoek uitgevoerd
door RAAP (april-mei-juni).

Raap vroeg of er interesse was van vrijwilligers
om mee te helpen. Die was er zeker, vooral
nadat al in de eerste weken aansprekende
vondsten werden gedaan in de vorm van
vroegmiddeleeuwse graven. In totaal werkten
12 AWN-leden mee, in een soort
ploegendienst waardoor steeds 2 vrijwilligers
het team van 4 professionals aanvulde.

bij het bouwterrein. Er kwamen deze mooie
dag zo’n 1100 bezoekers.

Vroegmiddeleeuws graf met kralenketting

De samenwerking verliep buitengewoon
prettig. De vrijwilligers werden steeds
fanatieker, waarbij de gravers de achterban op
de hoogte hielden van de vorderingen via de
groeps-app. Bij aansprekende vondsten
ontplofte de app bijna. De werkzaamheden
bestonden uit het maken van coupes, het
verplaatsen van grond, het fotograferen (voor
overzichten ook vanaf het dak), het tekenen
en het verzamelen van vondsten.
Behalve resten uit de geschiedenis van het
paleis werden enkele graven uit de vroege
middeleeuwen en ook een boerderij uit de
bronstijd opgegraven. Stadhouder Willem III
was dus niet de eerste die zijn oog op deze
plek liet vallen.
Voor de AWA was een aansprekend detail dat
op het voorplein nog delen van de loden
leidingen van de fontein aanwezig waren. Op
de meeste plaatsen zijn deze leidingen
“gerecycled” en dus verdwenen.

Open Dag 12 mei Paleis Het Loo
Op zaterdag 12 mei hield Paleis Het Loo een
dag voor het publiek. Bureau Raap richtte een
tent in met overzichtskaarten van het terrein
en stelde een aantal vondsten tentoon in
vitrines. Ook AWA was vertegenwoordigd met
een aantal publicaties. Zowel de archeologen
als de AWA-vrijwilligers vertelden het verhaal
over de opgravingen en vondsten in de tent en

Foto: Monic Breed

Foto: Monic Breed

Experimenteren met kralen
Naar aanleiding van de vondst van de kralen
bij Paleis Het Loo werd bekeken of ‘kralen
maken van glas’ een leuk onderdeel zou
kunnen zijn van een publieksdag voor
archeologie. Met behulp van een magnetron
en een ‘hotspot’ en diverse kleuren glaskorrels
werden een aantal glaskralen gebakken. Het
resultaat liet nog te wensen over, maar het
experiment was leuk om te doen.

bij de Amstel Porseleinfabriek. Het tweede
was aangeschaft door Willem I in Doornik
vanaf 1815.

Foto: Glazen kralen smelten in de magnetron.

Gebroken serviesgoed
Voorafgaand aan de verbouwing van Paleis
Het Loo moest het paleis worden leeg
gemaakt. Vele duizenden voorwerpen werden
geïnventariseerd en ingepakt. Daaronder ook
een aantal kratten met gebroken serviesgoed.
Het ging om serviezen die werden gebruikt bij
diners en zoals overal ging er wel eens iets
stuk bij het gebruik. Anders dan bij de meeste
huishoudens verdwenen de koninklijke
scherven niet in het vuilnisvat, maar werden
jarenlang bewaard.
Na een korte inleiding van de twee
conservatoren van Paleis Het Loo, werd aan
de AWA gevraagd of we de scherven weer bij
elkaar konden puzzelen. En hoewel het dus
geen archeologische vondsten betrof, is
puzzelen met scherven altijd leuk.
In totaal werden 102 objecten samengesteld:
vooral schalen en borden. De meeste
voorwerpen waren vrijwel compleet en
afkomstig van 2 serviezen: Het oudste was
aangeschaft door Lodewijk Napoleon in 1808

Puzzelen zonder voorbeeld (Foto Harry
Schotman)

Veldkartering bosperceel Hoenderloseweg
Apeldoorn (10 juli)
Ook in een bosperceel aan de Hoederloseweg
in Ugchelen, waren rond een grote grafheuvel
enkele tientallen bomen ontworteld naar
aanleiding van de storm in januari. De
(nieuwe) eigenaar van het perceel bood de
mogelijkheid te bekijken of in de boomkluiten
iets archeologisch te vinden was.
Helaas bleek dat hier niet het geval.

Foto Chris Nieuwenhuize

Nationale Archeologiedagen 2018: Wolven
en slakken op de Veluwe
Het project Wolven en slakken op de Veluwe
in het kader van de Nationale
Archeologiedagen 2018 werd opgepakt in
samenwerking met de Archeologische
Werkgroep Apeldoorn, Erfgoedplatform
Apeldoorn, Saxion Hogeschool sectie
Archeologie, Gemeente Apeldoorn, IVN
Natuureducatie afdeling Apeldoorn,
Erfgoedplatform Apeldoorn,
Vertelgenootschap, KNNV Epe - Heerde,
Werkgroep Archeologisch en Cultuurhistorisch
Erfgoed (Epe), historische vereniging Ampt
Epe, Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in
Epe, Fietsersbond Epe en Gemeente Epe.

KNNV Epe-Heerde maakte 25 augustus een
start met de workshop ijzerwinnen op
Hagedoorns Plaatse te Epe.

Foto Chris Nieuwenhuize

Op 22 september werd er op Hagedoorns
Plaatse gewerkt aan de bouw van de ijzeroven
en het voorbereiden van houtskool en
klapperstenen. Bovendien werd de wolf, het
ruwe ijzer uit de oven van vorig jaar,
uitgesmeed. Ook werd de reizende
tentoonstelling geopend over de laatste
ontdekkingen en verhalenvertellers lieten de
bezoekers teruggaan naar de tijd van de
ijzerwinners.

Op zaterdag 13 oktober werd de ijzeroven in
Epe echt gestookt met klapperstenen als
ijzererts. Ook was er een
bodemvondstenspreekuur en een fietstocht
langs archeologische plekken.
Het bouwen van de lemen ijzeroven, foto
KNNV Epe – Heerde

als ook de Archeologische wandeling met Jaap
Moerman die voor deze gelegenheid
hernieuwd was en ook is opgenomen in de
IVN Routes app. Inmiddels is in 2018 de route
87x gedownload.

Foto: Lynn Jansen of Lorkeers

Foto: AWA: Monic Breed

Foto: AWA: Monic Breed

Zondagmiddag 14 oktober verplaatste de
activiteit zich naar Apeldoorn. Wethouder
Mark Sandman opende de bijeenkomst met
lof voor de vele medewerkers van dit
evenement. De stadsdichter Aad van der Waal
las het toepasselijke gedicht (W)ijzer(?) voor,
dat later op een banner werd onthuld.
Bij de grote ijzerslakkenhoop in Sportpark
Orderbos, bij AV’34, was het mogelijk om zelf
te smeden op vroegmiddeleeuwse wijze. De
verhalenvertellers lieten het verleden bij de
ijzerslakkenhoop herleven. In de sportkantine
van AV’34 was een bodemvondstenspreekuur
en de reizende tentoonstelling was hier te
bekijken. Kinderen konden met leem en water
een mini-ijzeroven bouwen.
Bij de zelf meegebrachte vondsten die van een
verhaal werden voorzien, vonden de
publicaties van de AWA en SAGA gretig aftrek,

Archeologische wandeling met Jaap
Moerman
In het kader van de Nationale
Archeologiedagen 2018 is de Archeologische
wandeling met Jaap Moerman in een nieuw
jasje gestoken. De route is samengesteld door
de Archeologische Werkgroep Apeldoorn
(AWA) in samenwerking met de Sectie
Archeologie van de gemeente Apeldoorn, IVN
Natuureducatie afdeling Apeldoorn en het
Erfgoedplatform Apeldoorn. De route is te
downloaden via
http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/spe
cials/speciale-berichten/wandel-enfietsroutes/.
Voor de liefhebbers van routes op het scherm
is de route ook opgenomen in de IVN Routes
app. De IVN Routes app is gratis te
downloaden in de Google Play Store en in de
Apple Store. Ook het downloaden van routes
is gratis.

Sporen van ijzer
In het kader van de Nationale
Archeologiedagen 2018 en de tentoonstelling
over de ijzerwinning op de Veluwe in Museum
CODA in het voorjaar van 2019 is een nieuwe
van een fietsroute voorziene versie
samengesteld van het Themaboekje Speuren
naar ijzer in Apeldoorn. De fietsroute is
samengesteld door de Archeologische
Werkgroep Apeldoorn in samenwerking met
Fietsgilde Apeldoorn, de Sectie Archeologie
van de gemeente Apeldoorn, IVN
Natuureducatie afdeling Apeldoorn en het
Erfgoedplatform Apeldoorn. Het
fietsrouteboekje Sporen van ijzer is te
downloaden via
http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/spe
cials/speciale-berichten/wandel-enfietsroutes/.
Voor de liefhebbers van routes op het scherm
is de route ook opgenomen in de IVN Routes
app. De IVN Routes app is gratis te
downloaden in de Google Play Store en in de
Apple Store. Ook het downloaden van routes
is gratis.

Werkruimte
De werkruimte van de Archeologische
Werkgroep Apeldoorn (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 wilt komen, bel dan met name in de
periode mei – september even vooraf, omdat
we dan regelmatig een depotavond inruilen
voor veldwerk. Voor contact bel met Harry
Schotman 055-3670173 of Chris
Nieuwenhuize 055-5416145.
Voor meer informatie zie ook de website
www.archeologie-apeldoorn.nl of de
Facebook pagina van de Archeologische
Werkgroep Apeldoorn.

Gemeente Voorst

Het Hof te Voorst: collectie aardewerk
In 2018 kreeg Evert Kluin, AWN-lid uit
Terwolde, een collectie aardewerk van Wim
ten Hove. Het aardewerk was afkomstig van
zijn vader Herman ten Hove, en was
opgegraven “uit een waterput bij de kerk van
Voorst” en afkomstig van het “Hof te Voorst”.
Het aardewerk werd eind 2018 door Evert
naar Apeldoorn gebracht om daar te sorteren
en inventariseren. Bij het aardewerk was geen
documentatie voorhanden. De enige
aanvullende informatie betrof bovenstaande
mededeling en de toevoeging dat er in de kerk
van Voorst een kleine tentoonstelling was
ingericht met daarin de meer complete
stukken waaronder een vrijwel complete, zij
het in stukken gebroken, maalsteen.

put niet worden “geruimd”. Rondom de put
werden dikwandige, door de ROB als ijzertijd
aardewerk gedetermineerde, scherven
gevonden.
In 1976 werd een tweede put gegraven van 6
bij 3 meter. Daarin werd opnieuw een
waterput gevonden bestaande uit een
uitgeholde eikenhouten boomstam, De put
reikte tot 5,5 meter diepte en kon in dit geval
wel helemaal worden onderzocht. Uit deze
put werd een maalsteen geborgen (in stukken)
en uit de vulling verder: het complete skelet
van een hond, walnootdoppen, gerstekaf, een
(halve) Pingsdorf kom en daar bovenop
houtskool en huttenleem. Dit laatste werd
door Herman ten Hove geïnterpreteerd als de
resten van een afgebrand huis. Tenslotte
kwam een vrijwel complete kogelpot uit de
vulling.

Al gauw kwam meer informatie boven water.
In de Kroniek van de Oudheidkundige
Vereniging Voorst bleek in 2008 een verslag
van de opgraving te zijn opgenomen op basis
van een ook 30 jaar eerder al gepubliceerd
artikel.
Uit het artikel blijkt dat in 1974 een gat van 6
bij 4 meter was gegraven, op het terrein van
het huis de Bongerd, waarschijnlijk aan de
Keizershofweg in Voorst. De kroniek vermeldt
dat de bodem tot een diepte van 1,50 meter
was verstoord door veebegravingen die op zijn
laatst in de 14e of 15e eeuw hadden
plaatsgevonden. Dit was vast te stellen uit het
aardewerk dat tegelijk met de kadavers in de
grond was gekomen. Qua vondsten werden
een 14e eeuwse grijze kom en twee 2
Siegburg kannen gereconstrueerd. Op een
diepte van 1,50 meter werd een houten
waterput gevonden met daarin op 2,20 meter
diepte het geraamte van een rund.
Beneden het grondwater op 3,50 meter
diepte was het hout hard en gaaf. Uit de put
werden Badorf en ruwwandige kogelpot
scherven verzameld, door Ten Hove gedateerd
in de 10e eeuw. Door het grondwater kon de

Kogelpot randen (Foto Harry Schotman)

Het aardewerk uit de collectie bestaat uit ruim
2500 scherven met een totaal gewicht van
bijna 25 kilo. Het grootste deel van het
aardewerk bestond uit kogelpot (50%).
Daarnaast bestond de collectie voor een flink
deel uit (Duits) import aardewerk (ca. 25%).
Het kleinste deel betrof steengoed uit
Siegburg (13%). Er was echter ook ouder
materiaal zoals Pingsdorf (4%) en Proto
steengoed (5%). De oudste scherven waren 15
Badorf scherven met radstempelversiering
(minder dan 1%). Het geheel sluit goed aan bij
de rapportage uit de kroniek van de

oudheidkundige vereniging. Het aardewerk
lijkt een behoorlijke periode te bestrijken van
de 10e tot de 14 eeuw.
Opvallend waren enkele kogelpot scherven
met radstempelversiering.

Collectie Nijbroek en Terwolde
In 2016 werden enkele onderzoeken gedaan
in de buurt van Terwolde en Nijbroek. Er werd
op verschillende locaties materiaal verzameld
uit de periode van het eind van de 9e eeuw tot
de 16e eeuw.
Evert Kluin is sindsdien doorgegaan met het
onderzoek en verzamelde weer honderden
scherven uit dezelfde periode. Deze zijn op
het depot in Apeldoorn geïnventariseerd.

Kogelpot met radstempelversiering Foto:
Harry Schotman

Gepoogd zal worden nog meer informatie te
verzamelen. Onder andere van de stukken die
in de kerk in Voorst tentoongesteld zijn.

Veldkartering Teuge
Op een mooie najaarsmiddag in november
werd bij Teuge op de grens tussen de
gemeentes Apeldoorn en Voorst, een
veldkartering uitgevoerd . Ondanks de
veelbelovende ligging en oude vermeldingen
was het meeste aardewerk niet ouder dan de
16e eeuw, met enkele uitschieters naar de 14e
eeuw. De gehoopte vondsten uit de vroege
middeleeuwen werden op deze oude oostwest verbinding niet aangetroffen
Wel werd ook wat vuursteen verzameld,
waaronder enkele stukken die mogelijk
bewerkt zijn.

Enkele maanden later kreeg Evert Kluin een
tweede verzameling aardewerk, afkomstig van
de Schoolstraat kant van hetzelfde terrein. Dit
keer ging het om ongeveer 5 kilo aardewerk,
waarvan ongeveer de helft Steengoed. In dit
geval was er minder kogelpot (10%), maar veel
meer roodbakkend aardewerk (29%). De
verzameling lijkt daarmee iets jonger (14e
eeuw).
Uit historische bronnen wordt opgemaakt dat
het betreffende terrein al minimaal vanaf
1405 het bestuurscentrum vormde in Voorst
en in het bezit was van de abdij Prüm. De
scherven zouden dus van dit erf afkomstig
kunnen zijn.
Vuursteen uit Teuge

Jaarverslag Archeologie Zutphen
Door: Jos van Dalfsen, Bert Fermin en Michel
Groothedde
Het jaar 2018 was weer een druk en veelzijdig
jaar. Naast de opgravingen, waarvan
hieronder verslag gedaan wordt, lanceerden
we het erfgoedportaal
www.erfgoedzutphen.nl. De komende tijd zal
steeds meer archeologisch erfgoed uit
Zutphen online beschikbaar komen,
waaronder al onze publicaties. Ook werd door
diverse studenten oud onderzoek uitgewerkt
in de vorm van scripties. Er zijn diverse
publieksactiviteiten ontwikkeld en bijdragen
geleverd aan exposities. We kregen nieuwe
collegae in de personen van Renske den Boer
en Ilse Geerligs. Vrijwilligers, waaronder
diverse leden van de AWN, speelden een
dankbare en onmisbare rol in de uitvoering
van de vele activiteiten.

Almenseweg 2
Aan de Almenseweg 2, in de bossen ten
oosten van Warnsveld, zou een oud houten
huis gesloopt worden om plaats te maken
voor een villa. Omdat ter plekke aanwijzingen
waren voor onder meer grafheuvels, zou de
bouw archeologisch begeleid worden. Het was
echter vooral het huisje zelf dat de aandacht
trok. Het gaat om een puntgave
vakantiewoning uit 1936, die in opdracht van
de joodse familie Gies werd gebouwd. Na
1938 werden in het huisje verschillende DuitsJoodse vluchtelingen ondergebracht. Toen de
oorlog eenmaal Nederland bereikt had
werden twee geheime onderduikplekken
aangebracht in de balklagen, die eveneens
fraai bewaard zijn gebleven. Vanwege de
zeldzaamheid van een dergelijk gebouw en de
bijzondere geschiedenis ervan, is contact
gezocht met het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem. Het gebouw
ligt daar nu in de opslag, maar het zal in 2020
weer opgebouwd worden.

