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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt de Hunnepers, het jaarverslag over 2019 van AWN18. Het is alweer de 49ste jaargang met 
ook dit jaar weer een voorwoord van de secretaris. Al is Gijsbert Jansen medio 2019 toegetreden tot 
het bestuur, het ontbreekt AWN18 nog altijd aan een voorzitter en een medebestuurslid. 
 

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 2019 van de secretaris, 

• De verslagen van de in AWN18 actieve werkgroepen met  hun overzicht van de in 2019 

uitgevoerde veldverkenningen, begeleidingen en opgravingen.  

• De jaarverslagen van de gemeentelijke archeologische diensten Apeldoorn en Zutphen. 

Helaas heeft de gemeentelijke archeologische dienst Deventer wegens tijdgebrek en een 

andere prioritering afgezien van het aanleveren van een bijdrage 

 

 

Gerard Tiemessen 
Secretaris AWN18 

 
  



 

Verslag van de algemene ledenvergadering 27 maart 2019 
Gehouden in de Van Vlotenhof, Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer. 

Aanwezig 18 leden:  
Patrick de Keijzer, Bert Toeter, Monic Breed, Peter van Hoeflaken, Willem Kuijpers, Wil Kuijpers, 
Wallie Vosmeier, Aly Dijkstra, Annemarie Brinkhorst, Dick Vonhof, Jan Venselaar, Wim Winterman, 
Giny Kogelman, Chris Nieuwenhuize, Gijsbert jansen, M.H. de groot, H. Lubberding, Huib de Kruijf 
 
Afwezig met kennisgeving 
Gerard Tiemessen en Gerard Arfman 

Aanwezige bestuursleden 
Chris Nieuwenhuize (penningmeester)  

1.  Opening en mededelingen; vaststelling agenda 
De penningmeester Chris Nieuwenhuize opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een 
mededeling en dat betreft de waarneming van de afwezige secretaris door Gijsbert Jansen voor 
het verslag. De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Behandeling en vaststelling van: 

2.1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 14 maart 2018 
Het verslag wordt geaccordeerd. 
 

2.2. Jaarverslag van de secretaris over 2018 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt geaccordeerd. 

 
3. Behandeling en (waar nodig) vaststelling van: 

3.1. Financieel verslag van de penningmeester over 2018 
De penningmeester geeft een toelichting en er zijn geen vragen. Er komt wel een 
opmerking vanuit de nieuwe werkgroep Eefde, Gorssel en Eefde over het niet beschikbaar 
stellen van gelden voor de werkgroepen. Alles gaat naar de grote organisatie. Er wordt 
besloten dit als agendapunt tussen de punten 5 en 6 te agenderen. 

 
3.2. Verslag van de kascontrolecommissie  

De kascommissie , Huib de Kruijf en Annemarie Brinkhorst, hebben geconstateerd dat de 
financiële administratie op orde is en zijn schriftelijk akkoord met (de toelichting op) de 
jaarrekening, waarin de baten/lasten van de reguliere uitgeven en die van de werkgroepen 
afzonderlijk zijn gespecificeerd.  
 

3.3. Begroting voor het jaar 2019 
Geaccordeerd. 
 

1.4 Voorlopige begroting 2020 
Geaccordeerd 
 

3.5 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 Giny Kogelman-Mulder  en Huib de Kruijf. 
( reserve Aly Dijkstra ) 

  



 

 
5. Verkiezing en benoeming bestuursleden 

Gerard Tiemessen (secretaris) en Chris Nieuwenhuize blijven aan.  Voorgesteld wordt Gijsbert 
Jansen als lid in het bestuur te benoemen. Die voordracht wordt geaccordeerd. Het bestuur blijft 
op zoek naar meer kandidaten voor het bestuur.  
 
In de korte discussie over “hoe verder met AWN18” wordt o.a. gesproken over de meerwaarde 
van een mogelijke fusie met andere afdelingen. Algemeen is men van mening dat de binding van 
de leden juist voor de eigen regio geldt. Er wordt een gesprek met de werkgroep G,E,A. 
georganiseerd. 

 
6. Rondvraag  

Is er geluidsapperatuur beschikbaar voor de lezing? Dat blijkt het geval. 
Rondopmerking: de tentoonstelling Wolven en Slakken in Apeldoorn. 
 

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 Stijn Heeren een lezing gegeven over “Ontvolking en 

herbevolking van Nederland na de Romeinse tijd. 

 

 

  



 

Jaarverslag van de secretaris over 2019 
 

Bestuur  
 

  Bestuurslid  
vanaf 

Functie  
vanaf 

Voorzitter vacature   

Secretaris Gerard Tiemessen 12-02-2014 12-02-2014 

Penningmeester Chris Nieuwenhuize 25-01-2006 17-02-2016 

Bestuurslid Gijsbert Jansen Medio 2018 27-03-2019 

Bestuurslid vacature   

 
Toelichting:  
Gijsbert Jansen is medio 2018 toegetreden tot het bestuur en benoemd op de ledenvergadering van 
27 maart 2019  
 
 
Algemene ledenvergadering AWN18 
De jaarlijkse ledenvergadering van AWN18 is gehouden op woensdag 27 maart 2019 in de Van 
Vlotenhof, Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer. 
 
 
Ledenaantallen 
Het ledental in AWN18 blijft stabiel. Jaarlijks melden zich een aantal leden nieuwe leden aan en 
worden een aantal leden uitgeschreven. Eind 2019  waren er 87 leden, waaronder de CODA 
bibliotheek te Apeldoorn. 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

AWN-18 87 88 87 85 88 88 86 85 86 

AWN-landelijk ? ? 1951 1858 1832 1866 1860 1955 2083 

 
Overleden 
In dit verslagjaar zijn 2 leden van onze afdeling overleden. Peter Kluwer uit Epse is medio 2019 
overleden en Maarten Fabery de Jonge op 3 januari 2020. Maarten Fabery de Jonge was jarenlang 
bestuurslid,  een poos als voorzitter en daarnaast veldwerkleider voor Gorssel. Hij heeft tot aan zijn 
dood meegewerkt aan het project Grooterkamp. 
 
Bestuursvertegenwoordiging 
Op 9 november 2019 hebben Chris Nieuwenhuize en Gerard Tiemessen deelgenomen aan de 
Afgevaardigdendag van de AWN. De algemene ledenvergadering op 13 april 2019 is niet door het 
bestuur bezocht. 
 
Chris Nieuwenhuize is penningmeester van de GAS (Gelderse Archeologische Stichting. Op 12 April 
2019 is door diverse leden deelgenomen aan de Gelderse Archeologie Dag  die door de GAS  in 
samenwerking met Gemeente Zutphen en Erfgoed Centrum Zutphen werd georganiseerd. 
 
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 regelmatig 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 

11 maart 2019 

22 mei- 2019 

9 juli 2019 

13 augustus 2019 

11 december 2019 

22 januari 2020 

26 februari 2020 

3 april 2020 (videovergadering) 

 
Berichten en mededelingen 
Een groot aantal berichten en mededelingen wordt 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. 

Wisseling regioarcheoloog 
Na een periode van bijna 8 jaar nam regioarcheoloog Nathalie Vossen afscheid om meer tijd te 

kunnen besteden aan de andere werkzaamheden binnen haar bedrijf Pro Erfgoed. Harry Pape-Luijten 

 is haar opvolger. 

Reuvensdagen in Apeldoorn 
Het grootste terugkerende archeologie evenement van het jaar, de Reuvensdagen, vond in 2019 
plaats in theater Orpheus in Apeldoorn. Meer dan 600 archeologen waren op 22 en 23 november 
twee dagen lang actief met tal van presentaties en ook veel met bijpraten.  
De organisatie vond plaats via een strak draaiboek waarbij ook een beroep werd gedaan op 
vrijwilligers. Resultaat was dat 19 vrijwilligers, voor het grootste deel AWN leden uit Apeldoorn, 
praktisch meehielpen en meteen de kans kregen ook een deel van de tijd deel te nemen aan de 
activiteiten.  
 
Project: Op zoek naar Hamaland 
Het project is afgerond en wordt gerapporteerd in het jubileumboek met de gelijknamige titel. 
 
Project: Grooterkamp 
Het project Grooterkamp is nog steeds in  een afrondende fase. 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. Vertraging is ontstaan door het overlijden van 
Maarten Fabery de Jonge en het wegens ziekte niet beschikbaar zijn van één de dragende 
deskundigen. Het onderzoek wordt 2020 afgerond. Deponering van de vondsten zal in overleg met 
de regioarcheoloog moeten plaatsvinden. 
 



 

Schans Lochem 
Op verzoek van AWN18 is de schans op de Lochemse Berg aangewezen als gemeentelijk monument 
door de gemeente Lochem. 
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 deze 
werkgroepen.  
 
Elke dinsdagavond is er depotavond in Apeldoorn. 
Op vrijdagmiddagen vinden activiteiten plaats in het depot van AWN18 in het gebouw van 
Archeologische Dienst Deventer. 
 

De informele werkgroep Archeologie Almen-Eefde-Gorssel die in 2017 is ontstaan, is in 2019 wat 

verbreed en bestendigd. De contacten met de Historische vereniging ‘de Elfmarken’ zijn verstevigd 

en er zijn ook contacten gelegd met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem (HGL). 

 
Jubileum 50 jaar AWN18 
In 2019 bestond onze afdeling 50 jaar. Er wordt een boek uitgegeven met als 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.  . 

Het boekje omvat de periode 800-1050, de tijd van Hamaland en de tijd waarin Deventer en Zutphen 
opkwamen. Verschillende leden en aangezocht deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan het 
boek dat in 2020 zal verschijnen. 
 
Archeologische kroniek van Gelderland 
In het verleden heeft AWN18 bijdragen geleverd aan de archeologische kroniek van Gelderland. Sinds 

enkele jaren wordt deze niet meer opgenomen in de boekenreeks Bijdragen en Mededelingen Gelre, 

maar verschijnt deze digitaal in een nieuwe special, de Archeokroniek, op de website Mijn Gelderland. 

Dit op initiatief van de Gelderse Archaeologische Stichting (GAS) en het Provinciaal Overleg 

Archeologie Gelderland (POAG). In 2020 zullen we bijdragen aan de Archeokroniek. 

Lezing Schans Lochem 
Gerard Tiemessen verzorgde op 14 december een lezing over de schans voor het Historisch 

Genootschap Lochem. 

 
Door de afdeling georganiseerde activiteiten 
 
Lezing 27 maart. Ontvolking en herbevolking van Nederland na de Romeinse tijd. Stijn Heeren 
Uit archeologische opgravingen uit verschillende delen van Nederland blijkt dat aan het eind van de  

Romeinse tijd bijna alle nederzettingen verdwijnen. Is dit een werkelijke ontvolking, en kwam die dan 

door oorlog, ziekte of nog iets anders? En waar kwamen later de nieuwe bewoners weer vandaan? 

Was dat door migratie? 

Aan de hand van archeologisch opgegraven nederzettingen uit verschillende regio's en verschillende 

eeuwen ontrafelt Stijn Heeren de bewoningsdynamiek op het platteland van de Romeinse tijd tot in 

de Vroege Middeleeuwen. Na een overzicht van de patronen per regio komen ook de oorzaken aan 

bod: waardoor verdwijnen bijna alle nederzettingen in een groot gebied? En wanneer komen ze weer 

terug ? 



 

Stijn Heeren is Programma Coördinator aan de Vrije Universiteit voor het PAN programma: Portable 

Antiquities of the Netherlands. Het doel van dit programma is om oudheidkundige vondsten in privé 

bezit, met name gevonden met de metaaldetector, te documenteren en publiceren. Stijn Heeren is 

gepromoveerd op een onderzoek naar de bewoning op het platteland in de Romeinse tijd. 

 

 
Schat Lienden. Foto museum het Valkhof Nijmegen 
 
Lezing 6 november 2019 Bert Fermin ; Romeinen en Vikingen in Wapsen 
Al jaren worden er door amateurarcheologen vondsten gedaan op een kleine zandkop aan de 

Baankstraat in Brummen tegenover Zutphen. In de middeleeuwen stond deze plek bekend als 

Waps(en). Op 6 november zal archeoloog Bert Fermin een poging doen de geschiedenis van deze 

plek te reconstrueren aan de hand van deze vondsten.  

Deze plek blijkt een zeer lange en bewogen geschiedenis te kennen. De oudste vondsten gaan terug 

tot zo’n 8000 jaar geleden. Maar wat de plek écht bijzonder maakt, zijn de vondsten uit de Romeinse 

tijd en middeleeuwen. Zo zijn er vrij veel vroeg-Romeinse militaire vondsten gedaan, terwijl er vrijwel 

geen nederzettingsmateriaal uit die tijd werd aangetroffen… Vanaf de láát-Romeinse tijd lijkt de plek 

continu bewoond geweest te zijn. 

Zonder meer fascinerend zijn ook de vondsten uit de late 9e eeuw. Hiertussen bevinden zich namelijk 

vondsten die vrij ondubbelzinnig aan Engelse Vikingen te koppelen zijn.  We weten dat de IJsselstreek 

geplunderd is door Vikingen die in 879 de oversteek vanuit Engeland maakten. Werd Zutphen in 882 

misschien vanuit Wapsen overvallen? 

En in de 13e eeuw leefde hier een leenman, zo weten we uit de oudste geschreven bronnen waarin 

Wapsen genoemd wordt. Behalve dat deze man schapenboer was, was hij ook belastinginner en 

ridder. Tot de vondsten die op Wapsen zijn gedaan uit deze tijd behoren allerhande paardentuig, een 

vrij omvangrijke hoeveelheid munten én het persoonlijke zegel van deze Gerard van Wapsen. Met in 

zijn wapen: een schaap. Luchtfoto’s laten zelfs contouren zien van wat misschien een kleine 

motteversterking was…. En daarna? Daarna werd Wapsen een klein buurtschapje als zovele andere.  

Bert Fermin studeerde af in Leiden als prehistorisch archeoloog. Sinds 2001 werkt hij in Zutphen en 

heeft hij tientallen opgravingen in en rond Zutphen en Doesburg geleid. 

 



 

 

 
Lezing 12 februari 2020 Botje bij botje leggen.  Norbert Eeltink 
Archeologie is een zeer breed vakgebied en bestudeert alles vanaf het recente verleden zoals de 

Tweede Wereldoorlog tot onze verre voorouders vele duizenden jaren geleden. De vondsten die bij 

archeologisch onderzoek worden gedaan, zijn zeer uiteenlopend. Naast resten van zijn gebouwen, 

zijn gebruiksvoorwerpen en zijn afval, kan de mens zelf ook een archeologische vondst in de bodem 

zijn geworden. Na de dood werden mensen normaal gesproken begraven of gecremeerd, net als nu. 

Meestal blijft van het menselijk lichaam niet meer dan het botmateriaal bewaard. Onderzoek aan 

deze botten kan ons echter van alles leren over de mensen zelf, over hun leven en over de wereld 

waarin ze leefden. 

Archeoloog en fysisch antropoloog Norbert Eeltink geeft op 12 februari een lezing over dit 

onderwerp en zal vertellen over verschillende aspecten van menselijke resten in de archeologie. 

 

Norbert Eeltink is senior-archeoloog en fysisch antropoloog, dus specialist in mensenbot. Hij heeft 

een eigen onderzoeksbureau Aestimatica en onderzoek gedaan naar botmateriaal uit verschillende 

Ijsselsteden. Naast zijn reguliere werk als archeoloog en botonderzoeker werkt hij ook als 

museumadviseur en bij de archeologieopleiding van Saxion. 

 

 



 

Legpenning AWN voor Archeologie Zutphen 

Op vrijdag 22 november ontving stadsarcheoloog Michel Groothedde van het  team Archeologie van 

de gemeente Zutphen de zilveren legpenning van de AWN uit handen van voorzitter Gajus Scheltema 

tijdens de Reuvensdagen in Apeldoorn. Elke 5 jaar reikt de AWN deze prijs uit aan een instantie die 

zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de archeologie en vrijwilligers. 

