Opgraving middeleeuws boerenerf Epe-Klaarbeek 2015
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de wijk Klaarbeek aan de zuidkant van Epe vond in 2015
archeologisch onderzoek plaats door het bedrijf Hamaland Advies. Bij het onderzoek bleek dat in
het al eerder vrijgegeven deel, aan de westkant van het onderzochte terrein, nog meer archeologie
was te verwachten. AWN 18 en Ampt Epe werden hiervoor gevraagd.
In een goede samenwerking tussen de regio archeoloog (Nathalie Vossen), de projectontwikkelaar
(Eplorius) en de gemeente Epe (die een kraan ter beschikking stelde) kreeg de AWN de gelegenheid
zelfstandig het aanpalende terrein te onderzoeken. Een kans die we natuurlijk niet lieten schieten.
Een flinke groep AWN’ers, aangevuld met vrijwilligers van het Ampt Epe, voerde het onderzoek in
twee dagen uit.
Middeleeuwse boerderij
Hamaland Advies had een put van een kleine 50 meter lang en 27 meter breed aangelegd. In deze
put waren een boerderij-plattegrond uit de volle middeleeuwen en een hooiberg aangetroffen. Van
de boerderij-plattegrond ontbrak de westelijke afsluiting.
Dassenburcht
Aan de westkant, aansluitend op deze put legde de AWN een eveneens 27 meter brede put open
met een totale oppervlakte van ongeveer 560 vierkante meter. Punt van aandacht was dat ten
zuiden van de put een dassenburcht zat. Om de dassen niet te storen moest 20 meter afstand tot de
burcht worden gehouden. Het zuidwestelijke deel van het graafwerk is daarom aan de dassen
overgelaten.
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Hooiberg
Zoals te verwachten, vonden we de westelijke afsluiting van de boerderij. Aan de westzijde daarvan
bevonden zich vijf paalgaten in de vorm van een regelmatige vijfhoek met een onderlinge afstand
van 2,5 tot 3 meter. Mogelijk betrof het hier opnieuw een hooiberg.
Kogelpotscherven
Andere opvallende sporen waren een greppel die het vlak van noord naar zuid doorkruiste en
mogelijk als erfscheiding heeft gefunctioneerd. Uit de greppel verzamelden de opgravers bijna 50
kogelpotscherven, waardoor deze netjes paste in de datering van de boerderij. Over enkele meters
splitste het spoor van de greppel zich in drie parallelle sporen. Deze plek kan mogelijk
geïnterpreteerd worden als brug. Sporen van palen hebben we niet gevonden. Een laatste spoor was
een afvalkuil met daarin opnieuw kogelpotaardewerk.
Twaalfde- tot dertiende-eeuws boerenerf
De opgraving door de AWN completeerde hiermee mooi het onderzoek van Hamaland Advies en
leverde een stuk van een twaalfde- tot dertiende-eeuws boerenerf op.
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