Archeologisch leverde het terrein verder
weinig op. Er werd een 20e-eeuwse waterput
gevonden die bij het huisjes hoorde, en verder
munten uit de periode 1936-1964 en zowel
Duitse als Canadese (gebruikte) patronen. Een
beslagplaatje met de letters“1e G.P.N.V.” is
afkomstig van de Eerste Gecontroleerde
Particuliere Nacht Veiligheidsdienst. Het was
een particuliere beveiligingsdienst die in 1905
werd opgezet. Je kon je abonneren op de
beveiligingsdienst en de bordjes dienden ter
afschrikking van insluipers of dieven. Mogelijk
had Frits Gies sr. een abonnement voor zijn
vakantiewoning vanwege de afgelegen ligging.

Foto: Het huisje van de familie Gies in 1936.

Noorderhaven-Lijmerij
In 2018 werd het laatste stukje van de 18eeeuwse lijmziederij op industrieterrein de
Mars onderzocht. het uitgevoerde onderzoek
was een vervolg op eerdere opgravingen.
Desalniettemin leverde het nieuwe informatie
over deze oudste industrie op de Mars. De
Lijmerij werd in de jaren dertig van de 18e
eeuw binnen de wallen van een van de
lunetten van de linie van Van Coehoorn
gevestigd en werd aan de zuidzijde begrensd
door de contrescarpgracht. De ligging aan het
water was belangrijk in het productieproces
van de lijm. De archeologische vindplaats
wordt verder begrensd door de gracht
van de 19e-eeuwse vestingfase. In 1863 werd
de vestinglinie langs de Mars voor de tweede
maal gewijzigd, ditmaal om er voor te zorgen
dat de nieuwe spoorlijn en het bijbehorende
station binnen de vestingwallen kwamen te
liggen. Bij de aanleg van de nieuwe

vestinggracht werd het hoofdgebouw van de
Lijmerij afgebroken en vergraven.
Bij het archeologische onderzoek werd op
grote diepte ten opzichte van het huidige
maaiveld een dikke vondstlaag aangetroffen
met daarin materiaal uit de gebruiksfase van
de Lijmerij. Het vondstmateriaal valt grofweg
in twee delen uiteen: botmateriaal dat als
basis diende voor de productie van lijm en
gebruiksafval van de familie De Haas die er
woonde en werkte (waaronder ook bot,
slachtafval).
Het overgrote deel van het botmateriaal
bestaat uit onderpoten van schapen en
runderen, en dan met name de metapodia.
Daarbij is het opvallend dat bij de schapen
vrijwel alleen botten van oude dieren zijn
gebruikt en bij de runderen uitsluitend poten
van kalveren. Dit beeld strookt volkomen met
de beschrijvingen van lijmproductie die in de
18e en 19e eeuw in gebruik waren (o.a het
werk van Duhamel du Monceau). Ook zijn
andere botten gevonden zoals
konijnenpootjes, hoornpitten en enkele
paardenbotten. Ook deze botten zullen
gelieerd zijn aan lijmproductie. Daarnaast zijn
er enkele botten gevonden zoals ribben en
delen van bovenpoten van runderen en
schapen die waarschijnlijk geduid moeten
worden als standaard botmateriaal dat
gerelateerd moet worden aan voedsel (dit zijn
de delen met vlees). Dat er gewoond en
geleefd werd op het terrein wordt ook
duidelijk aan de hand van het aardewerk- en
glasspectrum. Dit spectrum is behoorlijk
omvangrijk en omvat al de standaardvormen
van een gewoon huishouden uit die tijd, zoals
kookpotten, borden, koffiekopjes, testen,
vergieten, komforen, drinkglazen en
wijnflessen. Een glazen eau de toilette-flesje
bevatte lijnwater, naar lavendel geurend
parfum om het linnengoed lekker te laten
ruiken. Dit kan in de privésfeer zijn gebeurd,
maar er kan ook een relatie zijn met de bleek
die eveneens binnen de wallen van de lunet
lag. Daarnaast zijn er vele kleipijpen

gevonden, die echter niet per sé op een
huishouden wijzen omdat er ook veel gerookt
zal zijn tijdens het werken. Wel geven deze
pijpen, in samenhang met de rest van het
vondstmateriaal, een goede datering aan de
gebruiksfase van de Lijmerij. Deze datering ligt
globaal tussen 1730 en 1830 (plus enkele iets
jongere pijpen, vóór 1863). Onder de metalen
voorwerpen vinden we twee loden: een
accijnslood en een lood met het woord
“lymsel”. Omdat dit lood een wapen met de
Nederlandse leeuw draagt hebben we een
aanwijzing dat de Lijmerij ook na 1815 nog
functioneerde. Een ander metalen object is
een zwaar versierd koperen plaatje met twee
gekartelde spleetjes die suggereren dat er een
lint doorheen kon worden gehaald. Het zou
kunnen gaan om een versiering van een
choker of een hoed, maar lijkt in ieder geval
een aanwijzing voor vrouwelijke bewoning ter
plekke. Dat geldt mogelijk ook voor een hoge
hak van een damesschoen van een type dat in
de jaren ‘80 van de 18e eeuw in gebruik was.
Ook werd een herenhak gevonden. Het is
echter niet zeker dat deze schoenen hier zijn
gedragen: ze kunnen ook grondstof voor lijm
zijn geweest.
In het onderste vlak werd ook een aantal forse
houten palen aangetroffen. Acht daarvan
maakten duidelijk deel uit van een structuur:
een bak van houten planken die met de palen
op hun plek werden gehouden. Uit de
beschrijving van Duhamel du Monceau uit
1771 weten we dat in deze bakken leerresten
van de leerlooierij verder werden opgeslagen
die gebruikt werden voor de lijmproductie
(colle fort). Omdat leerresten verder weinig
kans maken om terug te worden gevonden
geeft deze bak nieuwe informatie over het
geproduceerde soort lijm (eerder werden
alleen botten gevonden die duidelijk voor
lijmproductie waren gebruikt).
Naast de bak werd een hoop gebluste kalk
gevonden. Ongebluste kalk werd toegepast
om de huiden te ontvetten, de kalkhoop is het
afvalproduct daarvan. Zowel de bak als de
kalkhoop zijn afgedekt door afvallagen van de

Lijmerij, en zijn dus tijdens de gebruiksfase
afgedankt en waarschijnlijk is er elders op het
erf een nieuwe bak gebouwd. Van de bak zijn
twee palen dendrochronologisch gedateerd.
De een heeft een datering in 1730, hetgeen
samenvalt met de veronderstelde bouw van
de Lijmerij. De tweede paal van de bak dateert
uit 1441: hier moet dus bouwhout zijn
hergebruikt. In de bak werden ook forse palen
aangetroffen, die dus jonger moeten zijn dan
de bak. Ze lijken deel uit te maken van een
structuur die bestaat uit een dubbele rij palen
met een behoorlijke afstand ertussen. De
locatie van deze structuur lijkt te overlappen
met de baksteenstrook erboven. Deze
baksteenstrook valt samen met de waterlijn
van de vestingwal ut 1863. Uit een
contemporaine tekening van een doorsnede
van deze wal weten we dat langs de waterlijn
ingeslagen palen en bouwpuin aanwezig
waren. Uit de doorsnede wordt de functie van
de palen niet duidelijk, maar waarschijnlijk
waren hier planken aan bevestigd die het
waltalud tegen spatwater moesten
beschermen. Van deze palen is er één
dendrochronologisch gedateerd, en wel in
1730, dus 133 jaar eerder dan de bouw van de
vestingwal. Het is zeer waarschijnlijk dat het
gebruikte hout dus afkomstig was van het
gebouw van de Lijmerij. Weliswaar raakte de
Lijmerij tussen 1832 en 1834 buiten gebruik,
maar het gebouw zelf komt nog voor op een in
1852 gepubliceerde militaire kaart. Daarmee
is de kans dus groot dat het gebouw pas in
1863 is gesloopt om plaats te maken voor de
nieuwe vestinglinie.
Uit georeferentie blijkt dat het hoofdgebouw,
met onder meer de woning, in het tracé van
de latere gracht lag. Alle informatie over het
terrein moet dus van het erf met zijn
afvallagen en structuren als de huidenbak
komen. Van de vestingwal uit 1863 is een
doorsnede inclusief de baksteenstrook en de
palen gedocumenteerd in een ruim vier meter
hoog profiel. Dergelijke profielen geven
aanvullende detailinformatie over de
vestingwallen die niet direct van

contemporaine tekeningen te halen valt.
Daarnaast bieden deze waarnemingen
houvast om kaartmateriaal beter te kunnen
georefereren. De laatste waarneming op het
terrein is die van een keldertje. Deze is
opgetrokken uit kloostermoppen, maar moet
op stratigrafische gronden na 1863 gedateerd
worden. De binnenzijde heeft overigens een
klamp van kleinere stenen en is afgesmeerd
met portlandcement. De kelder maakte deel
uit van een pakhuis dat bij de Broodfabriek
hoorde. Dit complex aan de nieuwe
Noorderhaven (aanleg 1881) kreeg in 1884
een bouwvergunning, dus het keldertje zal van
even na deze datum dateren.

Foto: Afbeelding van een 18e-eeuwse lijmerij
uit Duhamel du Monceau (1771). De houten
bak die werd aangetroffen in de opgraving is
van het type dat ook hier wordt afgebeeld.

Het aandeel van sporen uit de vroege ijzertijd
is het hoogst. Het gaat om een viertal spiekers
en een plattegrond van een boerderij
(onvolledig). Daarnaast zijn er drie
hoofdgroepen kuilen aangetroffen: een grote
ondiepe houtskoolrijke haardkuil die precies in
het midden van de boerderijplattegrond ligt,
diepe ronde kuilen met relatief weinig
materiaal en een lichte vulling die als
silokuilen geduid zijn en ondiepe brede kuilen
met een donkere humeuze vulling en veel
aardewerk, die mogelijk als latrinekuilen zijn
gebruikt. Aan de hand van het aardewerk is de
datering van het erf geplaatst in de eerste
helft van de 8e eeuw voor Chr. (800-750 BC).

Foto: Drinkkan uit de 18e eeuw van
Westerwalds steengoed uit de leeflaag van de
Lijmerij.

Graaf Ottobad
Na de sloop van het oude zwembad aan de
Keucheniusstraat in Zutphen zou het terrein
bouwrijp gemaakt worden. Omdat de site op
de rand van een rivierduin ligt werd besloten
tot een proefsleuvenonderzoek met daaropvolgend eventueel een definitief onderzoek.
Wanneer eerst een booronderzoek zou zijn
uitgevoerd, zou de site zonder twijfel direct
afgevoerd (gedeselecteerd) zijn als vindplaats,
omdat de grond tot in de schone grond
geroerd was en op een zeer groot deel zelfs
tot érg diep (zwembadbassins). Tussen en
onder alle verstoringen bleek echter een goed
geconserveerd ijzertijd-erf bewaard te zijn.
Het sporenniveau vertegenwoordigt vier
fasen: de vroege ijzertijd, de late middeleeuwen, de 18e eeuw (de naburige
boerderij ‘t Eiland) en de periode van het
zwembad (1963-2013). Daarnaast werd er een
zeer bescheiden hoeveelheid mesolithisch
vuursteen aangetroffen.

Het geheel wekt de indruk één (of hooguit
twee) generaties gebruikt te zijn.
Waarschijnlijk omdat het om een relatief lager
liggend terrein gaat dat als tweede keusvestigingsplaats werd beschouwd (de hoger
liggende enken kennen doorgaans
bewoningscontinuïteit in de late prehistorie).
Het gaat om een vrij standaard
nederzettingsterrein zonder bijzondere
structuren of opzienbarende vondsten, maar
door het relatief kortstondige gebruik geeft dit
geïsoleerde erf wel een goed en gedetailleerd
beeld van de indeling van een dergelijk erf.
Bovendien vormt het een mooie aanvulling op
de topografische kennis van laat-prehistorisch
Zutphen. In combinatie met data uit eerder
opgravingen ontstaat zo een steeds
gedetailleerder beeld over de bewoningsgeschiedenis en bewoningsdynamiek rondom
Zutphen en een beeld over de omvang van de
bewoning op het platteland. Deze laatste lijkt
in de late prehistorie vergelijkbaar te zijn met
die in de late middeleeuwen.
Sporen uit de latere ijzertijd, Romeinse tijd en
vroege en volle middeleeuwen (dus tussen
750 voor Chr. en 1250 na Chr.) ontbreken. De
enige structuur uit de late middeleeuwen is
een 80 cm brede sloot die aan de westzijde
voorzien is van een rij palen met een
onderlinge afstand van 1,3 meter.
Waarschijnlijk is dit een afrastering in de vorm
van een vlechtwerkhek geweest. In de vulling

uit de dempingsfase werden vrij grote
Siegburger steengoedscherven uit de 15e
eeuw (1425–1475) gevonden. Dat zou een
aanwijzing kunnen zijn dat een erf uit die tijd
in de buurt moet hebben gelegen. De sloot
heeft slechts kort bestaan en is niet te
koppelen aan later kaartmateriaal.
De laatste fase bestaat uit enkele geclusterde
kuilen met 18e-eeuws materiaal. Deze kuilen
zijn waarschijnlijk te koppelen aan boerderij ‘t
Eiland. Uit de vondsten en oudste kaarten kan
worden geconcludeerd dat ‘t Eiland in de 18e
eeuw is gesticht.
Het terrein heeft ook de nodige
metaalvondsten opgeleverd, vooral in de
vorm van munten. Opvallend genoeg is
minder dan de helft daarvan uit de tijd van het
zwembad (vanaf 1963, men zou verwachten
dat er in de ligweiden veel geld verloren
werd). Verder dan de 18e eeuw gaan de
munten echter niet terug. Mogelijk is er een
link te leggen tussen de 18e-eeuwse munten
en de geclusterde kuilen uit de 18e eeuw. Het
zou bijvoorbeeld kunnen duiden op een
veranderend gebruik van het land in deze
periode, waarbij men meer is gaan bemesten
ten behoeve van de akkerbouw vanuit het
nieuwe naburige erf ’t Eiland. Verder is er een
grote diversiteit aan allerlei metaaltjes
gevonden variërend van een 16e-17e-eeuws
Leids lakenlood en riembeslag tot aan 20eeeuwse speldjes en speelgoed. Uiteraard
werden er ook tal van zwembad-gerelateerde
zaken gevonden zoals een blikje
zonnebrandcrème, ijslepeltjes, lollystokjes,
treklipjes van frisdrankblikjes en dergelijke.

Foto: Structuren uit de Vroege IJzertijd,
middeleeuwen en 18e eeuw. De witte stukken
zijn bassins en sleuven voor buizen die met het
zwembad te maken hebben.