 

Gajus Scheltema reikt de zilveren legpenning uit aan Michiel Groothedde (Foto: AWN) 

 

Het team Archeologie van Zutphen is onderscheiden voor de manier waarop de gemeente Zutphen 

met erfgoed omgaat en hoe het archeologie bij een breed publiek onder de aandacht brengt. Naar 

het oordeel van de jury heeft de gemeente Zutphen een voorbeeldfunctie binnen de archeologie, 

enerzijds als koploper in de professionele archeologie, als wetenschappelijk instituut met 

internationale bekendheid.  en anderzijds als rolmodel voor de inzet van vrijwilligers. Met open 

dagen, voorlichting, publicaties over onderzoeken en ruimte voor onderwijs wordt archeologie onder 

de aandacht brengt van het publiek gebracht.  De archeologische ontdekkingen van het team voegen 

kennis en verhalen toe aan de Zutphense geschiedenis. Team archeologie weten regelmatig de 

nationale en soms internationale pers te halen met hun ontdekkingen waaronder de crimescène van 

een Vikingaanval uit 882, uniek voor het vastenland van West-Europa. Kennis over de geschiedenis 

van Zutphen wordt breed  gedeeld niet alleen met vakgenoten, maar vooral ook met inwoners, 

toeristen en nieuwkomers in de gemeente.. Erfgoed is een belangrijke peiler van de identiteit van 

Zutphen, de keuze van nieuwkomers voor de stad Zutphen is vaak ingegeven door dit erfgoed. De 

gemeente Zutphen is al vroeg begonnen archeologie als een belangrijk deel van haar 

verantwoordelijkheid en takenpakket te zien. Vanaf 2007 heeft de gemeentelijke archeologische 

dienst van Zutphen ook in de gemeente Doesburg haar werkterrein. 

Team archeologie heeft 6 vaste medewerkers en een wisselend aantal stagiaires. Archeologie is een 

volwaardig onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bijzonder is dat het team  een vrij vaste 

groep van vrijwilligers aan zich heeft weten te binden. Deze vrijwilligers zijn op verschillende 

terreinen actief: van metaaldetectie, veldwerk tot  conservering van archeologische artefacten, 

metaal, aardewerk, leer. Wat de inzet van vrijwilligers in Zutphen zo bijzonder maakt, is dat ze niet 



 

uitsluitend als een paar extra handen voor het verrichten basale werkzaamheden worden gezien, 

maar zoveel mogelijk volwaardig worden ingezet in het veld, bij de uitwerking én in de organisatie. 

Men is bereid serieus in de vrijwilligers te investeren en ze daadwerkelijk op te (laten) leiden. De 

directe samenwerking met het stedelijke museum heeft ertoe geleid dat men nu niet enkel in 

hetzelfde gebouwencomplex is gevestigd, maar dat het publiek ook nog eens vanuit het museum 

door enkele glazen wanden alle soorten archeologen, van professional, via de student tot de 

vrijwilliger, ‘live’ aan het werk kan zien in de werkruimtes van het Team Archeologie. 

Team archeologie wordt geleid door bevlogen stadsarcheoloog Michel Groothedde. Michel 

Groothedde is  in 1967 geboren te Zutphen en in 1979 op aandringen van Peter Schut lid geworden 

van AWN18. Reeds vroeg wist hij wat hij wilde worden, stadsarcheoloog te Zutphen.  Hij  studeerde 

van 1987-1991 pre- en protohistorische archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.  Vanaf 1992 

tot werkzaam als gemeentelijk archeoloog in Zutphen en van 1994-1999 in deeltijd in een 

vergelijkbare functie in Deventer. Michel promoveerde in 2013 aan de faculteit Archeologie van de 

Universiteit Leiden op de vroege stadsontwikkeling van Zutphen rond het grafelijke hof. Michel 

Groothedde heeft een enorme historische kennis over de Hanzestad Zutphen. 

Projectenoverzicht: Archeologie Apeldoorn,  

zie Jaarverslag Archeologie Apeldoorn elders in dit blad 

 

 

  



 

Werkgroep Bouwhistorie 
Door Aly Dijkstra 
 
Het afgelopen jaar is de werkgroep versterkt 

met vijf nieuwe leden, die deels een paar 

vroegere deelnemers vervangen. We hebben 

na de zomer een paar advertenties voor 

vacatures op website van de 

vrijwilligerscentrale geplaatst: voor 

bouwkundige zaken, archiefonderzoek en 

transcriptie van oude teksten. Daarop 

kwamen veel reacties. Alle belangstellenden 

zijn ontvangen voor een gesprek, waarna (om 

diverse redenen) mensen toch besloten niet 

mee te doen. We hebben er nu twee mensen 

bij voor bouwkundige aspecten, een voor 

archiefonderzoek en een voor vertaling van 

oude teksten. 

Daarnaast wordt zo nu en dan ook nog een 

beroep gedaan op vroegere medewerkers van 

het Stadsarchief. 

Dit jaar zijn enkele rapporten afgerond en zijn 

een paar nieuwe projecten ter hand genomen. 

Steeds weer blijkt dat het maken van een 

goede inventarisatie, zowel van de bewonings- 

als van de bouwhistorie, en de verwerking 

daarvan in een rapport meer tijd kosten dan 

aanvankelijk gedacht. En als dan het schrijven 

van het rapport begint, blijkt dat vaak nog 

aanvullend onderzoek (vooral in het 

stadsarchief) moet worden gedaan. 

Een aantal rapporten wacht op publicatie in 

papieren vorm: het Muntentorencomplex, 

Grote Overstraat 43, Hoge Hondstraat 79 en 

Plasmansweg 2. Dit vanwege de nog steeds 

niet opgeloste problemen met de reproductie. 

De rapporten worden wel op de website van 

de werkgroep geplaatst. 

Onder de Linden 3 
Het rapport over dit pand is afgerond. Het 

monumentale pand (rijksmonument) wordt in 

1866 gebouwd als pastorie voor de dominee 

van de Doopsgezinde Gemeente in Deventer. 

Die schreef op 19 februari 1866 een brief aan 

het kerkbestuur waarin hij zijn beklag deed 

over de slechte behuizing van zijn gezin. “[….] 

zij tot eene vaste overtuiging is geworden, 

sedert ook onze arts Dr. P. van Delden Pzn 

verklaard heeft, dat de pastorij door mij 

bewoond, voor mij en mijn gezin bepaald 

nadeelig is. Wat nu te doen? Zal ik zelf mij van 

eene mij en de mijnen voegende woning 

voorzien? Als ’t niet anders kan dan zal ik dat 

wel moeten, daar ik toch om finantiele 

redenen mijne gezondheid en die van vrouw 

en kinderen niet in de waagschaal mag 

stellen.” Diezelfde dag besprak het 

kerkbestuur zijn verzoek en op 23 februari 

werd, na raadpleging van de Broeders, het 

besluit genomen een nieuwe pastorie te laten 

bouwen op een perceel dat van de gemeente 

Deventer gekocht moest worden. De 

bouwopdracht werd verstrekt aan de 

gerenommeerde Deventer architect Maarten 

van Harte. Een staaltje van voortvarend 

bestuur! In 1872 klaagt de dominee over het 

feit dat in de barakken van het Geertruiden 

Gasthuis tyfuspatiënten zijn ondergebracht. 

De privaten van de barakken grenzen aan de 

tuin van zijn woning; ze veroorzaken niet 

alleen stank, maar ook het zoontje van de 

dominee wordt besmet. Een beroep op de 

gemeente resulteert dan in het verplaatsen 

van de privaten. 

 

Het pand ligt (deels) op de buitengracht die 

kort daarvoor gedempt werd.  

Binnenkort wordt het eindrapport aan de 

eigenaar aangeboden. 

  



 

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. 

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. 

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 moet nog 

worden afgerond. De notariële archieven zijn 

geraadpleegd, de foto’s en teksten moeten 

worden verwerkt en er moeten verbindende 

teksten worden geschreven bij het 

archiefonderzoek. 

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. 

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.  

Er is door vroegere schrijvers over Deventer 

geopperd dat op deze plaats een botermarkt 



 

geweest zou zijn; het pand ligt aan de Brink 

tegenover de Boterstraat. 

Nader onderzoek door de echtgenote van een 

werkgroeplid leverde echter geen resultaat 

op. Nu moet alle informatie nog worden 

geordend en gerapporteerd. 

Nieuwe projecten 
Er zijn enkele nieuwe aanvragen voor 

onderzoek binnengekomen, waaronder van 

het pand Menstraat 8. Een aantal leden van 

de werkgroep heeft het pand bezocht. De 

eigenaar heeft zelf al veel onderzoek gedaan. 

Afgesproken is dat de werkgroep een kort 

rapportje maakt. 

De eigenaar van het pand Nieuwe Markt 39 

hoorde van zijn buurman, hotel de 

Vischpoorte, dat de werkgroep daar 

onderzoek had gedaan. Hij wilde graag meer 

weten over de geschiedenis van zijn huis. Een 

bezoek aan het pand leverde weinig nieuws 

op, omdat er veel verbouwd is. Er kan nog wel 

archiefonderzoek worden gedaan naar 

vroegere bewoners en naar de functies van 

het pand. 

Ten slotte heeft de werkgroep zelf gevraagd 

om een onderzoek in de Walstraat 91. Het 

huidige pand is een samenvoeging van twee 

oorspronkelijke woningen; dat is gebeurd in 

de jaren ’60-’70, toen het Bergkwartier door 

particulier initiatief opgeknapt werd. 

In een onderzoeksscriptie van een 

Saxionstudent archeologie over de 

aanwezigheid van de stadsmuur onder de 

Walstraat werd vermeld dat in de kelders van 

een aantal huizen (mogelijk) resten te zien 

waren. Onderzoek door de werkgroep bracht 

niets bijzonders in de kelder aan het licht. 

Maar het is interessant genoeg om 

archiefonderzoek te doen naar vroegere 

eigenaren en bewoners, en naar hun 

werkzaamheden. Dat is in dit geval veel werk 

omdat het om twee panden gaat met twee 

kadastrale nummers. En dus ook met hun 

eigen geschiedenis in het stadsarchief. 

 

 

 

Archeologische Werkgroep Raalte  
Door Wim Winterman en Giny Kogelman 
 

In de gemeente Raalte hebben in 2019 geen 

archeologische opgravingen plaatsgevonden. 

Ook zijn er geen proefsleuven gegraven of 

boringen verricht.  

Wel zijn door de werkgroep enkele lokaties 

onderzocht helaas zonder resultaat. 

Voor 2020 liggen al wel een paar objecten 

klaar hopelijk dan met meer resultaat. 

 

 
Archeologische Werkgroep 
Deventer 
 

Geen bijdrage.  

 

  



 

Werkgroep Almen-Eefde 
Door Jan Venselaar. jan@venselaar.nl 
 

De informele werkgroep die in 2017 is 

ontstaan, is in 2019 wat verbreed en 

bestendigd. De contacten met de Historische 

vereniging ‘de Elfmarken’ die het grondgebied 

van de voormalige gemeente Gorssel als 

werkterrein heeft, zijn verstevigd. De 

vereniging heeft, weer, een werkgroep 

archeologie in het leven geroepen en de 

werkgroep Almen-Eefde, en nu ook -Gorssel, 

is in de praktijk gewoon dezelfde groep 

mensen. Dat werkt effectief en voorkomt 

dubbel werk en miscommunicatie. 

Inmiddels zijn ook contacten gelegd met het 

Historisch Genootschap Lochem-Laren-

Barchem (HGL) die het gebied van de 

oorspronkelijke gemeente Lochem als 

werkterrein heeft. Daarmee ontstaat nu 

dezelfde constructie. Er is nu geen specifieke 

werkgroep archeologie en de Werkgroep GEA 

zal die rol de facto gaan vervullen. Er wordt al 

meegewerkt aan specifieke activiteiten zoals 

het virtueel museum dat het HGL wil 

opzetten.  

De werkgroep is nog klein. Er wordt nu niet 

aan actieve werving gedaan maar de hoop is 

dat vanuit de twee historische verenigingen 

mensen geïnteresseerd raken.  

De hoofdactiviteit is het in kaart brengen  van 

wat er aan informatie is over archeologische 

vondsten, met name ook de vroege 

prehistorie, de brons en steentijd. Dat betreft 

rapporten en documenten en verder worden 

vondsten(en/of herinneringen daarover) in 

kaart gebracht bij lokale musea en 

particulieren.  

De bedoeling is om tot een beter overzicht van 

de beschikbare kennis over het gebied en 

daarmee het archeologisch landschapsbeeld 

te komen. Dat kan de huidige beschikbare 

archeologische waardekaarten verbeteren 

met name wat betreft de vroege periodes.  

De oproep bewoners, in Almen, Eefde en 

Gorssel via diverse kanalen heeft een aantal 

interessante vondsten opgeleverd. Nader 

onderzoek daarvan in overleg met 

archeologen, geeft aan dat daar nog 

interessante informatie uit te halen valt.  

Dat en het onderzoek naar oude bronnen en 

verslagen geeft aan dat de archeologische 

waarde van veel terreinen mogelijk 

onderschat wordt. Te snel wordt dan het 

stempel ‘niet interessant’ gegeven en vinden 

zonder goed archeologisch onderzoek graaf en 

bouwwerkzaamheden plaats. Bij toeval 

worden dan soms toch belangrijke vondsten 

gedaan, waarvan dan de context niet meer 

goed te bepalen is. 

De groep wil die kennis ook graag bij de 

bewoners verspreiden. Tijdens de 

archeologiedagen op 12 en 13 oktober is weer 

een fietstocht uitgezet, nu rond Gorssel, langs 

de locatie van vondsten, recente 

toevalsvondsten maar met name opgravingen 

uit de 19de eeuw waarvan nu niets meer te 

vinden is. Die geven een interessante indicatie 

van de menselijke activiteiten die ook hier al 

tot zeker 6000 vC teruggaan. Daar bleek 

ondanks het wat slechtere weer goed 

belangstelling voor te zijn. 

Lezers die geinteresseerd zijn in de 

beschrijving en toelichting van die fietstocht 

kunnen Jan Venselaar een email sturen. 

 
Deelnemers bij het gebied waar door Brandts 

in 1830 opgravingen zijn gedaan in nu 

verdwenen grafheuvels  ©JVenselaar 

  



 

Archeologische Werkgroep Lochem 
Door Gerard Tiemessen 

 

De Schans op de Lochemse berg 
Boven op de Lochemse berg ligt verscholen 

tussen het groen een aarden schans 

vermoedelijk uit de 80-jarige oorlog.  

 
 

De schans was al aangegeven op de Hottinger 

kaart uit het laatste kwart van de 18e eeuw 

maar was grotendeels onbekend. 

 
 

Voor de AWN aanleiding om in overleg met 

Geldersch Landschap en Kasteelen op 11 mei 

2019 een onderzoekje te doen. 

De schans werd daarbij opgemeten, 

gefotografeerd en afgezocht met de 

metaaldetector. De schans is een wat 

onregelmatige rechthoek van ongeveer 30 bij 

30 meter, met op tegenover elkaar liggende 

hoeken een soort bolwerk. 

 

 
Onderzoek schans op de Lochemse berg (Foto 
Huib de Kruijf) 
 

 
Inleiding onderzoek Schans op de Lochemse 
berg (Foto Monic Breed) 
 

Met de detector werden in en vlak buiten de 

schans 2 musketkogels gevonden en 2 

metalen schoppen. Die laatste waren niet 

noodzakelijk historisch. 

Gerard Tiemessen combineerde de 

onderzoeksresultaten met andere, historische  

gegevens tot een rapport en verzocht de 

gemeente Lochem de schans de status van 

monument te verlenen.  

De gemeente Lochem greep het moment aan 

om nader onderzoek te laten uitvoeren door  

Greenhouse Advies bv te Huissen en heeft op 

18 februari 2020 de schans tot het eerste 

gemeentelijk monument van de gemeente  

verklaard. 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2438665/E

euwenoude-schans-in-het-bos-is-nu-een-monument 

  

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2438665/Eeuwenoude-schans-in-het-bos-is-nu-een-monument
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2438665/Eeuwenoude-schans-in-het-bos-is-nu-een-monument


 

Archeologische Werkgroep 
Apeldoorn AWA 
Door Chris Nieuwenhuize 
 

Conserveren van kwetsbare vondsten 
15 en 20 januari 2019 organiseerde de 

archeologen van de gemeente Apeldoorn een 

workshop door Archeocare over het 

conserveren van kwetsbare vondsten waarbij 

naast archeologen ook leden van de AWA 

waren uitgenodigd. Na een interessant college 

over de diverse stadia van de conservering van 

vooral voorwerpen van ijzer gingen we zelf 

aan de slag met het schoonmaken van de 

ijzervondsten van de munitie-opgravingen bij 

Hoog Soeren. 

Over een vervolg wordt nagedacht. 