Foto: Pot-rand uit de Vroege IJzertijd

Walburgiskerk
In 2018 is er in de Zutphense Walburgiskerk
een vloerverwarming aangelegd. Omdat men
daarvoor de grond in moest werd de klus
archeologisch begeleid. De eeuwenoude kerk
is immers een archeologisch rijksmonument.
Deze verstoring ging echter niet diep en dus
werd ook alleen de bovenste grondlaag in de
kerk onderzocht. De resultaten zijn echter
spectaculair en we zijn nog steeds met de
uitwerking ervan bezig, waarbij we nog steeds
tot nieuwe inzichten komen. Het oudste
muurwerk dat in het zicht kwam, is kistwerk
(ruwe blokken moerasijzererts met een schil
van goed afgewerkte tufsteenbroden). Het
dateert van rond 1100 en geeft de contouren
aan van de oudst bekende kerkfase. Oudst
bekende, want er zijn goede redenen om aan
te nemen dat de oudste voorganger van de
kerk uit de 9e eeuw dateert. Rond 1100 werd
de opdracht voor de bouw van de kerk door
de Utrechtse bisschop Burchard uitbesteed
aan de graaf van Zutphen, Otto de Rijke
(overleden 1113). Een oude discussie over de
precieze vorm van het koor werd door deze
opgraving opgelost: dit was niet hoekig maar
rond, terwijl de zijkoren juist met een rechte
wand waren afgesloten. Het hooggelegen koor
bevond zich boven de crypte. Deze werd in
1595 tijdens de Reformatie genivelleerd en is
sindsdien aan het zicht onttrokken.
Een nieuw gegeven is de 14e-eeuwse muur
die strak tegen de crypte aan is gebouwd. Dit
moet het fundament van een doksaal zijn. Een
doksaal is een doorgaans rijkversierde stenen
koorsluiting. Het benadrukte het verschil
tussen de parochiekerk voor de gewone man
en het koor, waar zich de kapittelkerk bevond.
In de hele kerk werden (zoals te verwachten
viel) graven aangetroffen. In sommige
gevallen waren dat grafkelders, die door een
familie gehuurd werden en waar mensen
konden worden bijgezet. De kist rustte dan op
twee ijzeren stangen en na verloop van tijd
verging bijna alles en vielen de beenderen op
de bodem van de kelder, die geen stenen
vloer had. Voor sommige graven werden

gaten gehakt in het Romaanse kistwerk. Eén
grafkelder, die van de familie Middeldorp, is
nader onderzocht. Van de negen individuen
zijn ook monsters genomen voor DNA- en
isotopenonderzoek.
Een laatmiddeleeuwse kerk zag er anders uit
dan een moderne katholieke kerk. Tussen de
zuilen in bevonden zich een soort kapelletjes.
Deze waren van de gilden, van
liefdadigheidsinstellingen of ze werden
opgericht om te bidden voor een vermogend
persoon (de zgn. vicarie-altaren). Ze waren
gewijd aan heiligen of aan God. Bij het
onderzoek werden de resten van drie altaren
teruggevonden, de rest is waarschijnlijk
gesloopt door de aanleg van graven na de
middeleeuwen. Het gaat om de bakstenen
bases voor altaarkasten. Aan de zuidzijde van
de kerk waren dit het altaar van Sint Nicolaas
en Anna en het altaar van Sint Ludger, Cunera
en Walburgis. Aan de noordzijde een
altaarbasis waarin een stuk gepolychromeerd
beeldhouwwerk werd gevonden, dat met de
gebeeldhouwde kant naar beneden toe was
begraven. Het beeld maakt deel uit van een
grotere voorstelling. Het resterende deel
toont een baardige figuur op een wolk met
een Duitse keizerskroon en een rijksappel,
terwijl hij geflankeerd wordt door een adelaar
(?) en een groot medaillon. Kunsthistorisch
onderzoek toonde aan dat dit een voorstelling
is van de Drievuldigheid (Drie-eenheid). Onze
figuur is God de Vader, terwijl links Jezus moet
zijn afgebeeld en in het medaillon de Heilige
Geest, voorgesteld als een duif. Tot nog toe
was niet bekend aan welke heilige deze locatie
gekoppeld was. Met de vondst is deze
altaarlocatie waarschijnlijk echter te koppelen
aan de Drievuldigheid. Het Drievuldigheids- of
Godsgilde is bekend uit archiefstukken en we
weten ook dat ze een altaar hadden, alleen
dus niet wáár. Het beeld moet vóór de
Reformatie gesloopt zijn: het is immers
verwerkt in een nieuw altaar, en nieuwe
altaren werden na de Reformatie niet meer
gebouwd. Het idee bestaat dat het beeld
gesloopt is als statement tijdens de Gelders-

Habsburgse oorlog. Omdat God is afgebeeld
met de regalia van de BourgondischHabsburgse vorst waarmee Gelre op dat
moment in oorlog was, is het beeld mogelijk
vervangen door een neutrale voorstelling,
mogelijk uitgevoerd in hout. Overigens
vormden de altaarkasten een fenomeen dat
hier pas in de 15e-eeuw ontstond, daarvoor
werd een altaartafel geplaatst voor een pijler
waarop een voorstelling was geschilderd.
Het fundament van het Godsaltaar is bewaard
gebleven omdat het zich onder het latere
burgemeestersgestoelte bevond. Daardoor
zijn hier geen graven aangelegd. Van dit
gestoelte werden de bakstenen poeren
teruggevonden. Ook van andere banken
werden resten teruggevonden: zoals van de
banken rond de oude en nieuwe preekstoel,
waarvan trouwens ook de bases werden
opgegraven. De oude preekstoel dateerde al
uit de middeleeuwen en werd ook na de
Reformatie gebruikt.
Tijdens het onderzoek werden niet alleen
maar muren gedocumenteerd, er werden ook
heel erg veel vondsten gedaan, vooral met
behulp van metaaldetectoren en middels het
zeven van de grondstort.
Bij het zeven werd allerhande klein spul
gevonden, zoals vele paternosterkralen (van
been, git en barnsteen), een dobbelsteentje
en een spelsteentje, een deel van een ivoren
briséwaaier en een glazen stopje dat mogelijk
een flesje Walburgisolie afsloot. Aardewerk
werd amper gevonden. De weinige
voorbeelden ervan omvatten echter wel
interessante scherven, zoals laat-Romeins
aardewerk, Badorfaardewerk, een scherf 14eeeuwse Italiaanse maiolica arcaica en een deel
van een pijpaarden heiligenbeeld.
In een kuil werd een verzameling
middeleeuws gebrandschilderd glas
gevonden. Mogelijk is dit het niet-recyclebare
deel van het glas dat vrijkwam bij de bouw van
het Maria-portaal rond 1520, ten koste
waarvan één venster werd opgeofferd.

Maar vooral werd er heel veel metaal
gevonden. Daaronder een Romeinse
riemtong, een hand vol boekbeslagen, spelden
en naalden maar vooral heel veel munten:
ruim 440 stuks. Het gros daarvan dateert uit
de middeleeuwen. Het muntspectrum laat
vooral veel kleingeld zien. Uit de dertiende
eeuw zijn dit alleen gehalveerde penningen en
halve penningen (obolen). De piek zit echter
rond de late 15e eeuw. Ook hier werd vrijwel
alleen kleingeld aangetroffen. In veel gevallen
zijn dit naslagen van Gelderse munten, maar
in kleinere nominaties. Gelre stond dit
oogluikend toe of stimuleerde het zelfs,
omdat kleingeld relatief duur was om te
maken en je er verlies op maakte. Tenzij je
wat sjoemelde met het zilvergehalte. Dit vuile
werk werd over gelaten aan de naburige
heerlijkheden. In bv. Anholt, Hedel en ’sHeerenbergh werden halve, kwart, achtste,
zestiende en zelfs tweeëndertigste “groten”
(de basismunt van dat moment) geslagen
waarop een Gelderse tournooihelm met
pauwenveren was afgebeeld. Als je erg goede
ogen had kon je zien dat tussen de veren een
leeuwtje aanwezig was (Hedel en Bergh) of
een dubbelkoppige adelaar (Anholt).
Opvallend is ook de hoeveelheid
holpenningen: vooral uit Deventer, maar ook
uit bv. Torun, Schwarzburg, Wismar,
Göttingen, Braunschweig, Trier, Reckheim en
Zutphen. Dat zulke laagwaardige munten zo
ver “reisden” is eigenlijk best opvallend,
Munten uit bijzondere plaatsen komen uit o.a.
Lund (nu Zweden, toen Deens), Emelward (op
Schokland), Aurich (Oost-Friesland), Alpen (bij
Xanten) en Limburg a/d Lahn. Onder al deze
munten bevinden zich opvallend veel
exemplaren die nog nooit eerder beschreven
zijn. De middeleeuwse munten zijn vooral
gekoppeld aan de altaarstructuren. De jongere
munten liggen random verspreid in de kerk en
zijn waarschijnlijk in relatie tot de graven in de
grond beland.

Structuren uit de middeleeuwen: de gevonden
altaren, preekstoel, doksaalmuur en rand van
het Romaanse koor (rechts).

Reconstructie van het beeld met resp. Christus,
de Heilige Geest en God de Vader. Het gaat
waarschijnlijk om een deel van het altaar van
het Drievuldigheidsgilde.

Middeleeuwse munten van één vierkante
meter, gevonden bij het altaar van Ludger,
Cunera en Walburgis.

Grafkelder van de familie Middeldorp.
Binnenin bevinden zich stangen waarop
grafkisten konden worden geplaatst.
Daaronder losse botten van diverse mensen.

Deel van een laat 15e-eeuws beeld in
Baumberger steen met God de Vader als
Duitse keizer. Het werd teruggevonden in het
fundament van een nieuw altaar.

Overzicht van de verschillende projecten
uitgevoerd in 2018

Rosmolensteeg
In de tuin aan de Rosmolensteeg, achter het
koor van de Broederenkerk in Zutphen, heeft
Liander een Trafohuisje geplaatst. Het is
geplaatst op een betonnen fundering op vier
schroefpalen. Omdat het project een zeer
strakke planning had was het noodzakelijk dat
de palen in één keer geschroefd konden
worden, zonder daarbij op puin of muren te
stuiten. Omdat de kans op archeologische
resten in de bodem hoog is, en daarbij de kans
op oude funderingen ook zeer hoog is, is er
eerst een zeer kleinschalige waarneming
uitgevoerd waarbij de aanwezige
archeologische resten handmatig zijn
blootgelegd en vervolgens zijn
gedocumenteerd en waarbij de locaties van de
boorgaten zijn voorgeboord. Dit onderzoek
heeft plaatsgevonden op 22 en 23 maart
2018.

In de werkput is een twee-steens brede muur
aangetroffen waarvan de basis bestaat uit
twee lagen kloostermoppen (baksteenmaat:
28x13,5/14,5x7/7,5 cm) met erop een muur
bestaande uit jongere bakstenen
(baksteenmaat: 24x10,5x5 cm) vermoedelijk
daterend uit de late 16e of begin 17e eeuw.
Mogelijk betreft het een oude
kloostermoppenmuur die tot de basis is
gesloopt en vervangen voor een jongere
muur. Hierin is vervolgens in de 18e of 19e
eeuw veel veranderd getuige een
dwarsmuurtje en een poer bestaande uit
bakstenen van 22x10,5x4,5 cm. Het terrein is
vroeg in de 20e eeuw heringericht tot
politiekazerne, waarbij precies op de locatie
van het trafohuisje hondenhokken zijn
gebouwd. Mogelijk dat de jongste funderingen
hiermee een verband hebben.

De bodemopbouw is door middel van de
boringen onderzocht waarbij direct duidelijk
werd dat het terrein stevig is opgehoogd. Het
huidig maaiveld ligt op 9,60 m +NAP en de top
van de C horizont, de top van het rivierduin,
ligt op 7,04 m +NAP. Hierop ligt een akkerlaag
van circa 30 cm dik en daarop liggen
ophogingen waarbij de onderkant van de
kloostermoppenmuur op 9,02 m +NAP ligt.
Ervan uitgaande dat de oudste muurfase
daadwerkelijk 14e -eeuws is, dan zijn de
onderliggende lagen tenminste 14e-eeuws
maar waarschijnlijk ouder. Het is een bekend
fenomeen dat de sterk meanderende IJssel in
de 13e en 14e eeuw veel actiever was dan nu,
met grote piekafvoeren van Rijnwater. Men
reageerde op de dreiging van de IJssel door
massaal te gaan ophogen, iets dat in deze
boorstaten ook goed te zien is.

Hoewel het onderzoek zeer beperkt is
geweest geeft het zeer duidelijk de hoge
archeologische potentie van het terrein weer.
Het onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om
een paar kleine waarnemingen te doen en het
trafohuisje kon gebouwd worden zonder de
rijke archeologische ondergrond te verstoren.

Afbeelding 1: Metselwerk aan de
Rosmolensteeg. Centraal in beeld is een in de
kern 14e-eeuwse muur, maar met jonger
metselwerk bovenop. Links en rechts zijn 18eof 19e-eeuwse muurresten.

IJsselkade (IVO-P)
De herinrichting van de IJsselkade is een
meerjarenproject, waarbij in 2018 de eerste
fase van de herinrichting is afgerond en de
tweede fase werd voorbereid. De eerste fase
van de herinrichting is archeologisch begeleid
waarbij op een aantal plaatsen waarnemingen
zijn gedaan (zie IJsselkade (AB)). In kader van
de voorbereiding van de tweede fase is
vervolgens een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd in een zone waar de ondergrond
tot 5 m +NAP (circa 3,5 m diep) zal worden
afgegraven en totaal worden verstoord over
enkele tientallen meters lengte. Hier zullen
trappen worden aangelegd om vanaf de kade
geleidelijk naar de IJssel te kunnen lopen en
de rivier beter te kunnen beleven. Omdat het
terrein een hoge archeologische potentie
heeft, was het noodzakelijk een
proefsleuvenonderzoek uit te voeren op basis
waarvan de eventuele noodzaak tot
vervolgonderzoek goed onderbouwd kon
worden en waarmee het vervolgonderzoek
goed ingepast kan worden in de
werkzaamheden die in 2019 uitgevoerd gaan
worden. Het proefsleuvenonderzoek heeft
plaatsgevonden van 9 juli tot en met 11 juli
2018.

Afbeelding 2: foto van een proefsleuf aan de
IJsselkade met de IJsselbrug in de achtergrond.

Door het onderzoek is inzicht verkregen in de
bodemopbouw en in de archeologische resten
die in de ondergrond aanwezig zijn. Zo is

duidelijk geworden dat er nog
funderingsresten aanwezig zullen zijn van de
(pak-)huizen uit de late 18e eeuw en dat
eronder nog dikke ophogingslagen uit de 17e
eeuw aanwezig zijn met daarin (zeer
waarschijnlijk) intacte kaderesten en
beschoeiingen uit het begin van de 17e eeuw.
Tevens zijn er ophogingslagen aanwezig van
de hoge loskade uit de late 17e eeuw,
waardoor het mogelijk is dat er nog resten van
deze loskade in het terrein aanwezig zijn.
Tussen 3,75 m +NAP en 2,30 m +NAP
beginnen de IJsselsedimenten. Hieronder
kunnen oudere structuren verwacht worden,
maar mogelijk ook scheepsvaart- of visvangstgerelateerde zaken.

Tijdens het onderzoek is één topvondst
gedaan. Het ging om een stevig gecorrodeerd
rond schijfje van ca. 5 cm met daarop
intrigerende tekens. Al snel werden op het
internet parallellen gevonden: het bleek om
een 17e-eeuwse kabbalistische amulet of
zegel te gaan. Het amulet heeft een diameter
van 49 mm en een gewicht van 22 gram, heeft
drie in lijn liggende perforaties, waarschijnlijk
om de amulet vast te naaien dan wel te
spijkeren. De conservering is buitengewoon
slecht. Niettemin is door vergelijking met
andere amuletten goed vast te stellen wat
erop heeft gestaan. De beste zijde van de
amulet toont een octagram dat als een soort
kruis is weer gegeven. Dit symbool staat in de
alchemie voor creatie. In het midden is een
zonnesymbool weergegeven dat ook op de
rand voorkomt. Op dit punt wijkt hij af van de
andere exemplaren waarvan afbeeldingen
werden gevonden: deze dragen op het
centrale punt een roos. Op de punten van het
octagram zijn kleine zespuntige sterretjes
weergegeven. Daartussen staan de symbolen
van de hemellichamen: Zon, Maan, Mars,
Venus, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus en
tot slot een ster.
Op de achterzijde is vrijwel niets te zien,
alleen zijn concentrische cirkels te zien en is te

zien dat er een randschrift zichtbaar is, dat
slechts zeer beperkt te lezen is (als men weet
wat er zou moeten staan). Op basis van
paralellen is de tekst gereconstrueerd (zie
afbeelding).

Afbeelding 3: reconstructietekening van het
gevonden amulet.

Afbeelding 4: foto van de gevonden amulet

Het amulet bevindt zich op het brede
grensvlak tussen wat wel en niet werd
toegestaan door de kerk. Magie heeft altijd
naast het officiële (Katholieke) geloof bestaan
en is ook altijd aangepakt door de kerk. Maar
het onderscheid tussen geloof en magie was
niet altijd even helder. De Katholieke kerk
erkende zelf wonderen van heiligen, het
gebruik van relieken als onderwerp van
devotie en om het kwade af te wenden,
erkende engelen en duivels, exorcisme,
fabeldieren etc. Het gebruik van afwerende
spreuken op amuletten en gebruiksvoorwerpen was (en is) wijdverspreid en werd
door de kerk toegestaan zolang dit vanuit
Christelijke intenties gebeurde. Deze
bijzondere vondst geeft een klein inzicht in de

belevingswereld van de 17e-eeuwse
Zutphenaren.

IJsselkade (Archeologische begeleiding)
In maart 2017 zijn de werkzaamheden
begonnen voor de eerste fase van de
herinrichting van de IJsselkade. Hierbij is men
begonnen te werken aan de zuidelijke helft
van het plangebied vanaf de Bult van Ketjen
tot grofweg de Marspoortstraat. In juli 2018 is
deze eerste fase afgerond. Wanneer de eerste
en tweede fase zijn afgerond zal de IJsselkade
vanaf de Bult van Ketjen tot aan de
Noorderhaven geheel zijn gerenoveerd en
beter aansluiten op de oude binnenstad van
Zutphen. Tijdens de werkzaamheden was het
mogelijk om diverse waarnemingen te doen.
Hierbij zijn veel kleine observaties gedaan, die
stuk voor stuk wel iets zeggen over activiteiten
in het verleden, maar die samen de kennis
rondom de ontwikkeling van de IJsselkade
verder invullen. Zo is duidelijk geworden dan
de gehele IJsselkade een puur menselijk object
is, door mensenhanden gemetseld van
hergebruikte vestingstenen met een stevige
aansluiting in het zuiden op het oude
vestingwerk van het Bourgonjebolwerk en
opgebouwd uit opgebrachte grond afkomstig
uit de oude vestingwallen. Zowel op de Bult
van Ketjen als bij de Brugstraat was het
mogelijk om een glimp op te vangen van de
eerste bebouwing die ontstond in de nieuwe
stadsdelen. Langs de IJsselkade, en dus ook op
de Bult van Ketjen, werd die nieuwe
bebouwing gevormd door luxe stadsvilla’s en
in de wijk achter de IJsselkade door kleinere
percelen met ongetwijfeld minder luxe maar
vast goede woningen. Wat de IJsselkade zelf
vooral laat zien is enerzijds hoe de stad
omging met de dynamiek van de rivier, hoe
men probeerde de rivier te beteugelen en te
benutten en hoe de extra ruimte die ontstond
door rivierverleggingen werd opgevuld, en
anderzijds, hoe in het midden van de 19e
eeuw werd omgegaan met kostbare nieuwe
ruimte die vrijkwam door het slechten van de
vestingwerken.

gezag het selectiebesluit genomen dat het
noodzakelijk is om een archeologisch
proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het
plangebied.