 

 
Aan de slag met pincet, krabbers en water. 
Foto: Monic Breed 
 

Symposium en tentoonstelling middeleeuwse 
ijzerwinning 
Hoewel de ijzerwinning op de Veluwe al lange 

tijd bekend is, kon daar de afgelopen jaren 

dankzij nieuw onderzoek interessante kennis 

aan worden toegevoegd. Zo werd in Loenen in 

2015 aan de Dalenk een erf uit de vroege 

middeleeuwen opgegraven met daarop de 

resten van een aantal ijzerovens. Daarnaast 

werden in 2012 bij Radio Kootwijk bij 

natuurontwikkeling 30 houtskoolmeilers 

opgegraven. Het houtskool van deze meilers 

werd recent onderzocht en gedateerd. De 

datering liepen van de Romeinse tijd tot in 

volle middeleeuwen, maar met het 

zwaartepunt in de 7e tot en met de 9e eeuw. 

Tenslotte waren in 2011 ijzerovens uit de 

Romeinse tijd opgegraven aan de Herderweg, 

waarmee de ijzerwinning plotseling een stuk 

eerder begonnen bleek dan altijd gedacht. 

Genoeg aanleiding kortom voor een 

tentoonstelling van en een symposium onder 

de titel Wolven en Slakken in museum CODA 

op vrijdag 17 mei. 

De AWA was actief betrokken bij de 

voorbereiding van de tentoonstelling. Zo 

reisde Monic Breed mee met CODA-

medewerker Marcel naar Noord Duitsland om 

een replica van een daar gevonden 

Rennfeuerofen op te halen, onderdeel van 

een tentoonstelling in het Archeologisches 

Museum te Hamburg. Een rondleiding door 

het museum volgde door archeoloog Tjark 

Petrich. 

 

 
 

 
 



 

  
 

 
 

Tijdens de opening van de tentoonstelling 

leidde Chris Nieuwenhuize 2 groepen rond. 

Speciaal voor kinderen werd door Monic 

Breed in samenwerking met de 

gemeentearcheoloog Masja Parlevliet een 

vragenformulier gemaakt. 

 

 

   
Opening van de tentoonstelling over 
ijzerwinning in CODA. Foto: Monic Breed 
 

  
 

 
 

Wandeling naar de  ijzerkuilen 
7 april liepen Ben Teule en Chris 

Nieuwenhuize een wandeling met 22 mensen 

door het Engelanderholt om de ijzerkuilen uit 

de tentoonstelling ook in het echt te zien. 

  



 

Familiedag 
Op de door CODA georganiseerde familiedag, 

kregen kinderen de mogelijkheid om met de 

metaaldetector te zoeken door Michael 

Hulsebos en verzorgde Chris Nieuwenhuize 

een aantal rondleidingen door de 

tentoonstelling. 

 

 
   

 
 

Rapport ijzerwinning Spelderholt 
Verder werden de resultaten van het 

jarenlange onderzoek door de AWA naar de 

resten van een nederzetting in het Spelderholt 

vereeuwigd in de vorm van het SAGA Het 

Grote Zand. Daarin aandacht voor een 

nederzetting waar op grote schaal ijzer is 

gewonnen en die rond het jaar 1000 onder het 

stuifzand verdween. Het rapport werd tijdens 

het symposium officieel aan Chris 

Nieuwenhuize aangeboden door Masja 

Parlevliet van de gemeente Apeldoorn. 

 

  

Resultaat van 6 jaar veldwerk: Rapport over 

ijzerwinning en nederzetting in het 

Spelderholt. 

 

Erfgoed gezocht 
In een samenwerking tussen Erfgoed 

Gelderland en de Universiteit van Leiden is het 

project Erfgoed Gezocht opgezet. Doel van het 

(citizen science) project is om op het Actuele 

Hoogtebestand te zoeken naar archeologische 

resten. Het eerste proefproject was gericht op 

de Veluwe, waarbij 1000 km2 is afgezocht 

naar onbekende grafheuvels, 

houtskoolmeilers en Celtic Fields.  

Bijzonder was dat iedereen mee kon doen. 

Het project was namelijk zo opgezet dat 

iedereen op basis van een eenvoudige 

instructie thuis, achter de computer stukjes 

Veluwe mocht beoordelen. In totaal waren er 

meer dan 1000 vrijwilligers die samen meer 

dan 300.000 stukjes Veluwe bekeken. 

Dit interessante project, zo dicht bij huis, trok 

natuurlijk ook een aantal AWA leden aan. Aan 

het eind bleek dat in de top vijf, drie leden van 



 

de AWA zaten die samen meer dan 60.000 

foto’s hadden beoordeeld.  

Als “super-users” werden deze uitgenodigd 

om samen het veld in te gaan om te bekijken 

of de beoordeling achter de computer ook in 

het veld hout bleek te snijden. Samen met een 

aantal specialisten uit Leiden en België 

werden houtskoolmeilers en grafheuvels 

bekeken en beoordeeld. En hoewel lang niet 

elke potentiele grafheuvel er ook echt een 

bleek te zijn, is het aantal bekende grafheuvels 

op de Veluwe met dit project minimaal meer 

dan verdubbeld. 

 

 
Erfgoed gezocht. Controleren of al die 

grafheuvels op het computerscherm ook echt 

bestaan. Foto Willem Kuijpers 

 
Een erg leuk project kortom met 
aansprekende resultaten. Als AWA hopen we 
overigens stiekem de kans te krijgen om een 
flink aantal van die nieuwe grafheuvels nog 
eens te gaan bekijken.  
 

 

 

Bezoek Deelen Militair WO2 Museum 
3 juli brachten we een bezoek in het Militair 
WO2 Museum in Deelen alwaar een 
rondleiding plaatsvond onder begeleiding van 
enkele enthousiaste vrijwilligers. De vele 
voorwerpen kregen betekenis door het 
verhaal van de vrijwilligers.  
 

  

 
Deelen: Voorwerpen die via vrijwilligers een 

verhaal vertellen. Foto: Monic Breed 

 
Nationale Archeologie Dagen 
Al voor het 3e jaar op rij, werd in een 
samenwerking tussen de Sectie Archeologie 
van de gemeente Apeldoorn en de AWA 
deelgenomen aan de Nationale 
Archeologiedagen. Het thema was dit jaar 
Veluwse versieringen. In dit thema werd 
samengewerkt met museum CODA, kasteel de 
Cannenburg, in Vaassen, museum 
Hagendoorns plaatse in Epe en Villa Jacoba in 
Heerde.  
 



 

 
 

 
Nationale archeologiedagen op Het Leesten: 

excursie en tingieten. Foto: ?? 

 
In Apeldoorn waren we actief op Het Leesten 
waar een 60-tal kinderen samen met hun 
ouders zelf een sieraad konden maken op 
aanwijzing van de brons-smid. Daarnaast 
namen 25 geïnteresseerden deel aan een 
begeleide wandeling door het Engelanderholt 
langs sprengen, grafheuvels, ijzerkuilen, 
boswallen en andere cultuurhistorische 
monumenten. Het weer werkte gelukkig mee 
op deze oktoberdag. Met meer dan 200 
belangstellenden was het een geslaagde dag. 
 
 
Opgraving Lieren 
Na de prachtige opgraving op Het Loo in 2018, 
leek de AWA 2019 graafloos te moeten 
afsluiten. Nergens een project binnen de 
Apeldoornse gemeentegrenzen om weer eens 
flink zand tussen de nagels te kweken. Tot 
november. Aan de Veldbrugweg in Lieren 
wordt de nieuwe wijk Beekvallei ontwikkeld 
bestaande uit 33 woningen. Vooronderzoek 

had genoeg aanleiding voor een archeologisch 
onderzoek gegeven en terecht: Inclusief een 
stukje voorschot op een latere uitbreiding van 
het plan is bijna 3 maanden in Lieren 
gegraven.  
 

 

 
Opgraving in Lieren. Foto’s Willem Kuijpers 

 

De resultaten waren aansprekend: Een aantal 
ijzertijdplattegronden, maar ook sporen uit de 
(late) middeleeuwen. Wat de opgraving extra 
aansprekend maakte was dat E-Consultancy 
de leden van de AWA ruim de mogelijkheid 
bood om mee te helpen. Vrijwel dagelijks 
werkten 2 vrijwilligers mee, zodat in totaal 
100 dagen is meegeholpen. 
 
De Open Dag trok ook een mooi aantal 
(toekomstige) bewoners die het fascinerend 
vonden dat al heel lang geleden mensen deze 
plaats als woonplaats kozen. 



 

 
  

 
Open Dag opgraving Lieren. Foto’s: W.Kuijpers 

 
Metaaldetectie 
Onder leiding van Michael Hulsebosch 
bezochten we 16 november een boer in Empe 
die een aantal bergen akkerschraapsel had 
liggen. De vondsten werden meegenomen, 
schoongemaakt en gedetermineerd tijdens 
enkele depotavonden. 
 
Reuvensdagen in Apeldoorn 
Het grootste terugkerende archeologie 
evenement van het jaar, de Reuvensdagen, 
vond in 2019 plaats in theater Orpheus in 
Apeldoorn. Meer dan 600 archeologen waren 
op 22 en 23 november 2 dagen lang actief met 
tal van presentaties en ook veel met bijpraten.  
De organisatie vond plaats via een strak 
draaiboek waarbij ook een beroep werd 
gedaan op vrijwilligers. Resultaat was dat 19 
vrijwilligers, voor het grootste deel AWN leden 
uit Apeldoorn, praktisch meehielpen en 
meteen de kans kregen ook een deel van de 
tijd deel te nemen aan de activiteiten. Erg leuk 
om te zien hoe de gemeente Apeldoorn 
gepromoot werd in het kader van archeologie 
en landschap en dat van dichtbij mee te 
kunnen maken. 

 
 
Bijdrage aan 19 bureauonderzoeken 
Onderdeel van veel bouwactiviteiten in 
Apeldoorn is een bureauonderzoek naar 
mogelijk archeologische resten. De 
onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht 
van de bouwer door gespecialiseerde bureaus. 
Vaak wordt ook aan de AWA gevraagd of bij 
hen nog aanvullende informatie bekend is. 
Ook in 2019 werd weer 21 keer om informatie 
gevraagd.  
Om snel antwoord te kunnen geven heeft de 
AWA haar eigen GIS systeem opgezet waarin 
alle bekende informatie is opgenomen. Dat 
varieert van eigen onderzoeken sinds 1988, 
maar ook vermeldingen in kranten en andere 
literatuur, gemeentelijke monumenten, 
watermolens, markengrenzen en historische 
kaarten. 
 



 

 
Uitsnede uit het GIS systeem van de AWA 

 
Vondsten determineren 
Regelmatig worden via de website vondsten 
aangemeld, waarbij de vinder meer wil weten. 
Is het een werktuig, van welk beest is dit bot, 
is dit waardevol? 
Op de collage de vondsten uit 2019. Geen 
spectaculaire objecten dit jaar. De platte steen 
leek veelbelovend totdat alsnog de gevraagde 
foto met meetlint werd opgestuurd, de wervel 
was schaap of geit en niet prehistorisch, de 
Westerwald scherf toch echt niet waardevol 
tot teleurstelling van de vinder.  
Sommige dingen blijven onduidelijk. Het 
“nisje” wat bij de verbouwing van een 
boerderij tevoorschijn kwam blijft een 
vraagteken. Toch altijd leuk: Eens in de paar 
jaar zit er een stenen bijl tussen. 
 

 
Wat is dit ? Vondstmeldingen bij de AWA in 

2019. 

 
Leden en Werkruimte 
De Archeologische Werkgroep Apeldoorn 
bestond in het jaar 2019 uit ongeveer 30 
leden, waarvan er velen zijn die in actie 

komen als er gegraven kan worden. Zo’n 10-
12 mensen zijn vaste gasten op de depot-
avonden waar archeologische nieuwtjes 
worden uitgewisseld, projecten worden 
voorbereid, vondsten worden besproken. 
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 Chris 
Nieuwenhuize 055-5416145. 
Voor meer informatie zie ook de website 
www.archeologie-apeldoorn.nl of Facebook 
pagina van de Archeologische Werkgroep 
Apeldoorn. 
 
 
AWA en Erfgoedplatform 
Het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) bestaat 
sinds 2002 als een samenwerking van 
cultuurhistorische organisaties. Sinds 2013 is 
het samenwerkingsverband omgezet in de 
Stichting Erfgoed Platform Apeldoorn. De 
doelstelling van de stichting is vooral het in 
gezamenlijkheid organiseren van activiteiten 
voor de Apeldoornse samenleving en 
belangstellenden van elders in den lande. Ook 
de AWA is hierbij betrokken en geeft – naast 
via de eigen website en Facebook - via de 
nieuwsbrief van de EPA en de EPA website 
extra aandacht aan de activiteiten waarbij het 
publiek welkom is. 
 
  



 

Regioarcheoloog 
H.G. Pape-Luijten 
Regio-archeoloog Stedendriehoek 
 
Inleiding 
Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. In februari 
2019 heb ik het stokje van de regio-
archeologie Stedendriehoek overgenomen van 
Nathalie Vossen, mijn voormalige collega. 
Vanaf medio 2016 werkte ik al in deeltijd als 
archeoloog voor de gemeente Apeldoorn, 
waar in 2019 de gemeenten Brummen, Epe, 
Lochem en Voorst bij zijn gekomen. 
Ondertussen heb ik ook de gemeente Heerde 
overgenomen van mijn collega Maarten 
Wispelwey, dus ik mag mij verheugen als 
overheidsarcheoloog van een aanzienlijk 
oppervlak aan Veluwe, IJsselvallei en 
Achterhoek. In deze bijdrage zal ik 
samenvatten wat er in 2019 op archeologisch 
gebied is gebeurd in de gemeenten Epe, 
Lochem en Voorst, wiens grondgebieden deel 
uitmaken van het werkgebied van AWN18.  

 

Epe 
In de gemeente Epe is het qua archeologisch 
veldonderzoek in Epe zelf relatief rustig 
geweest. Het merendeel bestond uit bureau- 
en verkennend booronderzoek, bijvoorbeeld 
aan de Willem Tellstraat 17 en Quickbornlaan 
13. In beide gevallen werd vrijgave 
geadviseerd en onderschreven.  
 
In Vaassen daarentegen werden hele mooie 
resultaten behaald tijdens de archeologische 
begeleiding van rioleringswerkzaamheden in 
het centrum (Marktplein, Torenstraat, 
Dorpsstraat), uitgevoerd door Econsultancy. In 
de afbeeldingen 1-4 zijn een aantal foto’s en 
(detail)sporenkaarten van de hand van 
Econsultancy opgenomen, waarop duidelijk de 
bijzonderheden te zien zijn van deze 
begeleiding: meerdere skeletten, veelal nog 
keurig in anatomisch verband. In één van de 
weken tijdens het veldwerk werden drie 
intacte graven van volwassen (S15, S16, S17), 
1 gedeeltelijk verstoord babygraf (S20, met 
speld op de ribben, vnr. 52) en een kindgraf 
(S21, alleen onderlijf) aangetroffen. Ook zijn er 
enkele losse schedels gevonden (S18, S19, 
S22). Van de intacte skeletten zijn 

grondmonsters vlak boven de heupen 
genomen. 
 
Het botmateriaal bevond zich op een diepte 
vanaf 50 cm –Mv tot circa 100 cm –Mv. De 
oriëntering van de graven was oost-west 
(standaard binnen de christelijke traditie), de 
individuen zijn in kisten begraven. De kisten 
zijn niet teruggevonden, maar dit is te zien 
aan de houding van de skeletten en het feit 
dat er kistnagels aanwezig waren. De houding 
van de individuen vertelt ons dat ze op hun 
rug zijn begraven met hun handen gevouwen 
op de buik en/of heupen. Ondanks de sterke 
bioturbatie en verstoringen door de puinlaag 
is het botmateriaal in redelijke goede staat, de 
conservering is goed. Hierdoor kan in de 
uitwerking van de skeletten onderzoek 
worden gedaan op onder andere het geslacht, 
de leeftijd, de lichaamslengte, schatting van 
het aantal individuen en de aanwezigheid van 
trauma en/of ziekten. 
 
Naast archeologisch onderzoek stond vooral 
het verdere werk aan het nieuwe 
archeologische en cultuurhistorische beleid 
centraal. Dit zal in 2020 het licht gaan zien. Als 
dit gereed is zijn we in Epe weer een stap 
verder in het op moderne wijze beschermen 
van het bodemarchief, alsook in het vertellen 
van het verhaal van duizenden jaren 
bewoningsgeschiedenis. 



 

 
Afbeelding 1: Werkzaamheden in Vaassen, 

met skeletten op de voorgrond (bron: 

Econsultancy). 

 

 
Afbeelding 2: Detail van één van de skeletten 

(bron: Econsultancy). 

 
Afbeelding 3: Allesporenkaart werkput 8 (bron: 

Econsultancy). 

 
Afbeelding 4: Detail allesporenkaart werkput 8 

(bron: Econsultancy). 

  



 

Lochem 
In de gemeente Lochem werd in 2019 nogal 
wat archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Naast de gebruikelijke bureau- en 
verkennende booronderzoeken is vooral het 
proefsleuvenonderzoek van ADC 
ArcheoProjecten namens de provincie 
Gelderland het melden waard, uitgevoerd in 
het kader van de komende herstructurering 
van de N346/Goorseweg en de bijbehorende 
natuurcompensatie. 
 
Het eerste terrein dat de archeologen 
aandeden lag vlak achter het station Lochem, 
op het landgoed Ampsen, achter Huize 
Beukenstein (afbeelding 5).  
 

 
Afbeelding 5: Eén van de proefsleuven ten 

noorden van het station van Lochem (bron: 

ADC ArcheoProjecten). 

Dit is een archeologisch rijk gebied: tijdens het 
graven van een sloot in 1983 troffen 
archeologen hier veel bijzondere vondsten 
aan uit de Steentijd en Bronstijd. Deze 
vondsten werden gedaan in een oude beek… 
het was dus spannend of de archeologen nu 
bijna 40 jaar later hier nog meer zouden 
vinden. Het veldteam ontdekte vlak langs de 
rand van het plangebied nog net de insnijding 
van de beek. Er werden enkele 
aardewerkscherven en stukken natuursteen 
uit de prehistorie gevonden, vermoedelijk uit 
de IJzertijd, omstreeks 2500 jaar geleden. Ook 
vonden ze een forse waterput uit deze 
periode. Omdat de resten zich net in de hoek 
van het plangebied bevonden, zullen ze in de 
toekomst niet verstoord worden. De overige 

delen van het plangebied leverden geen 
noemenswaardige sporen of vondsten op. 
 
De tweede locatie op het landgoed bevond 
zich achter de Publiekssterrenwacht Phoenix, 
vlakbij de huidige N346. Hier werd ook een 
oude beek gevonden (daarvan zijn er vele in 
het gebied aanwezig). Beken zoals deze zijn 
interessante onderzoekslocaties, omdat 
mensen daar in het verleden nog wel eens 
materiaal in achterlaten, zoals achter Huize 
Beukenstein is gebleken. In deze tweede beek 
werden echter geen archeologische vondsten 
aangetroffen. Tja, het blijft voor dit soort 
vondstlocaties zoeken naar een speld in een 
(natte) hooiberg… 
 
Als laatste gingen de archeologen aan de slag 
langs de Goorseweg. Hier werden enkele 
greppeltjes gevonden uit de Nieuwe tijd, maar 
daar bleef het bij. De komende tijd zal ADC 
ArcheoProjecten een rapport opstellen, 
waarin de resultaten worden beschreven en in 
een breder verband worden gebracht. 
Daarmee is weer een puzzelstukje in het 
gemeentelijk grondgebied van Lochem gelegd. 
 
Naast veldonderzoek was er ook grote 
aandacht voor de schans op de Lochemse 
Berg, gelegen tussen Lochem en Barchem 
(afbeelding 6). Dit verdedigingswerk uit de 
Tachtigjarige Oorlog ligt op grondgebied van 
GLK en AWN18 had na minutieus onderzoek 
een enthousiast pleidooi richting de gemeente 
gestuurd, met de vraag of de schans wellicht 
een archeologisch gemeentelijk monument 
zou kunnen worden – het eerste van Lochem. 
De gemeente heeft hier positief op 
gereageerd, samen met terreineigenaar GLK. 
In 2020 zal op kosten van de gemeente 
waarderend onderzoek plaatsvinden op de 
schans door Greenhouse Advies, gevolgd door 
een redengevende beschrijving en aanwijzing 
tot monument door het college. Uiteraard is 
het doel van deze exercitie niet alleen een nog 
betere bescherming, planologisch gezien, 
maar ook om de aanzet te geven tot 
ontsluiting en beleving van dit stukje erfgoed 
uit een periode die in de huidige 
bewustwording van de Nederlandse 
geschiedenis onderbelicht blijft. 

 



 

 
Afbeelding 6: de schans op de Lochemse Berg 

op het AHN in hillshades (bron: AWN18). 

 
Voorst 
Het aantal archeologische onderzoeken in de 
gemeente Voorst was laag in 2019. Veel van 
de vergunningsplichtige ingrepen resulteerden 
in vrijgave na bureau- en verkennend 
booronderzoek, terwijl veel ingrepen 
überhaupt niet vergunningsplichtig waren. In 
2020 zijn meer ontwikkelingen voorzien van 
enige omvang, zoals de herontwikkeling van 
enkele voormalige schoollocaties in Twello, 
waarvoor inventariserend veldonderzoek zal 
moeten plaatsvinden. 
 
Ondertussen gaat de uitwerking van de 
opgravingen door BAAC ten behoeve van de 
aanleg door provincie Gelderland van de 
nieuwe rondweg N345/Houtwijkerweg in 
Voorst gestaag door. De uitwerking vindt in 
drie fases plaats: waardering, analyse en 
rapportage. Dit om enkele tussentijdse 
toetsen te kunnen uitvoeren, vooral wat 
betreft geschiktheid van de vele genomen 
monsters voor botanisch en chronologisch 
onderzoek. Ondertussen staan wel op twee 
locaties langs de reeds aangelegde rondweg 
(Klarenbeekseweg en Enkweg) 
informatiepanelen, waarop mensen kunnen 
lezen wat er tijdens de opgravingen is 
gevonden en wat hier vooral in de Romeinse 
Tijd en Middeleeuwen is gebeurd. 
 
 

Tot besluit 
Uiteindelijk kan ook ik niet anders dan 
stilstaan bij de spectaculaire resultaten van 
het project Erfgoed Gezocht. Met potentieel 
een paar duizend nieuwe grafheuvels op de 
Veluwe, ettelijke extra vierkante kilometers 
raatakker en een veelvoud aanvullende 
houtskoolmeilers, zal het aangezicht van de 
archeologie van de Veluwe, Veluwezoom en 
IJsselvallei in de komende jaren drastisch 
veranderen. Hoewel de veldtoetsen van de 
burgerwaarnemingen vanaf 2020 pas zullen 
plaatsvinden, nadat de fondsen hiervoor zijn 
verworven, is het wel al duidelijk dat de 
gemeenten in het werkgebied van AWN18 te 
zijner tijd iets met de resultaten zullen moeten 
doen in het kader van hun archeologiebeleid. 
Immers, het merendeel van de nieuw 
ontdekte fenomenen staat op geen enkele 
gemeentelijke archeologische verwachtings- 
of beleidskaart. De gemeenten zullen zich dan 
ook voor keuzes gesteld staan: wat te doen 
met de nieuwe informatie? Hoe worden de 
fenomenen straks aangegeven op de 
beleidskaarten? Welke waardering krijgen ze 
en is dat voor elk fenomeen gelijk? Welke 
invloed heeft een dergelijke verdichting van 
archeologische waarden op het dagelijks werk 
van terreinbeheerders als GLK en 
Staatsbosbeheer? Hoe combineren we 
behoud van het bodemarchief met 
ontwikkelingen? Voor nu meer vragen dan 
antwoorden, maar het is nooit te vroeg om te 
beginnen met het stellen van die vragen. 
 

 

 

Archeologie Deventer  

Dit jaar helaas geen overzicht aangeleverd 

 

 



 

Jaarverslag Archeologie Zutphen  
Door: Bert Fermin, Michel Groothedde, Jos van 
Dalfsen 
 
Inleiding 
Het jaar 2019 was wederom een jaar vol 
onderzoeksactiviteiten voor team archeologie 
van de gemeente Zutphen. Relicten van het 
vroeg mesolithicum tot de Tweede 
Wereldoorlog, het kwam allemaal voorbij. Een 
deel van de onderzoeken werd nog datzelfde 
jaar afgerond en gerapporteerd in de reeks 
Zutphense Archeologische Publicaties, een 
ander deel betreft nog lopend onderzoek. 
De metaalconservering werd in 2019 verder 
uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Er zijn 
nieuwe vrijwilligers geworven en enthousiast 
begonnen aan dit specialistische werk. De 
metaaldetectie, ook door bedreven 
vrijwilligers bij vrijwel elke opgraving 
uitgevoerduitgevoerd, levert een schat aan 
objecten op. Bij zowel het veldwerk, de 
vondstverwerking, uitwerking van 
documentatie, digitalisering, conservering, 
restauratie en deponering is dankbaar 
samengewerkt met vrijwilligers en stagiairs. 
Zutphense archeologische vondsten werden in 
2019 niet alleen lokaal geëxposeerd maar 
waren ook te zien in tentoonstellingen in 
CODA-Apeldoorn (Sieraden uit Gelderse 
bodem), museum STAAL in Almen (De Heks 
van Almen), museum De Roode Tooren te 
Doesburg en het Fries Museum (Vikingen). 
 

Vitensterrein, Hoge West, Zutphen 
De sanering van het waterzuiveringsbedrijf op 
het Hoge West (Weg naar Vierakker) is 
aanleiding geweest voor een archeologisch en 
historisch onderzoek van dit terrein. Het Hoge 
West is een hoog rivierduin langs de IJssel, ten 
zuiden van de stad Zutphen. De naam slaat op 
het hoge deel van het gebied met de naam 
Wesse (het gebied ten westen van Eme). Het 
was een buurschap dat al in het begin van de 
14e eeuw door de Gelderse graaf aan de stad 
werd beleend en uiteindelijk in bezit van de 
stad kwam. Er lagen enkele boerderijen van 
horigen en er stonden in de 14e eeuw al 
windmolens.  
De oudste vondsten dateren uit de tijd van 
niet lang na het ontstaan van het rivierduin, 

vermoedelijk in de Jonge Dryas (12.700-
11.560 BP). Op de lagere delen van de flank -
tot aan de eerder genoemde verstoring- werd 
een zone van mesolithische bewoningssporen 
aangetroffen. Deze bestaat globaal uit drie 
componenten: kuilen, vuursteen en 
kooksteen. De kuilen hebben diameters van 
gemiddeld 30-50 cm bij een restdiepte van 30-
45 cm. De vulling bevat houtskool, maar niet 
in zeer grote hoeveelheden. Een 14C-datering 
van houtskool uit één van deze kuilen kwam 
uit op ca. 6.598BC, ofwel ca. 5.600 v. Chr 
ofwel het midden-mesolithicum. Dergelijke 
kuilen zijn waarschijnlijk gebruikt om voedsel 
in te garen, waarbij het gebruik waarschijnlijk 
overeenkomsten had met kookkuilen die over 
de hele wereld gebuikt worden/werden. Deze 
kuilen worden gebruikt voor het garen van 
grote hoeveelheden voedsel. Daartoe worden 
kolen of hete stenen in de kuil gelegd, en het 
voedsel op een rooster van bijvoorbeeld natte 
takken boven de kuil, waarna het geheel 
overdekt wordt/werd met aarde. Deze manier 
van koken is niet de standaard, maar 
werd/wordt alleen toegepast bij feesten. Als 
de parallel opgaat, dan verklaart het waarom 
er geen duizenden van dergelijke kuilen 
worden aangetroffen op een dergelijke 
vindplaats. Maar het laat ook zien dat 
dergelijke plekken jaar op jaar bezocht 
werden. En dat beeld komt ook naar voren uit 
het vondstmateriaal, dat zowel duidelijk 
vroeg-mesolithische als midden-mesolithische 
componenten heeft. Tot die slotsom komen 
we vooral aan de hand van kenmerkende 
vuurstenen pijlspitstypen. Deze pijlspitsen 
duiden uiteraard op jacht. Daarnaast zijn er ar-
tefacten die duiden op het bewerken van 
huiden en het bereiden van voedsel. Zo zijn er 
kookstenen gevonden en verbrande 
hazelnootdoppen. Het terrein is dus 
gedurende enkele duizenden jaren regelmatig 
bezocht. 
Zoals meestal in Zutphen ontbreekt van het 
grootste deel van het neolithicum ieder spoor. 
Alleen het einde van het neolithicum heeft 
een spoor achter gelaten. Tussen het 
mesolithische materiaal bevonden zich ook 
een handvol potbekerscherven, mogelijk 
behorend tot één pot. Potbekers komen voor 
in de overgang van late neolithicum 
(“klokbekercultuur”) naar vroege bronstijd 



 

(met wikkeldraad-aardewerk). De scherven 
van het Hoge West lijken tot de oudere 
component te horen, en dateren globaal van 
2100-2000 v.Chr. Zoals vaker het geval is, ont-
breekt een duidelijk aanwijsbare erflocatie. 
Mogelijk bevond deze zich op het hoogste 
punt van het Hoge West, dat net buiten de 
opgraving valt.  
Sporen van de brons- en ijzertijd werden niet 
gevonden. Een paar aardewerkfragmenten 
zonder goede context dateren uit de vroeg-
Romeinse tijd. De laat-Romeinse tijd heeft 
geen aardewerk opgeleverd, maar wel een 
greppel en gedateerd houtskool. Deze greppel 
wordt oversneden door volmiddeleeuwse 
greppels maar heeft een ander verloop. Het is 
een aanwijzing dat er ergens een erf uit de 
Romeinse tijd aanwezig moet zijn op het Hoge 
West, maar waar precies is onduidelijk. Net als 
wat voor het late neolithicum geldt, kan dit 
boven op het hoogste punt geweest zijn. 
De eerst volgende bewoningsperiode 
waarvoor er aanwijzingen zijn gevonden is de 
volle middeleeuwen. Een vijftal greppelfasen 
lijken de periode 11e -12e eeuw te 
representeren. Er is een 14C-datering (1058-
1155), en verder is er wat kogelpot en 
Pingsdorfaardewerk (ca. 1050-1130) 
gevonden. Deze droge greppels lopen met het 
natuurlijke reliëf mee en gaven waarschijnlijk 
de grens tussen akkerland (hoog) en weiland 
(laag) aan, iets dat we vaak tegen komen bij 
middeleeuwse erven. Één greppel staat daar 
haaks op en zal voor ontwatering zijn gebruikt. 
Middeleeuwse boerderijen zelf liggen vaak 
niet op de hoge koppen, maar juist op de 
grens van hoog naar laag land. De fasering 
geeft aan dat het Hoge West in deze periode 
in ieder geval continu in gebruik is geweest. 
Verder werden twee greppels uit latere 
perioden aangetroffen. De ene lijkt in de 17e 
eeuw kortstondig in gebruik te zijn geweest. 
De ander greppel dateert vermoedelijk uit de 
14e eeuw, en is op kaartmateriaal van de 16e 
tot 20e eeuw eveneens nog goed te volgen. 
Het is de grens tussen land met de naam Hoge 
West en de Laermansheuvel. Die laatste naam 
is vreemd omdat hier geen heuvel was maar 
een flank van het Hoge West. Waarschijnlijk 
sloegen beide namen oorspronkelijk dan ook 
op dezelfde hoogte. De naam Laerman komen 

we als pachter in de buurschap Wesse tegen 
rond 1400.  
De opgraving heeft ook nog een loopgraaf uit 
1945 opgeleverd. Dit is een Duitse loopgraaf 
die deel uitmaakte van een uitgebreid 
netwerk van verdedigingswerken dat om de 
stad heen lag. Het vóórkomen van zowel 
ontstekingen als doppen van brisantgranaten 
van Britse makelij doet vermoeden dat de 
stelling eerst door de Britten is beschoten, is 
ingenomen, en dat men van daaruit zelf 
beschietingen heeft uitgevoerd richting de 
stad, waarheen de Duitsers zich hadden 
teruggetrokken.  
Van de losse vondsten op het terrein spreekt 
een Deense munt wellicht het meest tot de 
verbeelding. Dit is een munt van Christoffer II 
uit 1320-1332, geslagen in Lund. Ook 
opvallend is een aantal Art Nouveau-sieraden 
en een medaille “voor Krijgsverrigtingen” uit 
dezelfde periode.  
 

Lligging van de opgraving (ster) in de 

voormalige buurschap Wesse.  



 

 

Mesolithische lancetspits.  

 

 

 

 

Verschillende mesolithische vuurstenen 

pijlpunten. 