Afbeelding 5: De waargenomen IJsselkade
(rood) en de Kattenhavenstuw (blauw)
geprojecteerd op de kadastrale kaart uit 1832.
Met lichtblauw is aangegeven welke zone is
aangeplempt om de huidige IJsselkade aan te
leggen. In totaal zijn er 2,1 miljoen stenen in
de kade verwerkt en is er 30.000 m3 grond
gebruikt om de kade op te hogen.

Hoveniersweg 10, de Hoven
Op 13 en 14 november 2018 heeft Team
Archeologie van de gemeente Zutphen een
archeologisch proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd aan de Hoveniersweg 10 in De
Hoven, gemeente Zutphen. Het onderzoek
heeft plaatsgevonden in een kassencomplex
van de familie Ganzevles. De kassen zullen
plaatsmaken voor drie nieuwe woningen. In
voorbereiding op de sloop van de kassen en
de verkoop van de kavels is een archeologisch
bureau- en booronderzoek uitgevoerd waaruit
is gebleken dat de bodemopbouw intact is en
potentieel dus archeologische resten zou
kunnen bevatten. Omdat het plangebied is
gelegen op een terrein met een middelhoge
archeologische verwachting en omdat de
bodemopbouw intact is, is door het bevoegd

Het plangebied is gelegen op een stroomrug in
de binnenbocht van een oude IJsselgeul, ten
oosten van het terrein van Huis de Mars, een
in oorsprong laatmiddeleeuwse kasteelplaats.
Door boringen onder de profielen te zetten
was het mogelijk de diepere ondergrond in
kaart te brengen. Hierdoor wordt de hoge
dynamiek van het terrein in beeld gebracht. Er
komt een beeld naar voren van een steeds
veranderende IJsselstroom die in fasen
intensief zand en grind afzet gevolgd door
rustiger fasen met sedimentatie van fijn zand
en silt en later ook klei. Hieruit valt te
concluderen dat de nog op het AHN te
herkennen IJsselgeul (in het verleden ook wel
de Oude IJssel genoemd) slechts de laatste
fase van deze IJsselgeul is. Deze meander is de
grootste, maar in de ondergrond van de
gehele Overmars zal een patroon van zich
steeds verder naar het westen verleggende
meanders aanwezig zijn. Hoewel er veel
faseringen zijn waargenomen, zijn er geen
datering te koppelen aan de faseringen. Huis
de Mars, gelegen ten westen van het
plangebied, en dus op een jonger deel van de
stroomrug, dateert uit de 13e eeuw. Dat
betekent dat de zone van de stroomrug meer
naar het oosten van Huis de Mars ouder moet
zijn dan de 13e eeuw, maar een begindatering
voor de start van de ontwikkeling van de
stroomrug is niet te geven.
De aangetroffen sporen zijn te koppelen aan
het agrarische landgebruik en hebben te
maken met de ontwatering en verkaveling van
het terrein. Het overwegend jonge
vondstmateriaal uit en rond de sporen is een
indicatie dat het terrein mogelijk pas
ontgonnen is na het opheffen van landgoed de
Mars in het einde van de 18e eeuw. Historisch
en archivalisch onderzoek naar Huis de Mars
zou hier mogelijk meer inzicht in kunnen
geven.

gronddepot. Na de sloop van de opstallen en
het verwijderen van het gronddepot zal de
tweede fase van de opgraving uitgevoerd
worden.

Afbeelding 6: uitsnede van het AHN. De ligging
van Huis de Mars en het plangebied zijn
aangegeven. De donkerblauwe lus is een laatmiddeleeuwse IJsselgeul. De dynamiek van het
landschap komt mooi naar voren in dit
kaartbeeld.

Vitensterrein
Zutphen heeft vanaf 1889 een eigen
waterwinning en –zuivering gehad. Deze lag
ten zuidoosten van de stad, naast de Joodse
begraafplaats aan de Weg naar Vierakker. Hier
is tot 2016 water gewonnen en gezuiverd,
totdat eind 2016 Vitens de faciliteiten heeft
gesloten. Het Zutphens drinkwater komt
tegenwoordig uit Epe. Het terrein wordt nu
opnieuw ontwikkeld en bebouwd waarbij de
ondergrond, voor zover die nog niet was
verstoord door de bestaande installaties,
helemaal verstoord zal gaan worden. De
intacte delen van het terrein hebben een hoge
archeologische waarde gekregen op basis van
het feit dat het plangebied op de rand van een
middeleeuwse enk ligt, het Hoge West of
Wesse genaamd. De enk zal de ondergrond
hebben beschermd tegen verstoringen en uit
onderzoek in de omgeving is gebleken dat er
dan ook vindplaatsen vanaf de prehistorie te
verwachten zijn.
Om de archeologie in beeld te brengen zijn er
eerst een reeks van proefsleuven over het
terrein gegraven. Daarbij zijn in een deel van
het plangebied archeologische resten
aangetroffen, waarop is besloten de kansrijke
delen vlakdekkend op te graven. Er is echter
wel een splitsing gemaakt in twee fasen
vanwege de aanwezigheid van een groot

Tijdens het IVO-P en het DO is er een reeks
aan greppels en paalsporen aangetroffen met
veel vuursteentjes maar een absoluut
minimum aan fragmentarische stukjes
aardewerk. Dit plaatste ons voor een raadsel.
Het is duidelijk dat er een vindplaats is, met
redelijk veel sporen, maar geen duidelijke
fasering en al helemaal geen duidelijke
datering. Er zijn daarom vier 14C monsters van
belangrijke sporen opgestuurd ter datering,
maar we wachten nog op de resultaten van
het onderzoek. Een laatste grondspoor was
wel erg duidelijk te dateren, het betreft een
aantal meter van zigzaggende loopgraven uit
de Tweede Wereldoorlog. Ondanks zeer
uitgebreid detectiewerk heeft deze loopgraaf
alleen wat stukjes prikkeldraad opgeleverd dat
mogelijk te koppelen is aan de oorlog. In de
loop van 2019 verwachten we de tweede fase
van de opgraving uit te kunnen voeren.
Tevens zullen de resultaten van het 14C
onderzoek binnenkomen, dus we verwachten
de uitwerking af te kunnen ronden dit jaar. In
het volgende jaarverslag zullen er antwoorden
komen over de vraag wat voor vindplaats we
precies te pakken hebben.

Afbeelding 7: foto van de werkzaamheden
tijdens het proefsleuvenonderzoek. In de
achtergrond het waterzuiveringsgebouw en
rechts het gronddepot dat nog moet worden
verwijderd.

Afbeelding 8: uitsnede van een RAF luchtfoto.
De lichte kleur zijn de landbouwgrond van het
Hoge West. In het rode kader is de Joodse
begraafplaats aangegeven en in de rode ovaal
het waterzuiveringscomplex. De zigzaggende
lijnen op de foto zijn loopgraven.

Rijkenhage – aanlegplaats voor de
fluisterbootschippers
Jaarlijks worden er in Zutphen rond de 30.000
bezoekers op fluisterboten door de
stadsgrachten en de Berkel rondgevaren. Al
die bezoekers moeten via een stalen
steigerconstructie in- en uitstappen en de
schippers zelf moeten hun boten in de smalle
Berkel weten te keren en aan te leggen. Er
bestaat bij de schippers al jaren de wens om
dit netter en efficiënter te doen en in 2017 is
vanuit de gemeente besloten om te
onderzoeken of en hoe er aan de wens van de
schippers (een bredere vaargeul en betere
opstapplaats) voldaan kan worden. Omdat alle
werkzaamheden buiten het vaarseizoen
moeten plaatsvinden is er in januari 2018 een
verkennend proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd met als doel om te onderzoeken of
er behoudenswaardige archeologische resten
binnen de eerste vijf meter van de Berkel
aanwezig zijn.
Tijdens het onderzoek is een brede zware
kloostermuur aangetroffen, althans, een
tuinmuur gebouwd uit kloostermoppen
behorende tot het een 14e-eeuws
vrouwenklooster (Begijnhuis). Deze leek

bijzonder geschikt om her te gebruiken als
kademuur en er zijn daarom in de loop van
2018 plannen ontwikkeld om deze muur in te
zetten als een nieuwe opstapplaats. Om de
bestektekeningen op te kunnen stellen was
het noodzakelijk de muur volledig in beeld te
brengen. Waarna besloten is de muur op te
graven als eerste fase van de opgraving. De
tweede fase van de opgraving zal plaatsvinden
bij de realisatie van de kade, ergens in het
najaar van 2019. Tijdens het opgraven van de
kloostermuur stond het water door de zeer
lange en droge zomer lager dan tijdens het
proefsleuvenonderzoek waardoor er dieper
gegraven kon worden. Daardoor werd er een
tweede muur aangetroffen, buiten de
kloostermuur. Het terrein is vanaf 1334 tot
circa 1590/1600 een begijnklooster geweest,
genaamd “Moeders van het Rondeel”. Tijdens
de Reformatie is het terrein met de gebouwen
aan de stad gekomen. In 1664 wordt op de
plek van het klooster het Burgerweeshuis
gesticht. Het verval van het kloosterterrein is
te herkennen in het verzakken van de
kloostermuur richting de Berkel en
vermoedelijk zijn hele delen van de muur
simpelweg ingestort. Het was daarom in of
kort na 1664 noodzakelijk een nieuwe muur
aan te leggen om een nieuwe grens te vormen
tussen het weeshuisterrein en de Berkel. Het
weeshuis heeft tot de tweede helft van de 19e
eeuw op deze plek bestaan, maar in het
laatste decennium van de 19e eeuw wordt het
complex verbouwd om er een kazerne en
militairhospitaal te vestigen voor soldaten die
in Indonesië hebben gestreden. Dit complex
komt na een korte opleving tijdens de Eerste
Wereldoorlog in 1918 weer terug in handen
van de gemeente en tot begin 1953 is er de
zilversmederij Hollandia in het pand gevestigd.
Uiteindelijk betekende de aanleg van een
Rijksweg naar Hengelo-Duitsland
(tegenwoordig de N346) de sloop van het
complex. Deze weg liep dwars door Zutphen
en om de weg aan te leggen was het
noodzakelijk de bestaande bebouwing langs
de noordzijde van het Rijkenhage te slopen.
Het pand van het voormalige weeshuis stond

midden in het wegtracé en is daarom in 1953
gesloopt.
Tijdens het onderzoek is het muurwerk goed
ingemeten en gedocumenteerd om de
mogelijkheid te bieden een goed plan met
restauratiebestek op te stellen voor de
kademuur. Vervolgens is de muur afgedekt
met een folie en is alles voorlopig weer
begraven. De plannen voor de opstapplaats
worden dit jaar rondgemaakt en na het
vaarseizoen van 2019 zal de zone definitief
worden opgegraven waarbij ook onder het
water gegraven zal worden om genoeg
diepgang voor de boten te maken.

Afbeelding 9: foto van de twee muren. Links de
muur uit de weeshuisfase, rechts de muur uit
de kloostertijd. Deze is aan de waterkant
duidelijk verzakt. Verder naar achteren komen
de muren samen. In de achtergrond het
muurwerk van de Berkelpoort.

Afbeelding 10: De vlaktekening geprojecteerd
op een tekening van de kazerne uit 1895. Licht
en donkerroze zijn de muren behorende tot de
weeshuis- en kazernefase. Oranje is de muur
die behoord tot de kloosterfase.

Gemeente Deventer overzicht 2018
Door: Emile Mittendorff, Hans Ringenier, Bart
Vermeulen & Marieke van der Wal

Projecten door Archeologie Deventer
Deventer, Bibliotheek Stromarkt (pr. 555)
In de perioden april-mei 2017 en april-mei
2018 heeft Archeologie Deventer een
definitief onderzoek (opgraving) uitgevoerd op
de nieuwe locatie van de bibliotheek in het
voormalige SNS bankgebouw aan de
Stromarkt. In 2018 werd de zone tussen de
Proosdijpassage en de nieuwe bibliotheek
ontgraven, de locatie van de tuin van de
voormalige proosdij. Hier werden een
reservoirput voor de sprinkler en een aantal
infiltratiekratten geplaatst. Om deze te
plaatsen werd een werkput ontgraven tot een
diepte van ca. 3 m onder straatniveau, het
natuurlijke gele zand werd hierbij ook bereikt
(diepte ca. 6,25 m + NAP). Bij de opgraving zijn
verschillende opgravingsvlakken
gedocumenteerd. Hierin werden onder meer
ophogingslagen, een keldervloer, grote kuilen,
een beerput en een waterput
gedocumenteerd. Een deel van het gebied
was verstoord door de insteek van de kelder
van het SNS-gebouw uit de jaren 60 van de
vorige eeuw.

Afb 555-1: Mogelijk maakte dit muurwerk
onderdeel uit van de tuinmuur van de
proosdijtuin.

1 Spitzers, 1996.

Afb 555-2: Restant van de beerput, het andere
deel is in 1966-1967 opgegraven.
Het onderzoek moet nog uitgewerkt worden,
maar er kan al wel gezegd worden dat deze
locatie ook in de prehistorie werd gebruikt. Op
het natuurlijke gele zand werd een ca. 25 cm
dikke grijsbruinige laag aangetroffen, een
prehistorische akkerlaag. Verder is het gebied
vanaf het eind van de vroege middeleeuwen
en in de volle middeleeuwen intensief
gebruikt. Een enkel spoor heeft mogelijk een
Karolingische datering. Uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd dateren de
beerput, waterput en afvalkuilen. In een van
de bovenste opgravingsvlakken werd een
restant van een muur aangetroffen, waar een
soort bocht in zat (afb 555-1). Wordt deze
over een tekening van de proosdijtuin uit 1848
gelegd, dan lijkt het te gaan om de tuinmuur
in het midden van het terrein.
Van de beerput met koepel was helaas nog
maar een klein deel aanwezig, de andere zijde
was bij een onderzoek in de jaren 60,
voorafgaand aan de bouw van de SNS-bank, al
onderzocht (afb 555-2).1 Ook is de vulling van
de beerput toen verzameld. Wel werd
duidelijk bij de ontmanteling van de
bakstenen beerput dat er nog een
dakpannenput onder zat.

Deventer, AB Groene Wal Churchillplein (pr.
565)
In de periode juni-juli 2018 is de herinrichting
van het Churchillplein archeologisch begeleid.

Hierbij werden rijbanen verlegd, nieuwe
groenstroken aangelegd en het riool werd
vervangen. Vooral bij deze laatste ingreep
zouden archeologische resten verstoord
kunnen worden. Onder de rijbaan van de
Brinkgreverweg heeft vanaf de kruising met
de Handelskade tot aan de supermarkt de Plus
een archeologische begeleiding van de
graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Bij dit
onderzoek werden voornamelijk de profielen
gedocumenteerd, aangevuld met een
booronderzoek. In het profiel werd onder het
spoorviaduct een veenpakket aangetroffen,
dat op een laag verspoeld dekzand lag (afb
565-1).

Afb 565-2: Twee van de rundergraven in het
opgravingsvlak.
Afb 565-1: Het veenpakket is in het laatmesolithicum / vroeg-neolithicum gevormd.
Uit het veen zijn verschillende monsters
genomen, zodat het veenpakket door middel
van koolstofdatering gedateerd kon worden.
De uitslagen van de monsters zijn onlangs
binnen gekomen. De onderzijde van het
veenpakket wordt gedateerd in het laatmesolithicum (7140 ± 40 BP). De top van het
veenpakket wordt in het vroeg-neolithicum
geplaatst (5450 ± 35 BP). Vermoedelijk betreft
dit een oude beekloop die verveend is.
Ter hoogte van het Chinese restaurant werden
ook drie rundergraven gevonden (afb 565-2).

2 Ringenier, 2018a.

Deze graven waren in een gelaagd zandpakket
gegraven, een pakket dat geïnterpreteerd is
als wal van het buitenwerk van de vesting.
Hiermee dateren de diergraven van na 1650.
De runderen lagen op hun rug en alle drie
betrof het volgroeide dieren. Waarom de
runderen hier begraven zijn is nog niet
duidelijk. Net iets zuidelijker werden zes
houten palen aangetroffen. Mogelijk hebben
deze palen te maken met de oude
Handelskade aan de toenmalige gracht.