 

 

Potbekerscherf. 

 

Zilveren Art Nouveau-sieraden: een oorbel in 

de vorm van een klimopblad met ingezette 

opaal en een broche in de vorm van een 

cyclaam. 

 

Huize St. Elisabeth, Zutphen 
Uit historisch onderzoek is gebleken dat er in 
het plangebied en in de directe omgeving van 
het plangebied leerlooierijen hebben gelegen 
die in elk geval vanaf het begin van de 16e 
eeuw tot het einde van de 19e eeuw hebben 
gefunctioneerd. De aangetroffen sporen, 
structuren en vondsten sloten hier goed op 
aan. Er zijn funderingsresten van een gebouw 
aangetroffen dat in de late middeleeuwen 



 

worden gedateerd op basis van de 
metselwijze en baksteenmaten. Binnen het 
gebouw hebben drie gemetselde putten 
gelegen waarin bij twee putten kalk, mest en 
hoornpitten zijn aangetroffen; afval van een 
leerlooierij. De putten zijn dan ook 
looierskuipen. In de 18e eeuw zijn deze putten 
gedempt en 
is er een kelder in het gebouw geplaatst. 
Vermoedelijk ging men looierskuipen elders 
op het terrein gebruiken, mogelijk als 
onderdeel van schaalvergroting en verhoogde 
productie. In de uitbreidingssleuf is in de 
tweede fase van het onderzoek een looierkuil 
gevonden, gevuld met eek, die binnen dit 
beeld past. Als in het einde van de 19e eeuw 
of vroeg in de 20e eeuw een nieuwe 
industriële wijze van leerlooien opkomt sluit 
deze ambachtelijke leerlooierij na circa 
vierhonderd jaar de deuren. Een van de 
apartste vondsten uit die latere periode is een 
medicijnflesje met kurk en paarse inhoud: 
kaliumpermanganaat. Deze stof werd gebruikt 
als een morning afterpil avant la lettre. 

 
Flesje kaliumpermanganaat, waarschijnlijk 

gebruikt als anticonceptiemiddel. 

 

 
Een van de looiersputten die in 1991 werd 

aangetroffen. 

 

 
Plattegrond van de leerlooierij, samengesteld 

uit de onderzoeken van 1991 en 2019. 

 

Huis ’t Velde 
Eind 2019 zijn de grachten van Huis ’t Velde 
opgeschoond. Dit is een van oorsprong 
middeleeuwse havezate en de grachten 
konden natuurlijk mooie vondsten opleveren: 
hier woonde, net als in het eveneens 
onderzochte Huize de Voorst, de hoge adel 
(Van Keppel, Van Dorth, Van Dijk tot ’t Velde 
en zelfs de koning van Corsica, Theodor von 
Neuhoff, heeft hier een tijdje gezeten). 
Als eerste zijn de velden waarop de natte 
bagger zo worden uitgespreid onderzocht. Dit 
leverde weinig grondsporen op maar wel een 
paar interessante vondsten, waaronder twee 
zeldzame penningen die in Deventer zijn 
geslagen op naam van keizer Hendrik II (1014-
1024). Uniek is ook een 13e-eeuwse fibula. De 
grachten zelf leverden karrenvrachten aan 
materiaal op. Het vondstspectrum loopt van 
het einde van de 17e eeuw tot de huidige tijd. 
Het meeste materiaal is afkomstig uit de naast 
gelegen keuken en wijnkelder, met bv. grote 
hoeveelheden wijnflessen en –glazen, koperen 
briochevormpjes, complete serviezen en 
benen tandenborstels. De hoeveelheid 19e-
eeuwse conservenblikken van sardines en 
schildpadsoep is ook opvallend. Enkele 
vondsten springen eruit, zoals een midden 
18e-eeuwse kompas-microscoop en een 
degenschede. Omdat de 
bewoningsgeschiedenis goed bekend is en de 
vondsten goed dateerbaar zijn, is het in de 



 

meeste gevallen mogelijk om de eigenaar van 
de spullen te achterhalen. 
Ook is er een opvallende component 
materiaal uit de Tweede Wereldoorlog 
aanwezig, zoals een Duitse gasmaskerbus, 
geweerpatronen, mortiergranaten en een 
pantzerfaust. De explosieven zijn door de EOD 
afgevoerd. Een compleet Mausergeweer 
inclusief bajonet is, net als de rest trouwens, 
door vermoedelijk de Duitse eigenaar bij zijn 
vlucht onklaar gemaakt, waarschijnlijk bij het 
oprukken van de Canadezen op 5 april 1945. 
Zodoende had de vijand niets meer aan het 
geweer als buitwapen.  
 

 
Penning van keizer Hendrik II (1014-1024). 

 

 

 
Dertiende-eeuwse fibula. 

 

Vondsten uit de gracht van Huis ’t Velde (op de 

achtergrond): een wijnfles en een klok. 

 
 

 

Een 18e-eeuwse kompasmicroscoop. De arm 

met de objecthouder ontbreekt. 

 

 

Veldwerk bij Huis ’t Velde: verreweg het 

meeste vondstmateriaal is aangetroffen in de 

gracht onder de kleine raampjes van het 

souterrain waar de wijnkelder en de keukens 

zaten. 

 
Noorderhaven 
Bij de Noorderhaven op de Zutphense Mars is 
een molencomplex onderzocht. Dit was een 
grote houtzagerij met bijbehorende 
molenvijver om het hout te wateren. De 



 

eerste molen werd eind 18e eeuw gebouwd, 
en heette De Zwaan. Dit was een windmolen. 
Later werd hij omgebouwd tot stoommolen. 
Van het gebouw werd de zeshoek van poeren 
van de stellingmolen gevonden, en rijen 
poeren van de langwerpige zaagloods. Aan de 
kant van de vijver werden bovendien de 
houten palen van de helling terug gevonden 
waarover de boomstammen de loods in 
getakeld werden. 
Daarnaast werd ook de tweede zaagmolen 
van het complex gevonden. Deze is ook 
begonnen als windmolen maar is later 
gebouwd. De plattegrond is vergelijkbaar met 
de Deventer Bolwerksmolen, waarbij geen 
centrale zeshoek-constructie aanwezig is, 
maar waarbij de molen en de loods meer 
geïntegreerd waren. Ook deze molen is later 
tot stoommolen verbouwd. Het gemetselde 
blok waarin het vliegwiel van de 
stoommachine rustte is zelfs terug gevonden 
(bij de eerste molen lag dit blok net buiten het 
opgravingsgebied). Bij de tweede molen zijn 
ook ijzeren voorwerpen gevonden die met de 
molen van doen hebben, zoals stukken van 
lange zaagbladen, ijzeren wiggen waarmee de 
zaagbladen werden gespannen en de haken 
van het krabbelrad. 
Voordat het terrein werd ingericht als 
molencomplex, was het in gebruik als 
stadsweide. Vrijwel de hele Mars werd 
verpacht aan stadsbewoners om hun vee te 
weiden. Alleen had dit specifieke, 
omgreppelde stukje stadsweide, waar de 
opgravingen zijn uitgevoerd, een speciale 
functie: kadaverveld. Hier werden blijkbaar de 
kadavers van de zieke dieren begraven. Er 
werden tientallen complete paarden- en 
runderskeletten gevonden. De runderen 
kunnen bezweken zijn aan de runderpest die 
in de 18e eeuw huishield onder het vee. Het 
gaat om jonge of jong volwassen runderen. 
Aardig detail is dat de hoeven er steevast 
afgekapt zijn- waarschijnlijk werden die 
verkocht aan de naast gelegen lijmerij, die het 
als grondstof gebruikte. De paarden zijn 
gemiddeld ouder. Ze zijn of letterlijk door hun 
hoeven gezakt van ouderdom, óf ze kunnen 
gestorven zijn aan bv. kwade droes, een ziekte 
die in de 18e eeuw nog regelmatig voorkwam. 
Bij één van de paarden is de wervelkolom 
compleet vergroeid, waarbij de wervels als het 

ware één lang bot vormen. Dit is een teken 
van zeer zware overbelasting, waarbij men 
kan denken aan een rosmolenpaard, dat zijn 
leven niets anders deed dan steeds hetzelfde 
rondje lopen om molenstenen in beweging te 
houden.  
Bij geen van de dieren, zowel runderen als 
paarden is een ingeslagen schedel te zien. Een 
enkel dier is ook helemaal verbrand – dit 
moeten de echt besmettelijke dieren zijn 
geweest. 

 

Poeren en stoommachineblok van de “nieuwe” 

zaagmolen. 

 

Opgegraven structuren van de twee 

houtzagerijen en de onderliggende 

kadaverkuilen. In zwart-wit de latere 

arbeiderswijk uit 1905 (eveneens opgegraven). 



 

 

Het opgraven van een kuil met 

runderkadavers. 

 
Kolenstraat 8, Zutphen 
Vanwege het voornemen van de eigenaar van 
Kolkenstraat 8 om zijn kelder te gebruiken als 
werkruimte met vloerverwarming is een 
vergunning aangevraagd vanwege de zeer 
hoge archeologische waarde van de bodem 
onder de keldervloer. Dit leidde tot 
archeologisch onderzoek. 
Bij dat onderzoek kon worden vastgesteld dat 
het perceel Kolenstraat 8 zich op de 
zuidhelling bevindt van een hoge rivierduintop 
onder de Houtmarkt en Groenmarkt. De 
locatie lag tevens achter de voormalige 
omwalling van de ringwalburg uit de 9e eeuw. 
Alhoewel slechts de bovenste 30 cm is 
onderzocht zijn er ook aanwijzingen voor 
vroege bewoning ter plaatse. Een laat-
Romeinse randscherf van een kan met oor 
wijst op bewoning in de 4e of 5e eeuw en 
scherven van Pingsdorfaardewerk uit de tijd 
tussen 900 en 1200 toen de ringwalburg nog 
functioneerde. In de 13e eeuw is het terrein 
opgehoogd en in de tweede helft van die 
eeuw zijn er sporen gevonden die wijzen op 
een houten gebouw met een bakstenen 
haard.  
Kort na 1300 werd een bakstenen huis 
gebouwd met een binnenmaat van 5,4 x 4 
meter, opgetrokken in kloostermoppen in 
Vlaams verband. Het is onduidelijk of deze 
muren horen bij een oorspronkelijke kelder 
onder het huis of de funderingen zijn van een 
niet-onderkelderd huis. In elk geval werd de 
huidige omvang (lengte) van de kelder van 8 
meter bereikt na een verbouwing in de 16e 
eeuw. Vanaf ca. 1500 is het pand Kolenstraat 
8, samen met diverse panden er omheen en 

het hoofdhuis Groenmarkt 28 aangekocht 
door de adellijke familie Bushoff. Kolenstraat 8 
werd vermoedelijk medio 16e eeuw verbouwd 
tot een achterhuis met samengestelde 
balklaag en fraai gedecoreerde peerkraal-
sleutelstukken. 
De keldervloer bevatte stenen en trachieten 
bouwfragmenten van het oorspronkelijke 
middeleeuwse pand. Een spiltrap gaf 
oorspronkelijk toegang tot de kelder.  
In de kelder werd, vermoedelijk in de 18e 
eeuw, een grote ronde beerput aangelegd. 
Het houten ‘gemak’ dat er bij hoorde zat er 
vlak boven in de hoek van de kelder. 

 

Inlaat van de beerput. Deze is betegeld om de 

doorstroom te bevorderen.  

 
Berghegelaan, Zutphen 
Langs de Berghegelaan is een 225 meter lange 
proefsleuf gegraven. Het gebied maakt deel 
uit van de Looërenk. De Looërenk heeft onder 
meer ruim 100 prehistorische 
gebouwplattegronden, mesolithische 
kampementen, drie middeleeuwse 
boerderijen, enkele prehistorische vennen en 
een urnenveld opgeleverd. De huidige sleuf 
lag echter in een laag deel, en heeft alleen wat 
sloten opgeleverd die te koppelen zijn aan de 
kadastrale minuut van 1832. Het gebied werd 
gebruikt als weiland en tijdelijk voor 
productiebos. 
 



 

 

Plattegrond van de kelderopgraving: 1: 

ophogingslaag 13e eeuw; 6: uitbraakspoor 

achtermuur ca. 1300; 7: aanzet achtermuur 

ca. 1300; 9: bakstenen haard 13e eeuw; 10: 

fundering spiltrap; 12: inlaat beerput; 13: 

glijgoot beerput; 14: beerput; 17: ingraving 

beerput; 20: brandspoor houtbouw 13e eeuw; 

21: restant keldervloer bij de trap. De overige 

sporen zijn kuilen. 

 
Den Bouw, Warnsveld 
In 2019 werd er een opgraving verricht op het 
terrein van verzorgingsghuis Den Bouw in 
Warnsveld. Dit onderzoek sloot aan bij eerder 
onderzoek op het terrein van Den Bouw en de 
omliggende straten, waarbij resten van een 
volmiddeleeuws erf en sporen uit de midden-
ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd werden 
gevonden. Bij het onderzoek in 2019 werden 
onder meer paalsporen van structuren uit de 

12e eeuw gevonden. Ook werd er een 13e-
eeuwse houten waterput gevonden, die een 
latere fase van hetzelfde erf representeert. De 
put moet op grond van dendrochronologisch 
onderzoek uit kort na 1265 dateren. Een 13e-
eeuwse greppel aan de zuidzijde lijkt het erf te 
begrenzen. Aan de oostzijde werd het erf al 
eerder begrensd door greppels. 
Het geheel aan sporen is gebruikt om tot een 
completere reconstructie van dit erf te 
komen. Het bestond waarschijnlijk uit twee 
grotere gebouwen, een schuur en enkele 
hooimijten. Er zijn drie opeenvolgende 
waterputten aangetroffen. Aardewerk uit 
eerdere opgravingen van hetzelfde erf 
suggereert dat het erf misschien al rond 900 
gesticht moet zijn, maar de bijbehorende 
structuren zijn verder niet aangetroffen (maar 
het erf is maar deels opgegraven). De 
einddatum van het erf is met het laatste 
onderzoek een eeuw opgeschoven naar de 
late 13e eeuw. Let wel: historische gegevens 
hebben we niet van dit erf, daarvoor is het net 
te vroeg verdwenen. Er is dus geen naam aan 
het erf te koppelen.  
 

 
Zespalig structuurtje uit de 12e eeuw. De 

paalsporen zijn inmiddels gecoupeerd. 

 



 

 
Reconstructie van het middeleeuwse erf op 
grond van de grondsporen die in verschillende 
campagnes vanaf 2009 zijn opgegraven. 

 
 
Almenseweg 6, Warnsveld 
De Warkenseweg ligt in een bosgebied aan de 
oostzijde van de gemeente Zutphen. De 
opgraving van een bouwkavel heeft weinig 
opgeleverd. Er werd één paalspoor gevonden, 
maar wegens het ontbreken van 
vondstmateriaal is het lastig om er een 
datering aan te geven. Op grond van de mate 
van uitloging zou het om een prehistorisch 
spoor kunnen gaan. Het vondstmateriaal is 
volledig 20e-eeuws, toen er enkele 
vakantiewoningen werden gebouwd. In 2018 
werd de bouwput ter plaatse van de 
voormalige vakantiewoning van de familie 
Gies uit 1936 onderzocht (Almenseweg 2). 
 
Halvemaanweg, Doesburg 
Aan de Halvemaanweg in Doesburg werden 
respectievelijk een proefsleuvenonderzoek en 
een opgraving uitgevoerd. Dit leverde een 
doorsnede op van de vroeg-17e-eeuwse 
vestingwal van een ravelijn en de ligging van 
de middeleeuwse (en in de 17e-eeuw 
opnieuw gebruikte) vestinggracht. De gracht 
bleef tot ver in de 19e eeuw open. De 
opgraving leverde de dempingen van de 
gracht op, althans het bovenste gedeelte 
daarvan. Op deze dempingen is later gebouwd 
en gewerkt. Langs de Rooseveltsingel lag 
vanaf het einde van de 18e eeuw een 
leerlooierij, later werden het er twee. Beiden 
lagen buiten het opgravingsterrein. Het 
onderzochte terrein was van het 

schoenmakersgilde St Crispinus, waar ook de 
looiers onder vielen.  In de opgraving werden 
enkele looikuilen gevonden. Deze zijn mogelijk 
aan de oudste looierij koppelen. Later werd er 
nog een leerlooierij gebouwd, bínnen het 
onderzoeksterrein. Hiervan is alleen het 
achterste deel opgegraven. Het toont 
waterdichte bakken met loden afvoerbuizen 
die afwaterden op een centrale goot richting 
gracht. Dit gebouw kende ook twee fasen, 
want onder deze bakken werden nog weer 
oudere bakken aangetroffen. Het water werd 
aangevoerd via een loden buis vanuit een vier 
meter diepe waterput die onder een 
bakstenen plaatsje lag. Ook zijn er nog bakken 
van hout, leem en baksteen aangetroffen. Het 
geheel werd in 1896 verkocht. Daarna werd 
het terrein aan de Mauritskazerne 
toegevoegd. Deze kazerne werd in 1866 
gebouwd. In één van de proefsleuven werd 
een 17 meter lange tunnel aangesneden. Dit 
bleek het waterbassin van het militaire 
badhuis te zijn, gebouwd in 1918. Deze tunnel 
is verder alleen toegankelijk voor vleermuizen. 
 