Wijhe, Langstraat (pr. 600)
In het begin van het jaar heeft Archeologie
Deventer een opgraving uitgevoerd in het
centrum van Wijhe, aan de Langstraat 58-62 /
Kerkstraat 42.2 Op deze locatie zijn nieuwe
appartementen gepland. Uit het onderzoek
bleek dat het gebied op een rivierduin ten
oosten van de IJssel ligt. Op de top van het
rivierduin ligt een cultuurlaag met daarboven

een ophogingspakket. Het geheel aan
antropogene lagen beslaat de tijdspanne van
de (tweede helft van de) 13de eeuw tot en met
de 19de eeuw. De oorspronkelijke
bodemvorming in de top van het rivierduin,
een vorstvaaggrond, is vergraven en
opgenomen in de cultuurlaag.
Uit de resultaten van de opgraving komt naar
voren dat het onderzoeksgebied vanaf de late
middeleeuwen is ontwikkeld. Deze
ontwikkeling verloopt in drie fasen. De eerste
fase is te plaatsen in de (tweede helft van de)
13de eeuw en kenmerkt zich vermoedelijk door
een agrarisch karakter. Tot deze fase behoren
de cultuurlaag en een aantal sporen die tot de
randzone van een erf gerekend worden. In de
14de of het begin van de 15de eeuw wordt het
gebied opnieuw ingericht. Uit deze tweede
fase zijn over het gehele terrein
ophogingslagen waargenomen. De zone langs
de Langstraat wordt nu intensiever gebruikt
gezien de aanwezigheid van meerdere
afvalkuilen en een kelder waarin graan werd
opgeslagen. Door een brand is de lemen wand
van de kelder omgevallen, deze was als oranje
leemlaag goed in het opgravingsvlak te
herkennen (afb 600-1).

Afb 600-1: Sporen van de verbrande houten
kelder in het opgravingsvlak.
De veronderstelde agrarische functie van het
terrein maakte mogelijk plaats voor het
uitoefenen van handelsactiviteiten.
De derde fase in de ontwikkeling van het
terrein betreft de 18de tot en met de 20ste
eeuw. Het gaat met name om de resten van
bakstenen huizen. De huizen verrijzen in eerst
instantie langs de Langstraat. In de tweede
3 Ringenier, 2018b.

helft van de 19de eeuw wordt vrijwel het
gehele terrein bebouwd. Uit de restanten van
het muurwerk en uitbraaksporen zijn zeven
plattegronden van huizen te reconstrueren,
die op basis van de oriëntatie en
oversnijdingen in ieder geval tot twee
bouwfasen moeten behoren (afb 600-2).

Afb 600-2: Overzichtsfoto van het
aangetroffen muurwerk in het eerste
opgravingsvlak.
Opvallend in deze fase is een afvalkuil die
binnen een van de gebouwen lijkt te hebben
gelegen. Deze kuil bevatte een groot aantal
scherven van wijnflessen uit de tweede helft
van de 18de eeuw. De periode van de 15de tot
de 18de eeuw ontbreekt in de opgegraven
ontwikkeling. Deze periode is in het
onderzoeksgebied archeologisch nagenoeg
onzichtbaar, wat een afwezigheid van
activiteiten en/of bewoning suggereert. De
oorzaak hiervan is niet duidelijk.
Diepenveen, IVO-B Dorpsstraat 11 (pr. 602)
In februari is een klein inventariserend
booronderzoek uitgevoerd aan de Dorpsstraat
11 in Diepenveen.3 Uit het booronderzoek is
gebleken dat de locatie in een lager gelegen
deel van het dekzandlandschap is gesitueerd,
mogelijk op een dekzandwelving. De bodem in
het plangebied kan bestempeld worden als
een vrijwel intact plaggendek. Ten aanzien van
de archeologische verwachtingen, zoals
verwoord in het bureauonderzoek, kan
worden gesteld dat deze gehandhaafd dienen
te worden.

Deventer, Waarneming MelksterstraatPolstraat (pr. 605)
Op 30 april 2018 is een kleine waarneming
verricht achter het voormalige gebouw De
Sterne op de hoek van de Melksterstraat en
de Polstraat. Ter plaatse werd een
fietsenstalling gerealiseerd. Daartoe was ca. 1
m van de bovengrond afgegraven waarbij
muurwerk bloot kwam te liggen. De
aanwezigheid van dit muurwerk is in het
weekend door een vrijwilliger gemeld aan
Archeologie Deventer en gefotografeerd,
waarna op maandag het muurwerk is
gefotografeerd en beschreven (afb 605-1).

Afb 605-1: Het muurwerk ter plaatse van de
huidige fietsenstalling.
Het restant muurwerk betreft een min of
meer noord -zuid georiënteerd fragment. Het
gaat om maximaal vijf lagen rode baksteen,
met aan de bovenzijde een breedte van 68
cm. Haaks op dit muurwerk staat een
fragment muur waarvan de bovenkant een
breedte heeft van 56 cm. Gezien de ligging
4 Mittendorff, 2018a.

werd in eerste instantie gedacht aan deel van
de binnenste stadsmuur rond Deventer uit de
eerste helft van de 13de eeuw. Echter, gezien
de breedte van de muur is het waarschijnlijker
dat het hier om een fundering van een
gebouw gaat. Een ander argument hiervoor is
de schoon gemetselde noordzijde van het
noord-zuid georiënteerde muurrestant. Als in
de 14de eeuw de buitenste stadsmuur wordt
aangelegd, verliest de binnenste muur
langzaam zijn functie. De binnenste
verdedigingsring wordt ontmanteld, op de
locatie van de muur verrijst bebouwing.
Vermoedelijk moeten de aangetroffen
muurresten als fundering van dergelijke
bebouwing beschouwd worden. De gebruikte
bakstenen zullen waarschijnlijk afkomstig zijn
van de gesloopte stadsmuur.

Colmschate, Winkelcentrum Flora F3 Blok C
(pr. 609)
Op 19 september 2018 is een archeologisch
onderzoek (opgraving) uitgevoerd in het kader
van de uitbreiding en vernieuwing van
winkelcentrum Colmschate (aangeduid als
Fase 3 blok C).4 Op basis van de
geomorfologische situatie en onderzoek in de
omgeving was de verwachting voor de
aanwezigheid van archeologische sporen
hoog. Het onderzoek heeft echter geen sporen
opgeleverd die wijzen op de aanwezigheid van
een vindplaats ter plekke. Ten dele is het
onderzoeksgebied diep verstoord bij de bouw
van het huidige winkelcentrum, maar ook in
de delen waar het archeologisch relevante
niveau nog intact was, zijn geen sporen
aangetroffen. Wel is op basis van de
aanwezigheid van vondstmateriaal in de basis
van het plaggendek de verwachting dat in de
directe omgeving van het huidige
onderzoeksgebied wel sprake is van een
vindplaats.

Deventer, IVO-O Sluiskwartier (pr. 613)
In november 2018 is een verkennend
booronderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier
te Deventer.5 Voor dit gebied is in 2017 een
herinrichtings- en herontwikkelingsplan
voorgesteld. Daarop is door Archeologie
Deventer een bureauonderzoek uitgevoerd
om vast te stellen of de voorgenomen
bodemingrepen eventueel in de bodem
aanwezige archeologische resten zouden
kunnen verstoren. Om meer duidelijkheid te
verkrijgen over de mate van intactheid van het
bodemarchief en de dikte van de
archeologische stratigrafie en daarmee
richting te kunnen geven aan de invulling van
de plannen, is het verkennende
booronderzoek uitgevoerd.
Globaal kan de archeologische verwachting
voor het onderzoeksgebied uitgesplitst
worden in drie perioden: voorafgaand aan,
tijdens en na het functioneren van de
vestingwerken. Het booronderzoek heeft zoals
verwacht geen aanwijzingen opgeleverd voor
de aanwezigheid van sporen uit de prehistorie
tot en met de volle middeleeuwen. De diepste
niveaus bestaan uit natuurlijke
kronkelwaardafzettingen. De aanwezigheid
van baksteen in deze lagen onderstreept de
verwachte datering in de late middeleeuwen
(of later). Nadat deze
kronkelwaardafzettingen tot stand zijn
gekomen, kan het onderzoeksgebied in
principe in gebruik zijn geweest voor de uit
historische gegevens bekende activiteiten
(zoals de bleek).

booronderzoek kan echter niet worden
gesteld dat het gehele tracé van de
Buitengracht ook daadwerkelijk is verstoord.
Aan de Pothoofdzijde is in een aantal boringen
bijmenging van houtskool en slak- en
sintelgruis waargenomen. Dit suggereert dat
deze lagen toebehoren aan de ambachtelijke
percelen die hier na de hoogtijdagen van de
vestingwerken hebben gelegen.

Deventer, IVO-O Heukelenseweg (pr. 627)
In verband met de voorgenomen realisatie
van woningbouw in plangebied
Heukelenseweg 18 is in september 2018 een
verkennend booronderzoek uitgevoerd.6
Gebleken is dat het plangebied op (de flank
van) een dekzandrug is gesitueerd. Conform
de verwachtingen is in een deel van het
plangebied een ongestoord plaggendek
waargenomen. Op de locaties waar dit niet
het geval is, in het (zuid)westen van het
plangebied, is sprake van een afgegraven
plaggendek of een enigszins verstoord
ophogingspakket. Incidenteel is een diepe
verstoring van het bodemprofiel vastgesteld.
De hoge archeologische verwachting voor het
plangebied dient dan ook vrijwel geheel
gehandhaafd te worden. Alleen de locatie
waar een diepe verstoring van het
bodemprofiel is waargenomen, kent geen
archeologische verwachting meer. De omvang
van de verstoring is evenwel niet duidelijk,
maar lijkt beperkt.

Het booronderzoek heeft geen
ondubbelzinnige sporen van structuren
behorend tot de vestingwerken of oudere
structuren opgeleverd. In twee boringen is
een harde puinlaag waargenomen, deze kan
mogelijk in verband worden gebracht met de
verwachte egalisatie/funderingslaag van
gebroken puin onder de wallen. Ook is de
Buitengracht in enkele boringen aangetoond.
Op basis van de gegevens uit het

Deventer, Waarneming IJssel Welle (pr. 630)
De afgelopen zomer kwam er bij laag water
een zone met veel puin en vondstmateriaal
aan het licht ter hoogte van het ponton van de
veerpont over de IJssel. Door verschillende
amateurs is hier intensief gezocht. Ook
Archeologie Deventer is hier meerdere keren
naar toe gegaan om meer inzicht te krijgen in

5 Mittendorff, 2018b.

6 Ringenier, 2018c.

de vondstomstandigheden en om materiaal te
verzamelen.
Onder de betonbalk voor de damwand die
onder de kademuur is geslagen, bevindt zich
een ongeveer 1 meter brede opening.
Vermoedelijk is deze ontstaan doordat het
materiaal voor de damwand is weggespoeld.
Verreweg het grootste deel van het
vondstmateriaal betreft keramiek dat op het
eerste gezicht te dateren is in de 15de en 16de
eeuw. Incidenteel wordt ook jonger materiaal
aangetroffen maar de betrekkelijk strakke
datering van het complex duidt erop dat de
vermenging van lagen beperkt zal zijn
geweest. Ook is er veel botmateriaal
verzameld, waaronder een aanzienlijke
component bot met sporen van
beenbewerking. Enkele fragmenten wijzen op
de verwerking van kralen. Ook werden
clusters verbrand/verroest metaal
aangetroffen met daarin grotere aantallen
spelden. Verder zijn er veel metaalvondsten
waaronder veel spijkers en beslagfragmenten.
Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een al
dan niet verstoorde dumpzone waar in de 15de
en 16de eeuw op grote schaal stedelijk afval
wordt gedumpt en die door de lage
waterstanden bloot is gespoeld.7
Ook is een houten constructie bestaande uit
een ton van duigen en planken gevonden. De
ton bevond zich net voor de damwand onder
de betonrand die de kademuur draagt. Dit is
een zeer sterke aanwijzing dat er niet tot deze
diepte is gegraven en dat de lagen die nu
verspoelden dus op hun originele plek onder
de bakstenen kademuur lagen. Aan de
voorzijde van de ton was een aantal duigen
deels verwijderd (afb 630-1).

7 Vermeulen, in voorbereiding.

Afb 630-1: De duigenton onder de kademuur
aan de IJssel.
Aan weerszijden van de opening bevonden
zich twee planken haaks op de IJssel. Tussen
deze planken was een goot bestaande uit een
liggende plank met opstaande planken aan de
zijkant te herkennen (afb 630-2).

Afb 630-2: Dwars op de ton was een goot
houten goot te zien.
Deze goot was met schuine schoren aan de
planken haaks op de IJssel bevestigd om meer
stevigheid te creëren. In de opening tussen de
ton en goot bevond zich een plank met
doorboringen. Voor de ton was nog een plank
zichtbaar die parallel aan de IJssel loopt.
Mogelijk betreft dit een contemporaine
beschoeiing en hebben we te maken met een
ambachtelijk proces (wassen, verven) etc.
waarvoor water nodig was en dat daarom aan
de voet van een traphelling naar het waterpeil
was ondergebracht. Toen men de kade
bouwde, raakten die resten afgedekt.

Projecten in de gemeente Deventer door
Saxion en opgravingsbedrijven
Deventer, IVO-P Larenstein (Greenhouse,
Archeologie Deventer project 595) en
DO Larenstein (Greenhouse, Archeologie
Deventer project 634)
In het kader van de voorgenomen
woningbouw op de locatie Larenstein, de
voormalige landbouwschool, is in maart 2018
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door
Greenhouse Advies BV.8 Bij het onderzoek zijn
paalkuilen aangetroffen die waarschijnlijk
onderdeel uitmaken van een
gebouwplattegrond. Aardewerk uit enkele van
deze paalkuilen dateert de plattegrond in de
vroege ijzertijd. Op basis van deze sporen
werd een vervolgonderzoek geadviseerd. Dit
onderzoek is eveneens door Greenhouse
Advies BV uitgevoerd, aan het eind van 2018.
Op dit moment is het rapport van de
opgraving nog niet voorhanden.

Deventer, All Safe Hunneperweg (ADC
Archeoprojecten, Archeologie Deventer
project 626)
In september heeft door ADC Archeoprojecten
een archeologische begeleiding
plaatsgevonden op de locatie Hunneperweg 1
in het kader van een bedrijfspand voor
opslagruimte (ALLSAFE Mini Opslag). De
ontgravingswerkzaamheden voor de
funderingen en de liftschacht werden
archeologisch begeleid. Voorafgaand aan de
werkzaamheden werden, op basis van de
ligging op een dekzandduin met een
plaggendek, hoofdzakelijk sporen en resten uit
de prehistorie verwacht. Bij de begeleiding
van de graafwerkzaamheden zijn inderdaad
enkele archeologische sporen aangetroffen
onder het plaggendek, de aard en datering
van deze sporen zijns op dit moment nog niet
bekend.9

8 Osinga & Fijma, 2018.
9 Het rapport is nog niet voorhanden.

Epse, Fieldschool 2018 Azink-West (pr. 611)
In de zomer van 2018 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.10 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 2018 sloot aan op
onderzoeksgebieden die Saxion in het kader
van eerdere Fieldschool al onderzocht heeft.
Het onderzoek van 2018 moet nog uitgewerkt
worden. Er kan al gezegd worden dat er
verschillende paalkuilen, afvalkuilen en
greppels zijn aangetroffen. Een deel van de
sporen maakt vermoedelijk deel uit van een
boerderijplattegrond van het type Gasselte die
bij de Fieldschool van 2017 is aangetroffen. De
datering van de sporen zal plaatsvinden bij de
uitwerking, maar het vondstmateriaal dateert
voornamelijk uit de middeleeuwen, al is ook
prehistorisch aardewerk gevonden.

Deventer, IVO-P Heukelenseweg 18
(Greenhouse Advies BV, Archeologie
Deventer project 631)
Naar aanleiding van het booronderzoek dat
Archeologie Deventer op deze locatie in
september 2018 uitvoerde, is door
Greenhouse Advies BV een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.11 Tijdens
het onderzoek zijn geen archeologische
sporen of vondsten aangetroffen. Dit is deels
te wijten aan de mate van bodemverstoring in
het plangebied. Daarnaast lijkt de

10 Van der Wal, Mittendorff & Berends, 2013.
11 Boerema & Fijma, in voorbereiding.

bodemgesteldheid daarvan ook een oorzaak
te kunnen zijn geweest. In het natuurlijke gele
zand werden namelijk veel roestvlekken en
leem- en grindbandjes waargenomen, wat
onder andere wijst op een wisselende
grondwaterstand in het gebied. Gezien de
ligging op de flank van een duin waren er
waarschijnlijk beter geschikte gebieden
voorhanden, buiten het huidige
onderzoeksgebied.
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Jaarverslag Archeologie Apeldoorn
Door: Jan van der Gaag en Masja Parlevliet.
Met bijdragen van Monic Breed, Sylvia
Leenaers, Chris Nieuwenhuize, Rick Ozinga,
Harry Pape en Janneke Zuyderwyk
Afbeeldingen: Gemeente Apeldoorn, tenzij
anders vermeld

het museum, de Archeologische Werkgroep
Apeldoorn (AWA) en Erfgoed Gelderland, een
open dag georganiseerd, waar wel 1100
bezoekers op afkwamen. Ook zijn de
tentoonstellingskisten weer ingericht voor een
reizende tentoonstelling. Ditmaal over de
vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie. Dit was
namelijk het thema, onder de naam Wolven
en Slakken op de Veluwe, dat we de Nationale
Archeologiedagen in Apeldoorn en Epe
hadden meegegeven. In Apeldoorn kon je
daarvoor bij de ijzerslakkenhoop bij
atletiekvereniging AV ’34 in het Orderbos
terecht. En dit smaakte naar meer! Gelukkig
krijgt het thema IJzer in 2019 nog een vervolg
met een tentoonstelling, familiedag en
symposium in CODA.
In 2018 is nog veel meer onderzocht en
gebeurd op archeologisch vlak. Hierbij wensen
we u dan ook veel plezier bij het lezen van dit
archeologisch jaaroverzicht!

Afbeelding 00. Bij het archeologisch onderzoek
op de bassecour van Paleis het Loo was het
soms een logistieke uitdaging tussen de
andere werkzaamheden

Inleiding
In 2018 zijn weer ongeveer 50 archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Het meest in het oog
springende was de opgraving op de bassecour
van Paleis het Loo. Tussen alle
grondwerkzaamheden in, die vooral te maken
hadden met het klaarmaken van het terrein
voor meters diepe damwanden, werd het
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een
logistieke uitdaging! En boven verwachting
kwam er veel meer uit! Niet alleen
paleisgerelateerde sporen, maar ook
middeleeuwse en laatprehistorische.
Maar ook elders in Apeldoorn werden nieuwe
ontdekkingen gedaan. Wat te denken van de
sporen bij de Koning Willem III kazerne en die
aan de Elsweg?
Maar natuurlijk is er niet alleen onderzoek
gedaan, er zijn ook diverse gelegenheden
aangegrepen om het archeologisch verhaal te
vertellen. Bij Paleis het Loo werd, samen met

Overzicht
Overzicht archeologische projecten 2018

Afbeelding 1. Overzicht archeologische
projecten 2018 (Afbeelding: Rick Ozinga).
Van enkele onderzoeken volgt hierna een
beschrijving van het onderzoek en de eerste
resultaten uit het veld.
1. Stadhuis, Markplein 1 (Apeldoorn
Algemeen)

Sinds vorig jaar wordt er ieder jaar een
archeologische onderzoeksmelding op het
stadhuis geplot. 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 2018 is
Econsultancy slechts één keer voor een
dergelijk onderzoek uitgerukt, namelijk voor
graafwerkzaamheden bij winkelcentrum De
Eglantier in Apeldoorn Zuidoost.
Winkelcentrum De Eglantier ligt in de wijk de
Maten, een wijk die in de jaren ’70 van de 20e
eeuw met grote machines is aangelegd. De
aanname is dat bij deze aanleg het
onderliggende archeologisch bodemarchief
verstoord is geraakt en slechts op delen nog
archeologische informatie zou kunnen
bevatten. Om deze aanname te toetsen is in
december een waarneming gedaan van enkele
graafwerkzaamheden die bij het kerkcentrum
De Drie Ranken hadden plaatsgevonden.
Tijdens deze waarneming zijn ook zes
boringen in het plangebied gezet. Het
veldbezoek en de boringen bevestigen hierbij
het vermoeden. De bodem is tot op
verschillende dieptes verstoord, maar in ieder
geval in die mate dat het van nature
gevormde bodemprofiel niet meer aanwezig
is. Deze verstoringen zijn niet alleen het
resultaat van de recente graafactiviteiten,
maar lijken al veroorzaakt te zijn bij de bouw
van de wijk in de jaren ’70 van de 20e eeuw.

12 Dit verhaal is deels overgenomen uit het rapport
van M. Schabbink van RAAP.

Dit is belangrijke informatie die meegenomen
kan worden in de archeologische kenniskaart
van de gemeente.

Afbeelding 2. Bij de graafwerkzaamheden bij
de Eglantier in de Maten is een archeologische
waarneming gedaan (foto: Econsultancy).
3/4. Paleis het Loo, Bassecour (Apeldoorn
Noord)12
Museum Paleis het Loo is bezig met een
ingrijpende verbouwing, waarbij het
paleisdeel asbestvrij wordt gemaakt en op het
voorterrein, de Bassecour, een ondergrondse
museumzaal wordt gerealiseerd. Voorafgaand
aan het graafwerk voor deze museumzaal is
door RAAP eerst een archeologisch
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat het
voorplein, verspreid over twee tot drie
niveaus, vol ligt met archeologische sporen en
vondsten en vrijwel over het gehele terrein
een opgraving uitgevoerd moest worden. De
sporen en vondsten waren niet alleen te
relateren aan het gebruik van het gebied als
paleis, maar konden ook in de middeleeuwen,
romeinse tijd en late prehistorie worden
gedateerd. De aard en omvang van deze
vindplaatsen werden pas bij de opgraving
duidelijk.

Afbeelding 3. Vanaf het dak van Paleis het Loo
had je mooi uitzicht op het archeologisch
onderzoek.
De opgraving was logistiek een uitdaging.
Omdat voor de ondergrondse museumzaal
wel 10 meter diep ontgraven werd, waren er
ook damwanden nodig, damwanden die later
meteen de wanden van de museumzaal
kunnen worden. Op hetzelfde stuk grond
moesten allerlei werkzaamheden voor deze
damwanden worden uitgevoerd, maar niet
voordat het onderzoek was afgerond. Stapje
voor stapje, en tussen de sloop- en
bouwwerkzaamheden in, kon de opgraving
worden uitgevoerd.

Afbeelding 4. De opgraving was een logistieke
uitdaging en werd uitgevoerd tussen allerlei
sloop- en bouwwerkzaamheden in.

Bij de opgraving is in totaal 4000 m2
onderzocht en zijn bijna 7000 vondsten
gedaan. Op vlak 1 (en soms vlak 0) werden
diverse sporen en vondsten gedaan die aan
het paleis te relateren zijn. Het aantreffen van

een riool uit de periode laat 17e eeuw tot
minimaal 1967 was een bijzondere vondst. Dit
geldt eveneens voor een bakstenen goot van
fontein naar riool en overige structuren met
betrekking tot de waterhuishouding van het
bassecour in de vorm van keramieken en
loden waterleidingen. Verder waren de
kruislingse paden op het bassecour aan
weerszijden voorzien van palen (pergola’s?)
en het ovaal rondom de fontein stelselmatig
begrensd door driehoekige bloemperken (4
x15 stuks); deze fenomenen zijn op geen
enkele historische prent of foto zichtbaar.
Eveneens niet verwachte en onbekende
structuren waren twee wachtershuisjes en
twee kuilen volgestort met paleisinventaris.
De wachtershuisjes hadden een verlaagde
bakstenen vloer in een verder waarschijnlijk
met houten planken beklede ruimte. In de
vulling van één van (de oudtijds gesloopte)
wachtershuisjes werden een kleine honderdtal
pijpfragmenten en een roodbakkende
komfoor uit het laatste kwart van de 17e
eeuw gevonden.
De met materiaal volgestorte kuilen,
waarschijnlijk daterend uit 1795/1796, waarin
de laatste resten originele (vooral 17eeeuwse) paleisinventarisstukken zijn
aangetroffen, kunnen in verband gebracht
worden met de Franse overheersing van de
Nederlanden. In het archief van de Hoge
Heerlijkheid van Het Loo is een serie verslagen
uit de jaren 1795 tot en met 1798 aanwezig,
waarin wordt vermeld wat er allemaal is
gedaan om het paleis ‘aan kant’ te krijgen.
Aanvankelijk probeerde men de boel in Den
Haag in veiligheid te brengen, maar na een
tweetal plunderingen en zware vernielingen
besloot de Bataafse Republiek alles op Het Loo
grondig op en uit te ruimen, zowel paleis als
tuinen. Zeer waarschijnlijk zijn de kuilen in
genoemde periode op het bassecour
gegraven. In de vulling van de kuilen is een
grote hoeveelheid aardewerk (van zeer luxe
tot zeer gewoon), glas (wijnflessen en
drinkglazen), bouwmateriaal, metalen

beslagstukken van kasten, verbrand hout (van
kasten?) en textiel gevonden.

Uit de Late Bronstijd zijn de resten van twee
kleine grafheuvels in de vorm van
kringgreppels teruggevonden. Een tweede
begravingscontext bestaat uit drie graven uit
de Merovingische tijd. Het betreft twee
inhumatiegraven en een keldergraf met
crematieresten. Twee van deze graven kunnen
op grond van de bijgiften als vrouwelijk
worden bestempeld gezien de vondst van
halssnoeren van glaspasta-kralen. In de
inhumatiegraven zijn op basis van
röntgenopnamen een gesp met zilver ingelegd
en een knipmes aanwezig.

Afbeelding 5. De originele riolering van Paleis
het Loo was nog opmerkelijk intact aanwezig.

In het kamergraf werd naast genoemd
kralensnoer een pot met crematieresten
gevonden. Opvallend was dat begravingen uit
de Late Bronstijd en Vroege Middeleeuwen
waren samengebald in een oppervlakte van 10
bij 10 meter in de zuidoostelijke hoek van het
bassecour.
Een ingegraven ton heeft gediend als
waterput. Hoewel de put redelijk goed was
geconserveerd, is geen enkele begeleidende
vondst gedaan. Tonputten komen vooral voor
van de 13e tot 15e /16e eeuw. Hoewel een
datering in de 17e eeuw zeker tot de
mogelijkheden behoort, past een dergelijke
put niet in de context en status van een paleis
met voorplein met zijn strak Hollandse
barokstijl. De tonput zal dan ook eerder in
verband gebracht moeten worden met het
achter het paleis gelegen Oude Loo en de
landerijen van dit van oorsprong 15e-eeuwse
kasteel.

Afbeelding 6. Vlaktekening van alle sporen die
met het Paleis te maken hadden (afbeelding:
RAAP).

In vlak 2 zijn vier verschillende
gebruiksperioden gedocumenteerd. De oudste
sporen gaan terug tot de Midden Bronstijd en
betreft nederzettingssporen in de vorm van
voorraadkuilen en mogelijk twee
gebouwplattegronden van ongeveer 25 x 6 m.

Afbeelding 9 Het archeologisch onderzoek bij
Paleis het Loo trok veel belangstelling van de
pers.

Afbeelding 7. Het onderzoek bij de
vroegmiddeleeuwse inhumatiegraven
(skeletbegravingen) moet heel voorzichtig
gebeuren.

Afbeelding 8. Enkele vroegmiddeleeuwse
kralen die gevonden zijn. De rest van de kralen
zijn met graf en al ‘en bloc’ gelicht en zullen
pas na onderzoek in het lab weer beschikbaar
zijn.

Het archeologisch onderzoek op het voorplein
van Paleis het Loo trok veel geïnteresseerden
van pers en publiek. Op de open dag kwamen
1100 bezoekers af. Vrijwilligers van de
Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA)
mochten actief aan het onderzoek meedoen
(zie nieuws van de AWA). Op dit moment
wordt het onderzoek verder uitgewerkt. Het
zou mooi zijn als het uiteindelijke verhaal
weer een plekje kan krijgen in het Paleis.

deze resultaten werd besloten dat er een
opgraving nodig was in de goed
geconserveerde delen van het
onderzoeksgebied.
Tijdens de opgraving kon de datering van de
vindplaats worden bijgesteld. In totaal zijn 550
relevante sporen aangetroffen en 1673
vondsten gedaan. Hieruit bleek de vindplaats
in de Romeinse tijd en de Vroege tot Late
Middeleeuwen te dateren. Uit de vele sporen
konden enkele gebouwstructuren worden
herkend, zoals 4 hutkommen (kleine
werkplaatsen), 11 spiekers (een soort
opslagplaatsen) en 8 huisplattegronden. Uit
het vondstmateriaal blijkt dat deze sporen
met name uit de Romeinse tijd dateren, al zijn
ook enkele huisplattegronden, vanwege zijn
vorm, in de Late Middeleeuwen te plaatsen.
Tijdens de verdere uitwerking zullen de
structuren in detail beschreven worden en aan
periodes worden toegedicht.

Afbeelding 10, 11 en 12. De open dag voor de
opgraving bij Paleis het Loo trok 1100
bezoekers.

10. Koning Willem III kazerne, locatie gebouw
50 en 46 (Apeldoorn West)
Voorafgaand aan de bouw van twee
lesgebouwen is, in opdracht van Dienst
Vastgoed Defensie, door RAAP in januari een
opgraving uitgevoerd binnen het terrein van
de Koning Willem-III kazerne. Uit een
proefsleuvenonderzoek in 2016 was al
geconcludeerd dat zich hier resten van
bewoning uit de Late Prehistorie en
Middeleeuwen bevonden. Naar aanleiding van

Afbeelding 13. Het archeologisch onderzoek op
het terrein van de Koning Willem III kazerne
leverde diverse huisplattegronden op, zoals
deze die als verkleuring op de voorgrond te
zien is.

Een grote hoeveelheid vondsten werd
gedateerd in de 1e-4e eeuw na Christus. Naast
twee spinklosjes wijst de aanwezigheid van
slakmateriaal op ijzerproductie. De
mogelijkheid van ijzerproductie komt ook tot
uiting in de aanwezigheid van de
houtskoolrijke kuilen, die als houtskoolmeilers
zijn herkend. Deze productie vond mogelijk al

plaats in de Romeinse tijd en liep door tot in
de Middeleeuwen. Bij de uitwerking, als
enkele houtskoolmonsters opgestuurd zijn
voor een C14-onderzoek, zal de datering van
deze houtskoolmeilers blijken. Als deze, zoals
nu lijkt, inderdaad uit de Romeinse tijd,
komen, hebben we nieuwe aanwijzingen dat
onze ijzerindustrie al in de Romeinse tijd
begonnen is. En dat zo vlakbij de grootste
vroegmiddeleeuwse ijzerslakkenhoop van
Nederland, in het Orderbos!

van elders onder de Apeldoornse enk kennen,
zoals bij de Herderweg-Ooiweg en de
Torenstraat. Het proefsleuvenonderzoek werd
uitgebreid naar een opgraving ter grootte van
het bouwvlak, waarna de bouw van de woning
kon beginnen.

Afbeelding 15. Enkele sporen aan de Elsweg 25
komen uit de Romeinse tijd.

Afbeelding 14. Dit spoor is een typisch
laatmiddeleeuwse paalkuil. Dat zijn altijd hele
grote kuilen, waar oorspronkelijk in het
midden de paal van het huis heeft gestaan (de
donkere kleur) en die vervolgens weer
volgestort is met grond (de vlekkerige grond
eromheen).

15. Elsweg 25 (Apeldoorn West)
Aan de Elsweg 25 werd een woning gesloopt
om plaats te maken voor nieuwbouw. Omdat
bij het verkennend booronderzoek op deze
locatie een oud akkerdek, de Apeldoornse
Enk, was aangetroffen en uit ervaring blijkt dat
hieronder het archeologisch niveau vaak goed
intact is, was besloten dat na sloop en
voorafgaand aan de nieuwbouw eerst een
proefsleuvenonderzoek moest plaatsvinden.
En in deze proefsleuf werd al snel duidelijk dat
er, naast enkele sporen uit de 20e eeuw, ook
sporen van bijna 2000 jaar oud, uit de
Romeinse tijd, aanwezig waren. Deze sporen
zouden wel eens kunnen horen bij de grotere
nederzetting uit de Romeinse tijd die we ook

17. Ugchelsebeek (Apeldoorn Zuidwest)
Bijdrage van Rick Ozinga

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft
Econsultancy in de eerste helft van het jaar
een archeologische begeleiding uitgevoerd
tijdens de werkzaamheden aan de
Ugchelsebeek. Dit onderzoek werd uitgevoerd
in twee gebieden, deelgebied 1 (met een
oppervlakte van circa 8.942 m²) nabij de
Hattemseweg en deelgebied 2 (met een
oppervlakte van circa 2.426 m²) nabij de
Bogaardslaan. Beide deelgebieden liggen in de
omgeving van droogdalen op de stuwwal van
Apeldoorn, wat een gunstig (tijdelijk)
bewoningsgebied was voor jager-verzamelaars
in de steentijd. Tijdens eerder onderzoek is
gebleken dat de bodem nog intact was,
waardoor de kans op archeologisch
vondstmateriaal hoog is.
Bij werkzaamheden is geprobeerd zo weinig
mogelijk het bodemarchief te verstoren en
alleen hetgeen af te graven wat nodig was
voor de werkzaamheden aan de beek. Tijdens
de archeologische begeleiding is geen

archeologisch relevant vondstmateriaal
gevonden. Wel zijn er verstoringen
aangetroffen uit waarschijnlijk de jaren ’70 en
‘80 van de 20e eeuw, die te maken hebben
met vorige herinrichtingswerkzaamheden aan
de Ugchelsebeek.

Afbeelding 16. De werkzaamheden aan de
Ugchelsebeek werden archeologisch begeleid
(foto: Econsultancy).