 

Deel van het opgegraven looierij-gebouw. 

 



 

 

Afbeelding: Plattegrond met interpretaties van 

de opgraving van de looierij en badhuiskelder 

aan de Halvemaanweg. 

 
Lindewal, Koepoortstraat, Hoogestraat en 
Windmolenstraat, Doesburg 
In deze straten werden de rioleringen 
vervangen, als onderdeel van een zeer groot 
project om in de Doesburgse binnenstad het 
gehele rioolstelsel uit 1935 te renoveren. 
Ondanks de beperking van de waarnemingen, 
heeft de begeleiding toch een hoop nieuwe 
informatie opgeleverd. Het opvallendste 
element daarin is de middeleeuwse 
stadsmuur, die gebouwd werd in de tweede 
helft van de 14e eeuw. Er is vrijwel niets van 
de Doesburgse stadsmuren bekend omdat ze 
al bij de aanleg van de vestingwerken (tussen 
1607 en 1625) zijn afgetopt en in de Franse 
tijd (1672-1674) zijn gesloopt. Ook is het 
aantal archeologische waarnemingen en 
onderzoeken bij de stadsommuring tot nu toe 
zeer beperkt geweest. De waarnemingen in de 
Lindewal en Koepoortwal toonden mooi hoe 
de stadsmuur gefaseerd gebouwd werd: 
steeds een stuk van ca. twee meter, waarna 
het volgende stuk van de oudere aarden 
omwalling kon worden afgegraven. Zo vielen 
er geen gaten in de stadsdefensie tijdens de 
bouw. Deze muur bestaat uit een op bogen 
rustende weergang en een opvulling van die 
bogen: de eigenlijke muur. Aan de veldzijde 
werd de uit losse stukken bestaande muur 
afgewerkt met een schildmuur die wél één 
geheel vormde. Er zijn aanwijzingen voor 
torens aangetroffen, maar de funderingswijze 
ervan is nog niet goed begrepen. 

Bij de Koepoortwal werden er resten van 13e-
eeuwse huizen gevonden die, aangenomen 
dat ze binnen de oudere aarden omwalling 
stonden, aantonen dat het tracé van de 
aarden wal iets afweek van het tracé van de 
bakstenen stadsmuur.  
Tot slot werden er in het tracé van de 
Windmolenstraat en de Hoogestraat houten 
straatdekken aangetroffen uit de late 13e of 
vroege 14e eeuw. Dit is voor het eerst dat in 
Doesburg houten straten zijn gevonden. In 
Zutphen is het fenomeen gemeengoed 
geweest en ook in Deventer zijn vondsten van 
houten wegdekken bekend. 
 

 

Afbeelding:  Laat 14e-eeuwse stadsmuur bij de 

Lindewal. Hier is te zien dat de muur in 

separate delen is gemetseld. 

 

Afbeelding: Dertiende-eeuwse houten 

straatdek in de Hoogestraat 



 

 

Afbeelding: Middeleeuws lakenlood, mogelijk 

uit Roermond. 

Jaarverslag Archeologie Apeldoorn  

Door: Damon Oogink en Masja Parlevliet. 

Met bijdragen van Monic Breed, Jan van der 

Gaag, Chris Nieuwenhuize, Guido Spanjaard, 

Lin Wuisman en Janneke Zuyderwyk 

Afbeeldingen: Gemeente Apeldoorn, tenzij 

anders vermeld 

Archeologie leeft, ook in Apeldoorn!  
2019 was een bijzonder archeologisch jaar. In 
het afgelopen jaar waren er mooie 
opgravingen, bijzondere symposia en zelfs het 
nationaal (archeologisch) congres, de 
Reuvensdagen in Apeldoorn: meer dan 650 
archeologen liepen enkele dagen hier rond! 
Het jaar bracht 42 archeologische 
onderzoeken, waarvan er zelfs een doorloopt 
tot in 2020. Het meest in het oog springende 
onderzoek was de opgraving in Lieren, waar 
boerderijen uit de IJzertijd en een erf uit de 
Middeleeuwen zijn aangetroffen. De 
opgravingsresultaten waren veelbelovend 
daarom werd er voor de geïnteresseerden een 
erg goed bezochte open dag georganiseerd. 
Maar ook elders in Apeldoorn werden 
ontdekkingen gedaan zoals vondsten uit de 
15e-19e eeuw bij de Vlijtsemolen nabij 
Marialust. 
 
Uiteraard is er niet alleen onderzoek gedaan, 
maar zijn er ook diverse gelegenheden 
aangegrepen om het archeologisch verhaal te 
vertellen. In CODA zijn twee archeologische 
tentoonstellingen geweest. In het voorjaar 
was de tentoonstelling ‘Wolven en Slakken’ 
over de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op 
de Veluwe. Dit vaak terugkomende onderwerp 
blijft interesse opwekken bij burgers en 
archeologen alom. Daarom kreeg het thema 
IJzer nadat het in 2018-2019 al met de 
reizende tentoonstelling was rond geweest 
een eigen tentoonstelling in CODA. In het 
najaar was de tentoonstelling ‘Geheimen van 
Gelderse bodem’ geprogrammeerd. In deze 
tentoonstelling werd een overzicht gegeven 
van archeologische sieraden aan de hand van 
Gelderse vondsten. Ook de Nationale 
Archeologiedagen stonden hier, met het 
thema ‘Veluwse Versieringen’, in het teken 
van archeologische sieraden. Tijdens deze 



 

dagen (maar dat kan nu nog steeds!) kon je 
onder andere jezelf virtueel vereeuwigen met 
diverse sieraden in een heuse #archeoselfie.  
De tentoonstelling hadden we te danken aan 
dat het afgelopen jaar een bijzonder 
evenement plaatsvond in Apeldoorn: de 49e 
editie van de Reuvensdagen. De 
Reuvensdagen zijn een nationaal congres voor 
archeologen uit heel Nederland. Op dit 
congres worden actuele zaken en bijzondere 
onderwerpen in de archeologie gepresenteerd 
voor het (geïnteresseerde) werkveld. Plots een 
paar dagen lang een groot deel van werkend 
archeologisch Nederland in je stad is een grote 
last, maar even grote lust. En Apeldoorn mag 
trots zijn op het verloop van de 
Reuvensdagen. De dagen waren bijzonder 
goed bezocht, er zijn veel mooie onderwerpen 
gepresenteerd en er is genoten van al het 
Apeldoorns erfgoed. Niet alleen door 
vakgenoten, want er was ook een 
nevenprogramma voor de inwoners: er was 
een groot bodemvondstenspreekuur en het 
excursieprogramma op zaterdag was ook voor 
de inwoners van Apeldoorn toegankelijk. En 
daar werd, met een heuse wachtlijst, gretig 
gebruik van gemaakt. 
 
We kunnen concluderen dat Archeologie leeft, 
ook in Apeldoorn!  
 

Overzicht 
In totaal zijn in 2019 in Apeldoorn 42 
archeologische onderzoeken aangemeld om 
uitgevoerd te worden. Dit jaar zijn er geen 
alleenstaande bureauonderzoeken 
uitgevoerd. In totaal zijn er 25 bureau- en 
booronderzoeken uitgevoerd (60%), er zijn 4 
karterende booronderzoeken uitgevoerd (9%), 
5 archeologische begeleidingen geweest 
(12%), 7 proefsleufonderzoeken (17%) en 
slechts 1 opgraving (2%). Dit jaar zijn er, 
buiten de archeologische brandweerklussen 
(spoedklussen) geen archeologische 
waarnemingen gedaan en ook bleek dat er 
geen proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 
met doorstart naar een opgraving. De 
opgraving die uitgevoerd werd, kende in een 
voorgaand jaar al het proefsleuvenonderzoek, 
eind 2019 plukte men daar de archeologische 
vruchten pas van. Net als in 2018 lijkt de 

verhouding tussen gravend en niet gravend 
onderzoek redelijk gemiddeld. In totaal is er 
voor 31% van de onderzoeken gravend 
onderzoek uitgevoerd (ten opzichte van 33% 
in 2018). 
 
De projecten 

Een grotere afbeelding in jaarverslag secretaris 

1. Stadhuis, Markplein 1  
Sinds 2017 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 2019 zijn door Econsultancy een achttal van 
deze waarnemingen gedaan. Namelijk: bij het 
infanterieschietkamp te Harskamp, de 1e 
Wormenseweg 40-42, het Spelderholt 7a, het 
Raadhuisplen te Apeldoorn, de 
Harderwijkerweg te Uddel, de Bloemenkamp 
5a in Beemte – Broekland, de Marktstraat te 
Apeldoorn en de Ventweg – Zwolseweg (beter 
bekend als de archeologische begeleiding 



 

Zwolseweg – Damhertstraat1).  Hieronder 
volgt in het kort een samenvatting van de 
spoedklussen die Econsultancy dit jaar voor 
ons heeft uitgevoerd: 
 
Infanterieschietkamp het Harskamp 
Bij het infanterieschietkamp in het Harskamp 

werden te behoeve van een Niet Gesprongen 

Explosieven ruiming (NGE) een kelder 

gesloopt. Na de sloop van de kelder is 

Econsultancy ter plekke geweest voor een 

waarneming waaruit bleek dat de bodem in 

het gebied intact was en de archeologische 

verwachting gehandhaafd mag blijven. 

1e Wormenseweg 40-42 te Apeldoorn 
Aan de 1e Wormenseweg werd een 

bodemsanering uitgevoerd waarbij twee 

19e/20e eeuwse putten zijn aangetroffen. Een 

van de twee putten heeft waarschijnlijk 

gefungeerd als afvoer voor hemelwater, de 

ander als beer/zinkput. In de putten is 

verschillend negentiende en twintigste- eeuws 

aardewerk aangetroffen. De vondst van de 

beide putten wordt in verband gebracht met 

het ontstaan van de eerste woningen langs de 

1e Wormenseweg. Dit is gebeurd rond 1900, 

toen men de Wormense Enk transformeerde 

tot woonwijk. Deze transformatie is nog mooi 

terug te zien op historisch kaartmateriaal. 

Spelderholt 7a te Beekbergen 
Bij het Spelderholt 7a zijn asbestsaneringen 

uitgevoerd, normaliter hoeven 

asbestsaneringen niet archeologisch begeleid 

te worden omdat deze binnen de 

beleidsgrenzen blijven (tenzij het om zeer 

grote saneringen gaat zoals Marialust – 

Vlijtsepark). Omdat het Spelderholt bekend 

staat als een locatie met veel archeologische 

waarden is een uitzondering gemaakt, na de 

bodemsanering zijn een aantal waarnemingen 

gedaan. Helaas bevatte het gebied geen 

ondergrondse archeologische waarden. 

Noemenswaardig was wel dat een deel van 

het saneringsonderzoek een oude 

(vermoedelijke) enkwal had aangesneden. De 

 
1 Gezien de omvang van de werkzaamheden 
aan de Zwolseweg, is gekozen om deze als 

enkwal is onderzocht en vermoed wordt dat 

de wal uit de Nieuwe Tijd stamt en dat deze 

gefungeerd om wild en zandverstuivingen 

tegen te houden. Vondstmateriaal is echter 

niet gevonden dus het blijft bij een 

vermoeden. 

Raadhuisplein te Apeldoorn 
Op het Raadhuisplein zijn in het verleden 

meerdere onderzoeken uitgevoerd ten 

behoeven van Archeologie. Onder het 

Raadhuisplein liggen namelijk de resten van 

de oude Dorpskerk van Apeldoorn verborgen 

evenals een grote hoeveelheid skeletmateriaal 

van de begraafplaats bij deze kerk. Omdat er 

wederom een bodemingreep plaats zou 

vinden op het raadhuisplein, werd 

Econsultancy ingeschakeld. Bij het aantreffen 

bleek dat het om een zeer geringe 

bodemingreep ging, zonder vondstmateriaal 

of sporen. 

Harderwijkerweg te Uddel 
Aan de Harderwijkerweg werd deze 

brandweerklus uitgevoerd na de melding dat 

hier, door de wegwerkzaamheden, een mooi 

bodemprofiel zichtbaar was geworden. Echter 

waren de wegwerkzaamheden zo goed als 

afgerond toen Econsultancy langs kwam en 

bleken er geen documenteerbare resten meer 

aanwezig te zijn. 

Bloemenkamp 5a te Beekbergen 
Econsultancy heeft bij de Bloemenkamp 5a te 

Beekbergen een waarneming uitgevoerd 

omdat op het terrein een nieuwe veestal 

gebouwd ging worden. De spoedklus leverde 

een viertal sporen op, deze zijn gecoupeerd 

om de ouderdom te bepalen. Het bleek hier 

om recente sporen te gaan, niet ouder dan de 

20e eeuw. 

Marktstraat te Apeldoorn 
Econsultancy voert archeologische 

waarnemingen uit ten behoeve van de 

herinrichting van de Marktstraat te  

Apeldoorn. In 2019 is herinrichtingsfase 3 

individueel project te beschouwen 



 

begonnen en ook ditmaal moest Econsultancy 

uitrukken voor een waarneming. Het betrof 

een locatie waar een rioolput gegraven was 

ten behoeve van de vervanging van het oude 

gemengde riool. De werkzaamheden zijn 

geïnspecteerd, van de bodem bleek, helaas, 

dat deze tijdens 20e -eeuwse ingrepen in de 

marktstraat al dusdanig verstoord was dat er 

geen archeologische resten meer aanwezig 

zouden zijn. 

 

Zwolseweg – Ventweg 
De archeologische begeleiding aan de 

Zwolseweg – Ventweg (ook bekend als 

Zwolseweg – Damhertweg), is van grotere 

omvang dan de voorgenoemde 

waarnemingen, om te zorgen dat de omvang 

van de werkzaamheden geen onrecht wordt 

aangedaan, is deze als officieel archeologisch 

onderzoek meegerekend in de telling (zie 

daarvoor later in de tekst).  

4. Hoofdstraat 54 (Apeldoorn Centrum) 
In opdracht van Elizen vastgoed B.V. heeft 

ADC op 7 februari 2019 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 

Hoofdstraat 54 te Apeldoorn. Hoofdstraat 54 

ligt aan de rand van het historische centrum 

van Apeldoorn en uit het bureau- en 

booronderzoek bleek dat er in het plangebied 

mogelijke resten van historische bebouwing, 

uit de 17e eeuw, aanwezig konden zijn. 

Tevens kon het bureauonderzoek niet 

uitsluiten dat oudere bewoningssporen in het 

plangebied aanwezig waren. Uit het 

booronderzoek bleek dat er weinig intacte 

bodem aanwezig was, wat de kans op resten 

ouder dan de Middeleeuwen nihil maakte. 

Echter bleef de verwachting voor resten vanaf 

de Middeleeuwen wel gehandhaafd omdat er 

sinds de Late Middeleeuwen met stenen 

funderingen gewerkt werd, die tot diep in de 

natuurlijke bodem kunnen reiken.  

Op basis van de mogelijk aanwezige 

Middeleeuwse (of latere) restanten werd een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te 

controleren of het gebied inderdaad 

archeologische informatie zou waarborgen. 

Uit dit onderzoek bleek dat de verstoringen in 

de bodem niet met eventuele historische 

bebouwing te maken hadden, maar van 

recente aard waren. Er zijn geen 

archeologische resten in het gebied (meer) 

aanwezig. 