21. G.P. Duuringlaan 14-22 (Apeldoorn
Zuidwest)
Bijdrage van Sylvia Leenaers

In opdracht van Lunee vastgoed heeft
Synthegra op 28 augustus 2018
graafwerkzaamheden in de G.P. Duuringlaan
14-22 te Ugchelen archeologisch begeleid. Dit
onderzoek was nodig doordat op deze plek zes
woningen worden gebouwd. Uit het
voorafgaande bureau- en booronderzoek
bleek dat de kans op resten uit de Nieuwe Tijd
(1500-heden) groot was, maar bleek ook een
kans te zijn dat de bodem teveel verstoord
zou zijn. In het plangebied kunnen
funderingsresten worden verwacht van de
vroegere watermolen-papierfabriek, latere
wasserij en aangrenzende arbeiderswoningen.
Tijdens het booronderzoek zijn er mogelijke
bakstenen uit de Nieuwe Tijd gevonden die
mogelijk tot deze molens behoorden.
Tijdens de archeologische begeleiding is
gebleken dat er geen archeologische waarden
in de aangelegde werkput bevinden. De

bodem is verstoord tot in de ongeroerde
ondergrond waardoor eventuele
archeologische waarden zijn verdwenen. De
mogelijke funderingsresten van de oude
watermolen ontbreken door de sloop van
recente bebouwing. Verdere archeologische
begeleiding van overige graafwerkzaamheden
in het plangebied is dan ook niet nodig.

Afbeelding 17. Tijdens de archeologische
begeleiding van de graafwerkzaamheden aan
de G.P. Duuringlaan bleek de bodem toch
teveel verstoord te zijn (foto: Synthegra).

23. ’t Leesten informatiecentrum
(Hoenderloo)
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft RAAP
eind maart 2018 een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd op ’t Leesten. Omdat hier een
nieuw informatiecentrum wordt gebouwd,
was archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Over een oppervlakte van 3200 m2 werden
acht proefsleuven aangelegd. De
bodemopbouw bestond uit een dunne, maar
intacte, podzol. Uit het bureau- en
booronderzoek bleek daarom dat de kans
groot was dat er archeologische resten
zouden liggen. Helaas waren er geen
archeologische sporen gevonden. In één van
de acht proefsleuven zijn wel sporen in drie
parallel lopende rijen waargenomen die
hoogstwaarschijnlijk de restanten van
bosaanplant in de twintigste eeuw zijn.
Verder onderzoek was niet meer nodig en de
archeologische verwachting voor de locatie

van deze ontwikkeling kan naar laag worden
bijgesteld.

Afbeelding 18. De evenwijdige rijen sporen in
werkput 4 zijn waarschijnlijk de restanten van
20e eeuwse bosaanplant (foto: RAAP).

24/25. Van Heeckerensweg naast 18,
bouwblokken A, C, D en E (Hoenderloo)
In het plangebied aan de Van Heeckerensweg,
vlakbij de afrit Hoenderloo van de A1, vonden
in opdracht van aannemingsbedrijf A.J. Bessels
twee archeologische onderzoeken plaats in de
vorm van proefsleuven. Bij beide onderzoeken
was nieuwbouw de aanleiding voor het
onderzoek. Voor de bouw was graafwerk
nodig zoals voor de aanleg van funderingen en
leidingen. Deze bodemingrepen betekenen
een bedreiging voor eventuele aanwezige
archeologische waarden.
Het eerste onderzoek werd uitgevoerd door
de Steekproef op 3 april in de bouwblokken D
en E, het tweede onderzoek, van de
bouwblokken A en C, op 24 september.
Doordat er sporen werden aangetroffen, is in
beide gevallen het proefsleuvenonderzoek,
gedeeltelijk, doorgestart naar een opgraving.
Hierbij zijn enkele sporen aangetroffen, maar
zijn er geen vondsten gedaan die een datering
konden opleveren. De meeste sporen
betroffen onderkanten van paalkuilen en
waren erg vaag van kleur. Twee
houtskoolmonsters zijn met de C14-methode
gedateerd, daaruit kwamen twee dateringen
uit het Mesolithicum (5668 v. Chr. en 7449 v.
Chr.). Door het ontbreken van
vuursteenvondsten is het vermoeden dat deze

datering niet helemaal strookt met de
vindplaats, maar dat hier sprake is van
‘opspit’, van oudere vullingen die in jongere
sporen terecht zijn gekomen. Uit welke
periode de sporen dan dateren, is vooralsnog
onbekend.
In de directe omgeving bevinden zich veel
archeologische vindplaatsen, mogelijk dat
daar een relatie mee vast te stellen valt. Zo ligt
er aan de overkant van de snelweg, op zo’n
200 meter afstand, een archeologisch
monument. Daar heeft de toenmalige ROB
(Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek) in 1971 onderzoek gedaan
naar scherven en sporen die verwijzen naar
bewoning tijdens het Neolithicum Midden B,
de IJzertijd en de Middeleeuwen. Ook werd
daar een vuurstenen werktuig uit het
Mesolithicum gevonden.

Afbeelding 19. De vier bouwblokken aan de
Van Heeckerenseweg waar archeologisch
onderzoek is uitgevoerd (afbeelding: De
Steekproef).

Afbeelding 20. De proefsleuven aan de Van
Heeckerenseweg werden uitgebreid tot
grotere opgravingsvlakken (afbeelding: De
Steekproef).

Afbeelding 21. De meeste sporen aan de Van
Heeckerenseweg zijn erg vaag. Hier is
waarschijnlijk de uitgeloogde onderkant van
een paalkuil te zien (foto: De Steekproef).

26. Ecoduct Asselsche heide (Hoog Soeren
Radio Kootwijk)
Over het spoor bij de Asselsche Heide is een
ecoduct aangelegd. Deze werkzaamheden zijn,
in opdracht van Dura Vermeer, door T&A
Survey archeologisch begeleid. In juli en
augustus werd in totaal 3300 m2 grond verzet,
waarbij de machinisten goed geïnstrueerd
waren welke vondsten en sporen ze zouden
kunnen aantreffen. Aangezien de Asselsche
Heide bekend staat als gebied waar in de
Vroege Middeleeuwen ijzererts
(klapperstenen) werd gewonnen, verwachtte
men archeologische resten aan te treffen van
de vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie. Helaas
werd binnen de onderzoeklocatie niets
aangetroffen.

Afbeelding 22. Het graafwerk voor het ecoduct
bij de Asselsche Heide gebeurde met groot
materieel. De machinisten waren echter goed
geïnstrueerd op welke sporen en vondsten ze
moesten letten (foto: T&A Survey).

27. Munitiedepot Hoog Soeren (Hoog Soeren
Radio Kootwijk)
Bijdrage van Mieke Smit

De allerlaatste twee opslagpunten van het
munitiedepot bij Hoog Soeren zijn in de
maanden oktober/november 2018 geruimd.
Deze twee opslagpunten lagen nabij de
Grintweg. De graafwerkzaamheden zijn
archeologisch begeleid.
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn van
beide opslagpunten eerst de contouren
blootgelegd en ingemeten door middel van de
RTS. De afmetingen van beide opslagpunten
waren circa 9 x 6 meter, vergelijkbaar met de
opslagpunten die eerder zijn onderzocht.
Beide opslagpunten hebben langs de rand van
de bodem een rij van palen met een
onderlinge afstand van 1,20 meter dan wel
1,50 meter. Ook zijn bij beide punten opnieuw
restanten van wandplaten van teer en
samengeperst hout aangetroffen. Deze

dienden waarschijnlijk voor het waterdicht
houden van de opslag.
Het opvallende aan het tweede munitieopslagpunt was het aantreffen van een
verbrande wandplank en vijf verbrande palen.
Door de verbranding waren de palen en de
plank beter geconserveerd dan normaal. Dit
gaf een goed inzicht in de opbouw van het
opslagpunt, met name in de manier waarop
de wand tegen de palen is bevestigd. De palen
waren niet aangepunt. Dit betekent dat er
eerst gaten gegraven zijn om de paal in te
plaatsen.
In de opslagpunten zijn verschillende
vondsten gedaan, variërend van civiel afval tot
militaire vondsten zoals munitie en
munitiekisten. Het eerste opslagpunt bevatte
veel klein kaliber en hieraan gerelateerde
vondsten, zoals fragmenten van
munitiekisten. Daarnaast zijn een dozijn
elektrische ontstekers voor Duitse 15
centimeter raketten aangetroffen. Deze
raketten werden bijvoorbeeld gebruikt in een
zogenaamde ´Nebelwerfer´. Ook andere
vondsten zijn gedaan, waaronder een
bombuis (ontsteker voor een bom).
In het tweede opslagpunt zijn tientallen Duitse
klein kalibers aangetroffen voor een K98
geweer. Ook bleken hier veel civiele vondsten
te liggen, zoals emaillen pannen en potten.
Schijnbaar is het munitieopslagpunt na de
oorlog gebruikt als een soort dumpplek van
afval.
Het ruimen van de munitieopslagpunten bij
Hoog Soeren is hiermee afgerond. In 2019
vinden nog enkele kleinere
graafwerkzaamheden plaats. Deze zullen op
afstand archeologisch begeleid worden.

Afbeelding 23. Het blootgelegde
munitieopslagpunt met verbrande palen en
wandplank (foto: Assist Explore).

archeologische sporen aanwezig zijn, zijn deze
in het grijze zand, dat net onder de begroeiing
tevoorschijn komt, niet of nauwelijks
waarneembaar, maar toch heeft de
begeleiding enkele opmerkelijke vondsten
opgeleverd.
In het grijze zand lag een vuurstenen pijlpunt
zo voor het oprapen. Het betreft een
gelijkzijdige driehoek met holle basis die aan
twee zijden geretoucheerd is en dateert in de
Klokbekerperiode tussen circa 2400 en 2000
voor Chr. Het vlak rondom de vondst is
voorzichtig opgeschaafd om eventuele sporen
te ontdekken, maar tevergeefs. Circa 250
meter naar het zuiden zijn, wederom net
onder de heidebegroeiing, op twee dicht bij
elkaar gelegen plekken vuurstenen afslagen
gevonden. Deze afslagen kunnen niet scherper
gedateerd worden dan ‘neolithisch’. Eenzelfde
datering voor zowel de pijlpunt als de afslagen
lijkt niet onwaarschijnlijk, maar is niet te
bewijzen.13 Dergelijke afslagen laten zien dat
op of in de nabijheid van deze locatie
vuursteenknollen zijn bewerkt om werktuigen
te maken.
Afbeelding 24. Detail van een verbrande paal
van het opslagpunt (foto: Assist Explore).

In 2019 worden de plagwerkzaamheden op de
Uddelse heide wederom archeologisch
begeleid.

36. Uddelse heide (Uddel)
Bijdrage van Mieke Smit

In het kader van de munitieruiming is dit jaar
het plaggen op de Uddelse heide, ten noorden
van de Hofweg, weer verder gegaan (zie voor
eerder onderzoek jaaroverzicht 2013).
Leemans Speciaalwerken plagt in lange
stroken van 12,5 bij 100 meter de heide af om
ze daarna te kunnen detecteren. Hiermee
wordt de begroeiing van heide en een circa
10-15 centimeter dikke laag van de
bovengrond verwijderd. Als er al
13 Met dank aan Jasper Tuinstra en zijn collega’s
van RAAP voor de hulp bij de datering van de
vondsten.

Afbeelding 25. Vuurstenen pijlpunt die bij het
plaggen op de Uddelse heide is gevonden
(foto: Assist Explore).

42. Reconstructie Meervelderweg N302,
kruising Grevenhout (Uddel)
Bijdrage van Harry Pape

In 2018 werd door Econsultancy een
archeologische waarneming/inspectie
uitgevoerd, ter plaatse van het verlegde deel
van het fietspad bij de kruising N302 en
Grevenhout te Uddel. Bij aankomst bleek de
bodemverstorende ingreep deels al
uitgevoerd te zijn. Hierna is besloten om één
profiel aan te leggen en drie boringen uit te
voeren. Het in het profiel aangetroffen intacte
en van nature gevormde bodemprofiel betrof
een haarpodzolbodem. Verder hebben de
gezette boringen en het inspecteren van de
stort geen archeologisch relevant
vondstmateriaal opgeleverd. Daarmee wordt
de kans laag geacht dat er bij het verleggen
van het fietspad archeologische waarden zijn
verstoord en konden de werkzaamheden
vervolgd worden.

Afbeelding 26. De intacte bodemopbouw ter
plaatse van het verlegde fietspad aan de
Meervelderweg N302 (afbeelding:
Econsultancy).

43. ’t Hof 12, Kroonheim (Uddel)
Bijdrage van Janneke Zuyderwyk

Op het terrein van zorginstelling Kroonheim,
dat vlak naast de Hunneschans bij het
Uddelermeer ligt, zijn nieuwbouwplannen. Uit
het bureauonderzoek van begin 2018 bleek
ter plaatse van één van de geplande
gebouwen nog stukjes van een wal te zien die
vanaf de Hunneschans loopt. Dit was nog
helemaal niet bekend en in eerder

bureauonderzoek ook niet ontdekt! Op de
hoogtelijnenkaart van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN2) zijn ze nog
goed te zien.

Afbeelding 27. Het plangebied ’t Hof op het
Actueel Hoogtebestand Nederland. De rode,
oranje en gele zones betreffen de relatief
hoger gelegen zones, de blauwe en groene
zones betreffen de relatief lager gelegen
zones. Aan de westkant van het plangebied is
te zien dat een smalle verhoging (de wal)
vanuit het noordwesten (waar de
Hunneschans ligt) het plangebied binnenkomt
(afbeelding: SOB Research).
De wal is zeker ouder dan 1634, want hij is al
getekend op een kaart van die datum (wal G
binnen het rood omlijnde gebied). Maar
verder zijn er helemaal geen aanwijzingen
over de ouderdom. Daarom is besloten om de
stukjes wal op te graven, in de hoop de
ouderdom te achterhalen. Daarvoor werd in
november door SOB Research allereerst een
proefsleuf gegraven om alvast een profiel te
kunnen maken. De wal was zichtbaar op het
terrein zelf, al moest je het wel weten, anders
vielen de kleine hoogteverschillen nauwelijks
op. In de bodem was hij helaas minder goed
herkenbaar. Omdat het gebouw en de
bestrating en paden eromheen nog in gebruik
waren, is het onderzoek van de andere stukjes
wal uitgesteld tot vlak na de sloop van het
bestaande gebouw. In een later stadium, als
ook daar nieuw gebouwd wordt, volgt nog een
proefsleuf zuidelijker op het terrein. Voor nu
hebben we kunnen bevestigen dat de wal op
het terrein aanwezig is, we hopen bij het
vervolgonderzoek meer duidelijkheid over de
ouderdom te kunnen krijgen.

Afbeelding 28. Het plangebied ’t Hof te Uddel
(rood omkaderd) globaal weergegeven op een
uitsnede van de Kaart met Uddelermeer en
Hunneschans door Dirck Pauw 91677) naar
Nicolaes van Geelkercken (1634) (afbeelding:
SOB Research).

45. De Bieze (Uddel)
Bijdrage van Mieke Smit

Omdat binnen het gebied De Bieze, nabij de
Uddelse heide, munitieruimingen plaats zullen
gaan vinden en dit een bijzonder natuurgebied
is, is voorafgaand aan de ruimwerkzaamheden
een ecologisch onderzoek uitgevoerd alsook
een archeologisch bureau- en karterend
booronderzoek. De Bieze wordt ook wel De
natte Bieze genoemd, en nat was het er zeker,
tenminste normaal gesproken. In de warme
en droge zomer van 2018 was het waterpeil in
De Bieze behoorlijk gedaald. Van tevoren
bestond het idee dat er een leemlaag in de
ondergrond aanwezig was die een hoge
(schijn)grondwaterspiegel veroorzaakte. Eén
van de voorwaarden voor het uitvoeren van
het booronderzoek was dan ook dat deze
leemlaag niet doorboord mocht worden om
het ‘leeglopen’ en verdrogen van het gebied
te voorkomen.
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 25, 26 en
28 mei 2018. Daarbij is een boorgrid van 30 bij
35 meter met een noordwest-zuidoostelijke
oriëntatie toegepast. De boringen in een raai

versprongen ten opzichte van die in de
naastgelegen raai, waardoor een systeem van
gelijkbenige driehoeken ontstond. De
boorlocaties zijn eerst door Leemans
Speciaalwerken onderzocht op mogelijke
aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven.
Uit het onderzoek blijkt dat er een dik pakket
stuifzand aanwezig is in het plangebied,
bestaande uit matig grof, matig siltig zand. In
het onderste deel van het stuifzandpakket is
een humeuze gelaagdheid aanwezig.
Langs de noordelijke en zuidelijke rand van
het plangebied bevindt zich onder het
stuifzand direct de Ah-horizont van een pakket
dekzand. In het overgrote deel van het
plangebied bevindt zich onder het stuifzand
echter een veenlaag. In enkele boringen is
aangetoond dat onder deze (dunne) veenlaag
een Ah-horizont van een dekzandprofiel
aanwezig is. De aanwezigheid van een
veenlaag betekent dat sprake is van een
natuurlijke laagte.
In het plangebied is niet de verwachte
leemlaag aangetroffen. Toch is de
aanwezigheid van de vennetjes en de hoge
grondwaterstand wel te verklaren. De
aanwezigheid van een sterk verkitte podzol-B
horizont samen met de sterk humeuze
bovengrond van het dekzandprofiel en de
veenlaag zorgt ervoor dat het regenwater
nauwelijks in de top van het dekzand kan
infiltreren en daarom in de bovengrond (het
stuifzandpakket) wordt vastgehouden.
Aangezien de weinig doorlatende laag langs
de zuid- en westgrens van het plangebied
hoger ligt, is hier een komachtige laagte
ontstaan, waardoor het regenwater evenmin
horizontaal kan wegstromen.
In het pakket stuifzandafzettingen zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen. Er
zijn zodoende weinig uitspraken te doen over
de ouderdom van het stuifzandpakket. De
mogelijkheid bestaat dat deze stuifzanden het
resultaat zijn van de munitiespringputten die
hier direct na de oorlog zijn aangelegd. Om de
ouderdom van de stuifzandafzettingen te
bepalen wordt in 2019 verder onderzoek
gedaan. Zo zullen er monsters genomen
worden voor een OSL-datering, een methode
waarbij kan worden bepaald wanneer een
zandkorrel voor het laatst zonlicht heeft

gezien. De munitieruimingen kunnen in dit
gebied verder hervat worden en worden op
afstand archeologisch begeleid.