De werkput aan de Hoofdstraat 54. De 

werkput bleek op recente verstoringen en 

funderingen na leeg te zijn. Helaas waren alle 

funderingen van recente aard. (foto: ADC 

ArcheoProjecten) 

 

5. van Huutstraat 3, Sportfondsenbad 
(Apeldoorn Centrum) 
In december 2019 zou de sloop van het 

Sportfondsenbad (aan de van Huutstraat 3) 

aanvangen. Uit vooronderzoek was gebleken 

dat er mogelijk archeologische waarden in het 

gebied aanwezig zouden zijn. Daarom is de 

sloop van het sportfondsenbad archeologisch 

begeleid, de begeleiding is uitgevoerd door 

RAAP. 

Op dit adres lag het Sportfondsenbad, een 

zwembad dat in 1934 in Apeldoorn werd 

gebouwd. Het zwembad moest gesloopt 

worden, vanwege een herontwikkeling van 

het plangebied en om de omgeving geschikt te 

maken voor woningbouw. 

Uit oude archiefbeelden bleek dat het terrein 

van het Sportfondsenbad bij de initiële aanleg 

niet verder verstoord was dan op plekken 

waar gefundeerd werd. Een foto uit 1934 laat 

zien dat het voormalige maaiveld van het 



 

terrein gelijk was met het straatniveau. Ook, 

afhankelijk van hoe diep de fundaties waren, 

kon nog onder de funderingen van het 

sportfondsenbad een archeologische 

vondstniveau aangetroffen worden (met 

uitzondering van de kuip van het buitenbad). 

Er bestond dus kans dat eventuele 

archeologische vondstlagen nog intact in de 

bodem aanwezig zouden zijn. 

In eerste instantie zou er een 

proefsleuvenonderzoek in de vorm van een 

begeleiding uitgevoerd worden. Tijdens het 

eerste veldbezoek ter plaatse van de sloop 

bleek een archeologische begeleiding niet 

nuttig. Naast de oude badkuip, waarvan reeds 

bekend was dat de funderingen tot wel 5m 

diep zouden reiken, bleken andere delen van 

het plangebied diep onderkelderd te zijn 

geweest. Ook aan de noordzijde van het 

gebouw bleken verstoringen te zijn geweest. 

Hier lagen diepe funderingen op beton, 

reikend tot 1,2 – 1,5m diep. Bovendien waren 

de sloopwerkzaamheden reeds in volle gang. 

Het bleek niet nuttig om de sloop verder 

archeologisch te begeleiden.  

Na de sloop kan op een onbebouwd deel van 

het terrein nog een proefsleuvenonderzoek 

plaats vinden. Hopelijk kan daarmee alsnog 

een goede archeologische waardering 

gegeven worden van het terrein. 

 

 

Luchtfoto van het Sportfondsenbad in de 

periode 1945-1950. Hierop is de locatie van het 

voormalige buitenbad goed te zien. (foto: 

Beeldbank CODA Apeldoorn) 

 
Impressie van de sloopwerkzaamheden bij het 

Sportfondsenbad. Het puin materiaal en de 

verrommelde bodem maken duidelijk zichtbaar 

dat het niet nuttig is om op locatie van het bad 

zelf archeologisch onderzoek uit te voeren, alles 

is hier reeds verstoord. (foto: RAAP) 

 

 
Aanleg van het Sportfondsenbad in 1934. Het 

voormalige bad werd met de hand in getrapt 

talud uitgegraven. (foto: Beeldbank CODA 

Apeldoorn) 

 

  



 

10. Marialust, Zwitsalterrein - Vlijtsepark 
(Apeldoorn Noord) 
Op 8 tot en met 11 juli werd een 

archeologische begeleiding uitgevoerd aan de 

Vlijtseweg. In het plangebied van Marialust 

vindt een toekomstige herontwikkeling plaats, 

waarbij verschillende woonclusters en een 

oost-west georiënteerde parkruimte gebouwd 

zullen worden. Deze herontwikkeling vindt 

plaats in een gebied met vastgestelde 

archeologische waarden en een (middel)hoge 

archeologische verwachting. Uit een eerder 

proefsleuvenonderzoek in 2015 bleek dat er 

binnen een straal van 500 meter misschien 

een grafheuvel ligt. Daarnaast zijn op het 

terrein ook nog resten van de Vlijtsemolen 

aanwezig, dit is een molen met een oorsprong 

in de 15e eeuw (en die tot in de 20ste eeuw 

dienst heeft gedaan). Ondergrondse resten 

van deze molen zouden tijdens het 

archeologisch onderzoek aangetroffen kunnen 

worden.  

Naast de herontwikkelingen waren er nog 

andere reden om een archeologisch 

onderzoek uit te voeren op deze locatie. De 

locatie werd namelijk van asbest én niet 

gesprongen munitie uit de Tweede 

Wereldoorlog verdacht. Het archeologisch 

onderzoek, dat werd uitgevoerd door Assist 

Explore, bestond dan ook uit een 

samenwerking in onderzoek, namelijk in 

combinatie met het OCE (Opsporen 

Conventionele Explosieven) en het 

asbestonderzoek dat uitgevoerd werd door 

respectievelijk Leemans en Aveco de Bondt.   

Vanwege het asbestonderzoek werden 50 

werkputjes gegraven. De breedte van de 

werkputten bedroeg 30-40 centimeter en de 

diepte had een maximum van 1 meter. Deze 

werkputjes werden archeologisch onderzocht. 

Bij het onderzoek kwam veel gefragmenteerd 

rode puinresten naar boven, het meeste van 

dat rode puin kwam uit een enkele 

bodemlaag. Deze laag wordt geïnterpreteerd 

als een verstoord espakket (of een 

enkeerdgrond). Herhaaldelijke intensieve 

bodembewerking, bijvoorbeeld door ploegen, 

én de latere inrichting van het terrein (met 

allerlei gebouwen) maakten dat dit laagpakket 

omvangrijk verstoord was. Echter een 

enkeerdgrond, is een door mensen 

opgebrachte laag grond die als een soort 

beschermende deken over de oude bodem 

ligt, en daarmee dus ook het archeologische 

vondstniveau beschermd. Ondanks dat de 

enkeergrond flink verstoord leek, kan het dus 

best zo zijn dat daaronder nog behoorlijk wat 

archeologie in de bodem aanwezig is. 

Gezien de geringe afmetingen van de 

werkputjes werden niet al te veel 

grondsporen verwacht. Desalniettemin 

werden in het Vlijtsepark mooie sporen 

aangetroffen! In een aantal werkputten 

werden gemetselde bakstenen funderingen en 

muurresten aangetroffen. Een deel van deze 

funderingen kon gelinkt worden aan de 19e – 

20e eeuwse kwekerij die op het terrein had 

gestaan. Interessanter nog, waren 

baksteenresten die van een oudere oorsprong 

waren, en waarschijnlijk zo rond het begin van 

de 17e eeuw geplaatst konden worden. Deze 

resten kunnen gekoppeld worden aan de oude 

Molen en misschien komen de resten van het 

fabriekje dat na de de molen dienst bleef doen 

als kopperpletterij.  

Een interessante waarneming werd gedaan in 

het oostelijk deel van het plangebied. Hier 

werden in het bodemprofiel afwisselende 

laagjes gevonden die een fluctuerende 

stroomsnelheid van water in combinatie van 

fasen met kortstondige stilstand 

weerspiegeld. Dit duidt op een beek of stroom 

en het gaat hier vermoedelijk om een oude 

gedempte loop van de Grift. 

Tijdens het onderzoek zijn verscheidene 

vondsten gedaan, deze hebben een datering 

vanaf de 16e eeuw tot en met de 19e eeuw. 

Het betreft verschillende soorten metaal, 

keramiek en glas. Bijzonder was de vondst van 

een koperen duit van Friesland uit 1686. Het 

glas betreft zeer dun vensterglas (glas-in-

lood). Een datering uit de Nieuwe Tijd (16e-



 

18e eeuw) wordt aannemelijk geacht. De 

rapportage over het onderzoek wordt nu nog 

opgesteld. Bij toekomstige 

graafwerkzaamheden op dit terrein zal het 

archeologisch onderzoek vervolgd worden. 

 

Een van de vele proefputjes bij Marialust 

(Apeldoorn Noord), dit geeft een goede 

impressie van hoe klein de putten zijn waarin de 

archeologen van Assist Explore hun onderzoek 

moesten doen. Zelfs in deze kleine putten zijn 

archeologische vondsten gedaan! (foto: Assist 

Explore) 

 

Een van de vondsten uit het onderzoek bij 

Marialust (Apeldoorn Noord), een 

wandfragment van een Susanna kan uit 

Raeren. (foto: Assist Explore) 

 

Een kaart van het plangebied aan het 

Vlijtseweg (Apeldoorn Noord), waarop te zien is 

dat op oude kaarten de Vlijtsemolen die in het 

plangebied heeft gelegen een groot deel van 

het terrein beslaat. (foto: Assist Explore) 

 

11. Zwolseweg – Damhertstraat (Apeldoorn 
Noord) 
In oktober 2019 is door Econsultancy een 

archeologische begeleiding door middel van 

een inspectie uitgevoerd bij werkzaamheden 

aan de Zwolseweg – Damhertstraat. De reden 

was het aanleggen van nieuwe riolering ter 

plaatse. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in 

de vorm van een begeleiding. Dit is zo 

uitgevoerd omdat het soms vanuit 

civieltechnisch of logistiek standpunt lastig is 

om op een locatie gravend onderzoek uit te 

voeren, voordat de bouwwerkzaamheden 

aldaar gaan beginnen. Denk bijvoorbeeld aan 

wegwerkzaamheden of het aanleggen van 

kabels en leidingen. Bij een archeologische 

begeleiding wordt dan door een archeoloog 



 

meegekeken met de civieltechnische 

werkzaamheden. De archeoloog is aanwezig 

om eventuele archeologische resten te 

documenteren en veilig te stellen. Wanneer 

archeologische resten aangetroffen worden 

kan een archeoloog de civieltechnische 

werkzaamheden stilleggen totdat alle 

waardevolle archeologische informatie is 

gedocumenteerd. Bij het onderzoek aan de 

Zwolseweg was dit wegens de aanleg van 

riolering onder het wegoppervlak ook de 

geijkte methode. Uiteindelijk bleek dat er 

geen archeologische resten aanwezig waren in 

het bodemarchief. 

 

Tussen de kabels en leidingen aan de 

Zwolseweg-Damhertstraat (Apeldoorn Noord) 

wordt door een archeoloog van Econsultancy 

onderzocht of er eventuele archeologische 

sporen en vondsten te vinden zijn. De nauwe 

tracés leveren vaak veel kabels en leidingen op, 

maar soms net zo veel waardevolle informatie 

over de archeologische verwachting in het 

gebied. (foto: Econsultancy) 

 

19. Imkersplaats 38 (Apeldoorn Zuidoost) 
Op 18 november 2019 is door RAAP een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de 

locatie Imkersplaats 38 in de Maten. Het oude 

ontmoetingscentrum werd gesloopt en het 

voornemen is om daar een twintigtal nieuwe 

woningen, met bijhorende parkeerplaatsen, te 

bouwen.  

 

Uit het vooronderzoek bleek dit een locatie te 

zijn aan het uiteinde van een redelijk droge 

daluitspoelingswaaier. Een 

daluitspoelingswaaier is een overblijfsel van 

een oud landschapselement, dze ontstaan als 

gevolg van het ‘uitwaaien’ van sediment dat 

uit hoger gelegen gebieden komt. Wanneer 

water van een helling (van bijvoorbeeld een 

stuwwal), onder andere via dalen, naar 

beneden stroomt neemt het sediment met 

zich mee, wanneer een helling geleidelijk weer 

afvlakt verliest het water snelheid en begint 

het sediment af te zetten, het meeste 

sediment wordt afgezet wanneer het 

landschap weer (helemaal) vlak is. Het 

sediment spreidde zich meestal in een 

waaiervormig patroon, vandaar dat dit 

daluitspoelingswaaiers genoemd worden. 

Sediment laag op sediment laag maakt dat 

deze plaatsen uiteindelijk best hoog in het 

landschap kwamen te liggen, zo zijn de 

landschapsruggen ontstaan die we vandaag de 

dag beschouwen als daluitspoelingswaaiers. 

Later maakte dit soort locaties aantrekkelijk 

voor menselijke bewoning.. Geregeld zijn daar 

dan in het bodemarchief nog sporen van te 

vinden! Dit was de reden om met de sloop van 

het ontmoetingscentrum een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Helaas 

bleek uit het proefsleuvenonderzoek dat er 

geen archeologische resten in het plangebied 

zaten. Het plangebied bleek grotendeels 

verstoord, waar dat niet zo was bleek dat uit 

de natuurlijke ondergrond dat men al niet 

meer te maken had met hoge gronden, maar 

juist met natte omstandigheden (deze zijn 

natuurlijk ook een stuk minder aantrekkelijk 

voor de vroegere bewoners van Apeldoorn). 



 

 

De vierde werkput van het 

proefsleuvenonderzoek aan de Imkersplaats 38 

(Apeldoorn Zuidoost) liet, in tegenstelling tot de 

voorgaande werkputten, een vrijwel 

onverstoorde bodem zien. De vlekkerige bruine 

stukken waren erg humeus, dat is een teken dat 

het plangebied van nature erg nat is geweest 

(foto: RAAP) 

 

22. Koperweg (Apeldoorn Zuidwest) 
Econsultancy heeft in juli een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 

Koperweg in de Metaalbuurt. De aanleiding 

voor het onderzoek was de sloop en 

nieuwbouw van een aantal woningen op het 

terrein, daarnaast werd een deel van het 

terrein gesaneerd. In het archeologisch 

vooronderzoek, dat in 2012 al was uitgevoerd, 

werden door Synthegra in bijna de helft van 

alle boorkernen sporen van een (overblijfsel 

van een) esdek aangetroffen.  

Esdekken zijn restanten in de bodem, waar 

vroeger essen of enken hebben gelegen. De 

welbekende Apeldoornse enken waren 

vroeger akkerlanden. De manier van 

bemesten van Enken zorgt er over het 

algemeen voor dat er telkens een laagje plag 

op de enk wordt gelegd, na eeuwen van 

bemesten kan het land dan behoorlijk wat 

hoger liggen dan het oorspronkelijke 

maaiveld. Dit is gunstig voor archeologische 

resten die meestal onder zo’n esdek, in het 

oorspronkelijke landschap, liggen. Waneer er 

in een esdek of een enk wordt gegraven blijft 

vaak de oorspronkelijke bodem meerendeels 

intact. Een esdek of enk fungeert dus als het 

ware als een soort opvangkussen voor 

archeologie.  

Bij het onderzoek aan de Koperweg, was de 

kans dus vrij aanwezig dat het esdek zijn werk 

had gedaan en dat er in de bodem 

archeologische resten aanwezig zouden zijn. 

Maar tijdens het onderzoek zijn helaas geen 

sporen gevonden ouder dan uit de periode 

1900. Hoewel het onderzoek gericht is op 

sporen van voor die tijd, is ook met de sporen 

en het vondstmateriaal uit de 20e eeuw een 

leuk inzicht te krijgen in het gemiddelde 

huishouden van Apeldoorners door de jaren 

heen. Op dit moment zijn de resultaten van 

het onderzoek nog in verwerking en wacht 

men met smart op een rapportage hierover. 

 

24. Laan van Westenenk 45, het Loparex 
terrein (Apeldoorn Zuidwest) 
Econsultancy heeft in april 2019 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 

Laan van Westenenk 45. Het onderzoek werd 

uitgevoerd naar aanleiding van toekomstige 

graafwerkzaamheden bij de bouw van een 

fabriekshal op het Loparex terrein. 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek 

werd een bureau- en booronderzoek 

uitgevoerd waarin werd vastgesteld dat een 

deel van het plangebied een intacte bodem 

heeft. Daarnaast werd, gezien de historische 

en bodemkundige situaties van het gebied, 

verwacht dat er resten uit de periode 

Neolithicum (5300-2000 v.Chr)  tot en met de 

Vroege Middeleeuwen (circa 400-1200 n.Chr) 

in de bodem konden zitten. Uit het 

booronderzoek bleek dat het plangebied 

vroeger relatief hoog in het landschap lag, wat 



 

het een uiterst geschikte locatie maakte voor 

vaste bewoning in de tijd dat men zich nog 

niet tegen water kon weren. Daarnaast zijn 

historische kaarten bekeken van de periode 

1832 tot nu, waarmee in ieder geval bevestigd 

kon worden dat er geen bewoning heeft 

gestaan van die periode tot nu.   