Vondstmeldingen
Bijdrage van Harry Pape
In 2018 is weer een aantal vondsten bij de
gemeente of bij de AWA gemeld. Deze
meldingen kwamen tussendoor of werden
gedaan op het bodemvondstenspreekuur
tijdens de Nationale Archeologiedagen. Heeft
u ook een vondst, waarvan u zich afvraagt wat
het is? U kunt uw melding doen bij de
gemeente (archeologie@apeldoorn.nl) of de
vrijwilligers van de AWA
(awa.apeldoorn@gmail.com).

Afbeelding 29. De Bieze kent een hoge
grondwaterstand door de aanwezigheid van
een laag die niet of nauwelijks water doorlaat
(foto: Assist Explore).

Afbeelding 30. Het zetten van de boringen in
De Bieze (foto: Assist Explore).

Mogelijk erf nabij Lieren
In augustus 2018 kwam een melding binnen
van een mogelijk oud erf, in een weiland aan
de Kattekuule en de Achterste Kerkweg. Met
behulp van luchtfoto’s en de effecten van de
zomerdroogte, waren contouren zichtbaar
geworden. Desondanks zijn er bij nader
onderzoek geen bronnen die aangeven dat
hier sprake is van een historisch erf. Het
fenomeen moet ofwel van voor de 17e eeuw
stammen, ofwel uit de 21e eeuw – want op
alle historische kaarten van de periode
daartussen is niets op deze plek te zien.
Wellicht betreft het, gezien de scherpe
contouren, een relatief jong fenomeen. Te
denken valt dan aan een schuur, die niet lang
genoeg heeft gestaan om op kaarten te
verschijnen. Vooralsnog blijft het een
mysterie…

Afbeelding 31. Luchtfoto van de locatie nabij
Lieren (bron: N. Cramer).

Mogelijk stuk gietijzer
In mei 2018 werd door een acht jaar oude
amateurarcheoloog in het bosgebied bij HoogSoeren een stuk ijzer aangetroffen. Op basis
van de foto’s lijkt het te gaan om een stuk
gietijzer. Er wordt nog een afspraak gemaakt
om de vondst in het echt te bekijken.

Afbeelding 33. Het mogelijke ijzeren sluitwerk
(bron: M. van Ittersum-vd Heuvel).

Een klappersteen
Tijdens het bodemvondstenspreekuur meldde
zich een jonge bezoeker met een bijzondere
steen. De specialisten konden haar vertellen
dat het om een klappersteen gaat.
Klapperstenen zijn stenen die je op de Veluwe
kunt vinden en die in de Vroege
Middeleeuwen als erts gebruikt werden in de
ijzerindustrie. De klappersteen kon ter plekke
vergeleken worden met de stenen die in de
vitrine van de reizende tentoonstelling
‘Wolven en Slakken op de Veluwe’ lag.
Afbeelding 32. Het mogelijke stuk gietijzer
(bron: M. van Valburch).
Overig nieuws
Mogelijk ijzeren sluitwerk
In 2017 werd nabij het Kroondomein door een
oplettende wandelaar een stuk ijzer
gevonden, dat in 2018 bij de gemeente en de
AWA werd gemeld. Tijdens het
bodemvondstenspreekuur werd de vondst
nader bekeken. Waarschijnlijk gaat het om het
sluitwerk van een kist, wellicht uit de 18e of
19e eeuw. De vondst is door de vinder
geschonken aan de AWA.

Historisch Café over archeologie
Traditiegetrouw ging het eerste historisch café
van het jaar, op de eerste vrijdag in februari,
over archeologie. Deze keer stond het café in
het teken van de Nationale Archeologiedagen.
In 2017 deed Apeldoorn voor het eerst mee
aan deze dagen en stond een weekend lang de
archeologie van de Vogelbuurt centraal.
Tijdens het Historisch Café werd door Masja
Parlevliet een impressie van die eerste keer
getoond en werden de uitkomsten van het
archeologisch onderzoek in de Vogelbuurt
gedeeld (zie voor meer informatie over het
onderzoek: https://archieven.codaapeldoorn.nl/detail.php?nav_id=01&id=109396911&index=23).

Het tweede verhaal was van Tjada Amsterdam
van de werkgroep Geologie van KNNV EpeHeerde. Zij vertelde over de experimenten die
zij hebben uitgevoerd om op
vroegmiddeleeuwse wijze ijzer te halen uit
klapperstenen van de Veluwe. In duidelijke
stappen werd toegelicht hoe een ijzeroven
opgebouwd werd en hoe de erts en het
houtskool uiteindelijk zorgde voor een zelf
gesmede, Veluwse ijzerbaar. In 2018 stond dit
Veluwse ijzer vervolgens centraal bij de
Nationale Archeologiedagen in Apeldoorn en
Epe.

funderingen zijn in de ondergrond nog
aanwezig. De contouren van deze funderingen
zijn met het oppoetsen van de strips door
leerlingen van groep 7 van de Koningin
Wilhelminaschool weer goed zichtbaar
geworden.

Afbeelding 35. Leerlingen van de Koningin
Wilhelminaschool zijn fanatiek bezig de
messing strips, die verwijzen naar de
fundamenten van de Oude Mariakerk, weer
schoon te poetsen.

Afbeelding 34. Poster van het historisch café
over archeologie (afbeelding: CODA).

Sam poetst de plaat
Om aandacht te vestigen op de Apeldoornse
monumenten, de zichtbare, maar ook de
onzichtbare, organiseerde de SAM (Stichting
Apeldoornse Monumenten) een
schoonmaakactie van de messing strips op het
Raadhuisplein. Deze strips verwijzen namelijk
naar de Oude Mariakerk, een oorspronkelijk
middeleeuwse kerk, die hier tot het midden
van de 19e eeuw heeft gestaan. De

Grafheuvels
Sinds de tentoonstelling ‘Het Geheim van de
Gelderse grafheuvel’ in CODA in 2014 reist
over de Veluwe een verhaal over grafheuvels
rond. Afgelopen jaar had Museum ’t Pakhuis
in Ermelo de handschoen opgepakt en aan de
hand van het reizende verhaal een eigen
tentoonstelling gebouwd: ‘Graven naar
Goodies’. Naast de tentoonstelling waren er
veel nevenactiviteiten voor kinderen (jong en
oud) georganiseerd, waaronder een
escaperoom-achtig spel over wie de grafroof
heeft gepleegd. Vooral veel schoolklassen
waren enthousiast over de vele vondsten en
verhalen die achter grafheuvels schuilgaan.

Afbeelding 36. De tentoonstelling Graven naar
Goodies over grafheuvels deed het heel goed
bij schoolkinderen.

Tijdens Open Monumentenklassendag konden
schoolklassen meer over grafheuvels te weten
komen in het Spainkbos. Aan de hand van een
dit jaar ontwikkelde grafheuvelleskist werd
duidelijk dat er in zo’n saaie bult zand veel
meer zit dan je zou denken.

Afbeelding 37 en 38. Gemeentelijk archeoloog
Masja Parlevliet legt aan de hand van de
grafheuvelleskist uit wat je allemaal in een
grafheuvel zou kunnen tegenkomen.

Afbeelding 39. Tijdens de Open
Monumentenklassendag kregen scholieren de
opdracht een zogenaamd ‘elfje’ te maken, een
gedicht met 11 woorden.

Nationale Archeologiedagen
Bijdrage van Janneke Zuyderwyk

Dit jaar organiseerden we de Nationale
Archeologiedagen met als thema
vroegmiddeleeuwse ijzerproductie op de
Veluwe samen met diverse partijen in
gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Zo
konden we aansluiten bij het mooie

ijzerwinproject van de KNNV Epe-Heerde
(https://www.knnv.nl/afdeling-epeheerde/ijzerwinning-van-klapperstenen). De
workshop ijzerwinnen had zijn climax – het
stoken van de ijzeroven- op zaterdag in
museum Hagedoorns Plaatse, waar nog meer
leuke archeologieactiviteiten te doen waren.

Afbeelding 41. Natuurlijk kon je tijdens de
Nationale Archeologiedagen over IJzer smeden
bij de middeleeuwse smid (gemeentelijk
archeoloog Janneke Zuyderwyk).

Afbeelding 40. De Nationale Archeologiedagen
werden in Apeldoorn geopend door wethouder
Mark Sandmann en stadsdichter Aad van der
Waal door het uitrollen van het gedicht
(W)ijzer(?) (Foto: Lynn Jansen of Lorkeers).

Zondags verplaatste de activiteit naar
Sportpark Orderbos bij de grootste
ijzerslakkenhoop van Nederland, vlakbij
atletiekvereniging AV’34. In de kantine was
daar de reizende tentoonstelling te bekijken,
maar kon je ook je eigen bodemvondsten
laten bekijken. En je kon er kennis maken met
de leskist OUD IJZER, zelf smeden op z’n
vroegmiddeleeuws, een spannend verhaal
beluisteren én natuurlijk de ijzerslakkenhoop
bekijken. Zie voor een impressie van de dag,
de bijdrage bij het nieuws van de AWA.

Afbeelding 42. Ook de landelijke organisatie
van de Nationale Archeologiedagen kwamen
langs in het Orderbos en waren onder de
indruk van de activiteiten en de drukte.

Reizende tentoonstelling Wolven en Slakken
op de Veluwe
Bijdrage van Janneke Zuyderwyk

Dit najaar vonden diverse activiteiten plaats
rond de vroegmiddeleeuwse ijzerproductie op
de Veluwe. Zo stond er vanaf eind september
in museum Hagedoorns Plaatse de reizende
tentoonstelling ‘Wolven en Slakken op de
Veluwe’, een tentoonstelling die we speciaal
voor dit thema hebben laten maken. Tijdens
de Nationale Archeologiedagen verhuisde de
tentoonstelling naar de kantine van AV’34
zodat bezoekers en sporters van de
atletiekvereniging kennis konden maken met
de bijzondere archeologische resten die daar
vlakbij gevonden zijn. In 2019 verhuist de
tentoonstelling nog naar Loenen, waar een
paar jaar geleden ook belangrijke nieuwe
dingen ontdekt zijn rond dit thema. Bij de
tentoonstelling is ook een brochure, met
dezelfde titel, verschenen. Deze is ook te
downloaden via de website van CODA:
https://www.codaapeldoorn.nl/nl/archief/publiekspublicaties).

Afbeelding 43 en 44. De reizende
tentoonstelling Wolven en Slakken op de
Veluwe

Stages
Afgelopen jaar hebben weer verscheidene
studenten van de Saxion Hogeschool stage
gelopen bij de gemeente Apeldoorn. Maar
niet alleen studenten komen stage lopen,
bijzonder was de stage van Kim Hoeks, een
middelbare scholier uit het tweede jaar, die
via Kids College Apeldoorn (KCA) vijf dagdelen
met de Sectie Archeologie van de Gemeente
Apeldoorn meeliep. Zo heeft ze geholpen bij
de opgraving en de open dag van de opgraving
bij Paleis het Loo en kreeg ze een blik achter
de schermen van het provinciaal depot van
bodemvondsten in Nijmegen. Ook liep ze een
middagje mee met de vrijwillige
archeologiewacht. Het was ook voor ons erg
leerzaam de archeologiebeleving eens vanuit
een jongere blik te bekijken!

Afbeelding 45. Tijdens een bezoek aan het
provinciaal depot van bodemvondsten stond
Kim Hoeks ineens oog-in-oog met een
Romeinse paradehelm die net terug kwam van
een tentoonstelling.
Wouter Groenendijk heeft voor zijn
afstudeeronderzoek alle archeologische
waarden binnen de paleistuinen van Paleis het
Loo geïnventariseerd. Oude onderzoeken van
de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB), de Nederlandse
Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG), de
gemeente Apeldoorn en losse vondsten en
verhalen van medewerkers van Paleis het Loo
en informatie van historische bronnen en
kaarten zijn bijeengebracht in een lijvige
scriptie en op een GIS-kaart geplot. De scriptie
geeft zo’n mooi overzicht van wat er aan
archeologische waarden in en om Paleis het
Loo te verwachten is, dat deze in 2019
uitgebracht gaat worden als SAGA-rapport.

Afbeelding 46. Wouter Groenendijk tijdens de
presentatie van zijn afstudeeronderzoek op de
Saxion Hogeschool.

Moniek van den Goor deed een
afstudeeronderzoek naar alle archeologische
vondsten in de GAS-collectie die in de
gemeente Apeldoorn gevonden zijn. De GAScollectie is de collectie van de Geldersche
Archaeologische Stichting en bestaat uit
vondsten die vooral in de eerste helft van de
20e eeuw verzameld zijn. De vondsten worden
beheerd door het provinciaal depot van
bodemvondsten in Nijmegen. Moniek heeft
deze Apeldoornse vondsten gefotografeerd, in
een database-systeem Adlib ingevoerd en
daar waar mogelijk als vindplaatsen op een
GIS-kaart verwerkt. Een monnikenwerk waar
we heel blij mee zijn, dat dat gebeurd is!

Ook voor tweede- en derdejaars studenten
van de Saxion Hogeschool is er plek bij de
gemeente Apeldoorn. Zo zijn afgelopen jaar
Sylvia Leenaers en Rick Ozinga bezig geweest
in het archeologisch depot met het
deponeerklaar maken van vondsten die bij het
munitiedepot zijn gevonden. Mocht je
interesse hebben, neem dan contact op via
archeologie@apeldoorn.nl

Vrijwillige Archeologiewacht Apeldoorn
De vrijwillige archeologiewacht Apeldoorn is
een groep vrijwilligers die vier à vijf keer per
jaar een zaterdag bij elkaar komt om
archeologische terreinen, zoals eeuwenoude
grafheuvels, te onderhouden. Het Apeldoorns
archeologisch erfgoed wordt met regelmaat
gemonitord op de onderhoudstoestand. Op
basis daarvan wordt bepaald wat er aan
onderhoud nodig is. Voor het onderhoud op
deze terreinen zijn vrijwilligers nodig, zodat
het erfgoed niet dichtgroeit. Zo blijven ze
behouden en zichtbaar.
Sinds de zomer van 2018 heeft de Vrijwillige
Archeologiewacht een coördinator die de
werkmiddagen organiseert en na een oproep
bij het programma ‘Gelderland Helpt’ van
Omroep Gelderland (zie:

https://www.gelderlandhelpt.nl/2324598helpt-u-mee-de-grafheuvels-enijzerslakhopen-in-apeldoorn-te-onderhouden)
zijn er ongeveer 10 vrijwilligers in de
werkgroep actief. Sindsdien zijn twee
terreinen, de grafheuvels in het Spainkbos en
de ijzerslakkenhoop in het Orderbos, onder
handen genomen.
Wilt u ook meehelpen op een werkdag van de
vrijwillige archeologiewacht? Neem dan
contact op met de coördinator Ad Smulders
(06-30746646 / smuld718@planet.nl)

Aankondiging archeologisch congres
Reuvensdagen 2019 Apeldoorn
Tijdens de Reuvensdagen in Vlaardingen werd
aangekondigd dat de komende archeologische
congresdagen in Apeldoorn zullen zijn. Dit
betekent dat in november 2019 een paar
dagen lang meer dan 500 archeologen onze
gemeente aan zullen doen. Via een filmpje (te
zien op http://www.reuvensdagen.nl/) werd
door wethouder Mark Sandmann Apeldoorn
als gastgemeente aangekondigd.

Afbeelding 49. Door het inspreken van een
filmpje kondigde wethouder Mark Sandmann
aan dat het Archeologisch congres de
Reuvensdagen in 2019 in Apeldoorn zullen zijn.

Afbeelding 47 en 48. Hier is de Vrijwillige
Archeologiewacht in actie.
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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!