Eventuele archeologische waarden, die nog 

goed aanwezig kunnen zijn in een intacte 

bodem, zouden verstoord raken bij de bouw 

van de nieuwe fabriekshal. Daarom is besloten 

het plangebied beter onder de loep te nemen 

en een gravend onderzoek uit te voeren, in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek. Tijdens 

het proefsleuvenonderzoek bleek de bodem in 

het gebied inderdaad intact te zijn, echter 

bleken op een aantal recente sporen na, 

archeologische indicatoren geheel te 

ontbreken. 

 

Profiel dat de intactheid van de bodem 

bevestigd. De profielen zagen er goed uit en 

bevestigden het beeld dat de bodem (redelijk) 

intact was. (foto: Econsultancy) 

 

32. Miggelenbergweg 23 (Hoenderloo) 
Op 24 september 2019 heeft Econsultancy een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 

Miggelenbergweg 23 te Hoenderloo. De 

aanleiding hiervoor is de toekomstige 

realisatie van 15 nieuwe woningen. In totaal 

zijn er drie proefsleuven aangelegd om te 

controleren of er archeologische waarden in 

het bodemarchief aanwezig zouden zijn.  

Uit het bureau- en booronderzoek bleek dat in 

het gebied sprake was van een 

daluitspoelingswaaier. Deze ruggen in het 

landschap bieden een verhoogde kans op 

archeologie. Onder andere is er een kans dat 

jagers en verzamelaars uit de Steentijd 

kampementen hebben opgezet op deze 

landschapsruggen. Ook kunnen er op 

daluitspoelingswaaiers nederzettingen uit 

latere perioden worden verwacht. De 

verhoogde kans op archeologie was de 

aanleiding van het proefsleuvenonderzoek. 

Vantevoren is het echter nooit 100% zeker dat 

er archeologische resten aangetroffen 

worden. Aan de Miggelenbergweg 23 werd 

werd de verwachting op archeologie helaas 

niet beantwoord. Het gebied bevatte alle 

benodigdheden voor archeologische sporen, 

en een puntgave, onverstoorde bodem, maar 

helaas bleken er geen archeologische sporen 

aanwezig te zijn. 

 

Het proefsleuvenonderzoek aan de 

Miggelenbergweg 23 te Hoenderloo ‘mooie’ 

bodems op (rechts voor is een dieper stuk van 

de put gezien, om te controleren hoe de bodem 

er verder uitzag), echter waren deze bodems 

compleet leeg voor wat betreft archeologie. 

(foto: Econsultancy)  

 
33. Nieuwe Voorweg – Veldbrugweg, 
Beekvallei (Lieren) 
Aan de Veldbrugweg in Lieren wordt door Le 

Clercq planontwikkeling en Nikkels 

gezamenlijk het plan Beekvallei ontwikkeld; 

een uitbreidingsplan met 33 woningen aan de 

noordelijke rand van het dorp. Uit voorgaand 

archeologisch onderzoek (bureau-, boor- en 

proefsleuvenonderzoek) was al gebleken dat 

hier sprake was van een archeologische 



 

vindplaats. Aangezien de start van de 

bouwwerkzaamheden begin 2020 in de 

planning stond, is de vindplaats in de periode 

november 2019 – januari 2020 opgegraven.  

 

 

Dronefoto van de opgraving aan de Nieuwe 

Voorweg-Veldbrugweg te Lieren (genomen 

richting het zuidwesten). Op de voorgrond en 

linksachter is de hoge spoordichtheid van het 

oostelijke deel van de vindplaats zichtbaar. Aan 

de rechterzijde zijn vaag de contouren van de 

huisplattegrond uit de IJzertijd te 

onderscheiden. (foto: Nikkels) 

 

De opgraving 
In november 2019 is Econsultancy gestart met 

de opgraving, waarna al snel bleek dat de 

dichtheid van de archeologische sporen groter 

was dan verwacht werd op basis van het 

proefsleuvenonderzoek. Ook bleek de 

vindplaats zich uit te strekken buiten de 

eerder verwachte begrenzing, waardoor de 

omvang van het onderzoek verder toenam. 

Met als resultaat een opgraving over een 

oppervlakte van circa 1 hectare. met een hoge 

informatiedichtheid.  

Al met al een grote opgraving, waarbij sporen 

uit verschillende periodes naast (en ook 

onder/boven) elkaar voorkomen. De 

resultaten vergen dan ook de nodige 

uitwerking voordat alle sporen te duiden zijn. 

Deze uitwerking, waarbij diverse specialisten 

worden betrokken, zal vermoedelijk nog het 

hele jaar 2020 in beslag nemen, waarna de 

rapportage begin 2021 wordt verwacht. Maar 

voor nu willen we in ieder geval al een korte 

samenvatting van de resultaten delen. En 

natuurlijk enkele mooie plaatjes… 

 

Foto van het westelijke deel van de opgraving 

aan de Nieuwe Voorweg-Veldbrugweg te 

Lieren. Medewerkers van Econsultancy en 

vrijwilligers zijn hard aan het werk en op de 

voorgrond zijn nog sporen te herkennen. 

 

Resultaten 
De resultaten van de opgravingen overtreffen 

de verwachtingen. Onder het weiland bleken 

sporen van meerdere gebouwen uit de 

IJzertijd aanwezig te zijn, variërend van 

complete boerderijen tot (relatief) kleine 

spiekers (opslagschuurtjes voor de oogst). Ook 

bleek een Middeleeuws erf aanwezig, 

vermoedelijk uit de periode 1200-1300 n. Chr. 

Binnen dit erf werd onder meer de helft van 

de bijbehorende boerderij aangetroffen; de 

andere helft lag buiten de begrenzing van het 

plan en zal daarom onder de grond behouden 

blijven. Verder bleken waterputten, greppels 

en allerlei kuilen uit verschillende periodes 

aanwezig. En daarbij het nodige 

vondstmateriaal, met name aardewerk, 

variërend van kleine scherven tot een vrijwel 

complete pot.  

Het vondstmateriaal en de aangetroffen 

sporen vertellen samen een uniek verhaal 

over het dagelijks leven in Lieren in de IJzertijd 

en Middeleeuwen. Wie hier woonden, waar zij 

van leefden, welke rituelen zij kenden; op al 

deze vragen kan het archeologisch onderzoek 

antwoord geven. Daarmee heeft de opgraving 



 

een belangrijk deel van de geschiedenis, en 

daarmee van de identiteit van de deze plek, 

blootgelegd. 

 

Dronefoto van de opgraving aan de Nieuwe 

Voorweg-Veldbrugweg te Lieren (genomen 

richting het westen). Op de voorgrond wordt 

nog duidelijker zichtbaar hoe hoog de 

spoordichtheid in het (zuid)oostelijke deel van 

de vindplaats eigenlijk is. De grote 'vlekken' zijn 

waarschijnlijk Laat Middeleeuwse sporen. 

(foto: Nikkels) 

 

Publiek en participatie 
De opgraving is uitgevoerd door een 

gecertificeerd onderzoeksbureau 

(Econsultancy). Maar niet zonder hulp. 

Gedurende de hele opgravingsperiode hebben 

de leden van de Archeologische Werkgroep 

Apeldoorn (AWA) meegewerkt aan de 

opgraving. Elke dag opnieuw, in weer en wind, 

waren meerdere leden van de AWA op de 

opgraving aanwezig om diverse 

werkzaamheden te verrichten. Een belangrijke 

bijdrage aan de opgraving, die ervoor zorgt 

dat er net even een stapje meer gedaan kan 

worden. Daarmee heeft de AWA een 

belangrijke bijdrage aan deze opgraving 

geleverd. De inzet toont de betrokkenheid en 

passie van de vrijwilligers voor de archeologie. 

Voor het overige geïnteresseerde publiek is op 

woensdagmiddag 27 november een open dag 

georganiseerd op de opgraving. Ondanks het 

slechte weer (regen en kou) zijn die middag 

circa 150 belangstellenden ontvangen op de 

opgraving; Lierenaren die benieuwd waren 

wat er aangetroffen is in hun eigen dorp, 

toekomstige bewoners van het plan Beekvallei 

die het verhaal van deze plek willen kennen, 

maar ook archeologisch geïnteresseerden uit 

de wijdere omtrek. Tijdens de open dag werd 

toegelicht wat het doel is van de opgraving, 

hoe een opgraving in zijn werk gaat en waar 

de resultaten voor worden gebruikt. Eerste 

resultaten van de opgraving werden gedeeld 

en vondstmateriaal werd vertoond. Voor de 

jeugdige bezoekers was er onder meer de 

mogelijkheid om zelf scherven te zoeken en 

het verhaal achter deze vondsten te horen van 

een specialist.  

 

 

Ondanks het druilerige weer was er veel 

belangstelling, van jong tot oud. 

40. ’t Hof 12, Kroonheim (Uddel) 
Op het terrein van zorginstelling Kroonheim, 
dat vlak naast de Hunneschans bij het 
Uddelermeer ligt, zijn nieuwbouwplannen. Uit 
het bureauonderzoek en het 
proefsleuvenonderzoek van vorig jaar 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) is dit nog 
goed te zien.  
De wal is zeker ouder dan 1634, want hij is al 
getekend op een kaart van die datum. Maar 
verder zijn er helemaal geen aanwijzingen 
over de ouderdom. Daarom is besloten om de 
stukjes wal verder in kaart te brengen, in de 
hoop de ouderdom te achterhalen.  
 

 

Op de onbebouwde delen van het terrein is de 

aarden wal bij Uddel ’t Hof nog lichtelijk in het 

landschap te zien (foto: SOBresearch). 

 

In november 2018, februari 2019 en 
november 2019 is door SOB Research een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd met een 
mogelijke doorstart naar opgraven. Hierbij 
was de wal 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, wel was parallel aan de wal, aan 
de zuidzijde ervan, in twee proefsleuven heel 
duidelijk een greppel te zien. Opvallend aan 

de greppel is de V-vormige doorsnede van de 
onderkant van de greppel, dit kan een 
aanwijzing zijn voor de functie van wildkering. 
Deze spitsvorm zorgde meer dan bij een 
komvormige bodem voor een hindernis, met 
name voor groot wild. Zulke spitsvormige 
greppels worden op de Veluwe vaak ‘kielspit’ 
genoemd. 
 

 

Tussen de verstoringen door waren nog enkele 

sporen zichtbaar in Uddel ’t Hof, zoals deze 

greppel die parallel loopt aan de aarden wal. 

 
Helaas kon zowel de greppels als de wal 
tijdens het veldonderzoek niet nader 
gedateerd worden. Deze kan te maken 
hebben met de gebruiksperiode van de 
Huneschans (9e tot 13e eeuw) of aangelegd 
zijn in de periode erna, maar voor het begin 
van de 17e eeuw (omdat de wal dan ook 
zichtbaar is op een historische kaart). De 
structuur heeft dan tot een verbinding 
gehoord tussen de Huneschans in het westen 
en de Hof in het oosten, mogelijk was het 
daarbij een onderdeel van een omwalde 
huiskamp. 
Na dit onderzoek kon de nieuwbouw op het 
terrein aanvangen. De resterende delen van 
het wallichaam op het terrein van de 



 

zorginstelling behoren daarbij wel tot een 
behoudenswaardige archeologische structuur. 
 

 

De greppel bij Uddel ’t Hof wordt in het profiel 

schoongemaakt 

 
41. Uttilochweg 15 (Uddel) 
In december 2019 heeft Transect aan de 
Uttilochweg 15 een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
naar aanleiding van een herinrichting op het 
terrein van Uttilochweg 13-15. Uit het 
vooronderzoek bleek dat in het gebied sprake 
kon zijn van een daluitspoelingswaaier en dat 
deze grotendeels intact was. Gezien de 
(waarschijnlijk) grotendeels intacte 
daluitspoelingswaaier werden resten uit het 
laat-paleolithicum tot de vroege 
middeleeuwen verwacht. 
Wegens de verwachte archeologische waarde 
en de aard van de toekomstige 
bodemingrepen is besloten om het gebied 
verder te onderzoeken en eventuele 
archeologische waarden te inventariseren en 
waarderen. Dit gebeurt in de regel door 
middel van een proefsleuvenonderzoek en 
hier was dat niet anders. Uit het 
proefsleuvenonderzoek bleek het gebied 
alleen een aantal (sub)recente en natuurlijke 

sporen te bevatten. Deze jonge ouderdom kon 
snel worden vastgesteld omdat de 
(sub)recente sporen een soortgelijke kleur 
hadden als de bouwvoor, de bovenste laag 
aarde. Verder onderzoek was op deze locatie 
niet nodig en het terrein kon worden 
vrijgegeven voor de herinrichting. 
 

 

Eén van de drie werkputten uit het 

proefsleuvenonderzoek aan de Uttilochweg 15 

te Uddel. De scherp begrensde donkere sporen 

zijn goede voorbeelden van subrecente sporen, 

deze donkere kleur is (bijna) hetzelfde als de 

kleur van de bouwvoor. (foto: Transect) 

 
Gevonden voorwerpen van de Veluwe 
Tijdens de Reuvensdagen konden inwoners 
van de Veluwe hun vondsten laten bekijken op 
een groot bodemvondstenspreekuur. Hoe 
vaak tref je immers meer dan 600 
archeologische specialisten aan? Van de 
oproep werd gretig gebruik gemaakt en 
mensen stonden in de rij om vondsten ter 
beoordeling aan te bieden. De wens was om 
hiermee lokale, Apeldoornse, vondsten in 
beeld te krijgen. Nieuwe Apeldoornse 
vondsten heeft het echter niet opgeleverd, al 
hield één vondst uit Zevenhuizen de 
gemoederen nog wel even bezig, omdat het 
een dodecaëder-achtige vorm had (deze 
objecten uit de Romeinse tijd hebben altijd 
iets mysterieus, omdat de functie er niet van 
bekend is). Uiteindelijk bleek het een 
onderdeel van een kachel uit de jaren ’50 te 
zijn.  
 



 

 
 
Andere interessante vondsten waren een 
mogelijk mamoetbot van de Noord Veluwe, 
een stenen bijl met een bijzondere vorm 
(maar deze bleek waarschijnlijk uit Latijns 
Amerika te komen), een versteende spons van 
miljoenen jaren geleden en een vuurstenen 
mesje uit Vaassen, maar deze was al bij ons 
bekend.  
 

 
 

 
 
Ook bijzonder was de verzameling klootschiet-
kernen die een verzamelaar uit Beekbergen 
liet zien. Al met al een geslaagde 

determinatiemiddag met bijzondere 
resultaten. 
 
Overig nieuws 
Tijdens de familiedag werd op het binnenplein 

van CODA een heuse ijzeroven gestookt door 

een team van het Hapsdorp en KNNV Epe 

Heerde. Ook konden bezoekers zelf smeden, 

met een metaaldetector zoeken en sieraden 

maken van ijzerdraad.  

 

 

Het stoken van een ijzeroven 

 
Wolven en slakken op de Veluwe 
In de mooi ontworpen tentoonstelling kwam 
de onderzoeksgeschiedenis naar de 
vroegmiddeleeuwse ijzerproductie aan bod. 
Van het vele werk door Moerman, waarvoor 
uit de collectie van CODA zelf geput kon 
worden. Via onderzoek door de Universiteit 
van Amsterdam naar de vele nieuwe 
ontdekkingen in de huidige eeuw.  
 

 

De tentoonstelling in CODA  



 

Onderzoek ijzerproductie 
In Archeologie in Nederland verscheen een 
artikel van Janneke Zuyderwyk en Masja 
Parlevliet over het onderzoek naar de 
vroegmiddeleeuwse ijzerproductie op de 
Veluwe 
 

 

 

Archeologisch jaaroverzicht ook digitaal 
Het archeologisch jaaroverzicht Apeldoorn 

met veel meer nieuws is ook digitaal te 

raadplegen. Zie hiervoor  

https://www.coda-

apeldoorn.nl/nl/archief/publiekspublicaties  

 
Nieuwe vindplaatsen 
Nieuwe vindplaatsen worden ook ingevoerd in 

www.geheugenvanapeldoorn.nl  

 

Een archeologische vraag of vondsten 
melden? 
Heeft u vragen over de archeologie van 

Apeldoorn, omdat u misschien archeologisch 

onderzoek moet doen (omdat u bijvoorbeeld 

gaat bouwen) of u heeft een archeologische 

vondst gedaan? Neem  contact op met de 

Sectie Archeologie, gemeente Apeldoorn  

archeologie@apeldoorn.nl  

per telefoon op 14 055. 

 

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/publiekspublicaties
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/publiekspublicaties
about:blank
mailto:archeologie@apeldoorn.nl
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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! 
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