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Voorwoord 
 

Voor u ligt de Hunnepers, het jaarverslag over 2020 van AWN18. Het is alweer de 50ste jaargang. 
Hadden we gehoopt deze mijlpaal uitgebreid te kunnen vieren en daarover in deze Hunnepers 
uitgebreid verslag te doen, het jaar liep ingrijpend anders. De festiviteiten die in oktober 2020 
gepland waren moesten worden geschrapt. Gelukkig kon ons jubileumboek wel uitkomen en vond 
het gretig aftrek.  
 

De Hunnepers van dit jaar omvat de gebruikelijke bijdragen:  

• Het jaarverslag over 2020 van de secretaris. 

• De verslagen van de in AWN18 actieve werkgroepen met  hun overzicht van de in 2020 

uitgevoerde veldverkenningen, begeleidingen en opgravingen.  

• De jaarverslagen van de gemeentelijke archeologische diensten Apeldoorn, Deventer en 

Zutphen. Helaas heeft de gemeentelijke archeologische dienst Deventer wegens tijdgebrek 

en een andere prioritering afgezien van het aanleveren van een bijdrage 

 
De Hunnepers heeft dit jaar langer op zich laten wachten. Ook uw bestuur had last van de Corona-dip 
waardoor de activiteiten nu al meer dan een jaar op een laag pitje stonden. 
Toch hier de 50e Hunnepers en het perspectief om voorzichtig weer de oude draad op te pakken nu 
de mogelijkheden weer groter worden. 
 
Er heeft in 2020 geen algemene ledenvergadering plaatsgevonden. U treft dan ook geen verslag 
hiervan aan. Het ontbreekt AWN18 nog altijd aan een voorzitter en een medebestuurslid. 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. 
 

Gerard Tiemessen 
Secretaris AWN18 

 
  



 

Jaarverslag van de secretaris over 2020 
 

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 

 
Algemene ledenvergadering AWN18 
De jaarlijkse ledenvergadering van AWN18 heeft geen doorgang kunnen vinden. 
De jaarstukken zijn wel aan een ieder ter beschikking gesteld. 
 
Ledenaantallen 
Het ledental in AWN18 blijft stabiel. Jaarlijks melden zich een aantal leden nieuwe leden aan en 
worden een aantal leden uitgeschreven. Eind 2020  waren er 89 leden. Landelijk klimt de AWN wat 
ledental betreft  uit een dal. 
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Bestuur vertegenwoordiging 
Gerard Tiemessen heeft deelgenomen aan de digitale algemene ledenvergadering op 21 november 
2020. 
 
Chris Nieuwenhuize is penningmeester van de GAS (Gelderse Archeologische Stichting).  
 
Gijsbert Jansen heeft de Werkgroep Apeldoorn (AWA) vertegenwoordigd in het Apeldoorns erfgoed-
platform EPA), waarin een aantal malen per jaar overleg plaatsvindt met andere verenigingen over 
initiatieven op het vlak van Apeldoorns erfgoed.  
 
Vergaderdata bestuur 
In 2020-2021 heeft het bestuur regelmatig vergaderd. Naast de lopende zaken als het zoeken naar 
geschikte onderwerpen voor lezingen (en de sprekers daarvoor), projecten van de werkgroepen 
kwamen met name werkzaamheden voor het jubileumboek aan de orde. Daarnaast was er aandacht 
voor de landelijke ontwikkelingen die via het landelijk AWN bestuur op tafel kwamen.  
 

vergaderdata 

6 mei 2020 

18 juni 2020 

19 juni (AWN_landelijk contact Laverman) 

6 augustus 2020 

10 september 2020 

8 oktober  2020 

19 november 2020 

3 februari 2012 

 
Berichten en mededelingen 
Berichten en mededelingen zijn 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. 

Regioarcheoloog 
Harry Pape-Luijten is ook in de periode 2021-2024 de regio-archeoloog van de regio Stedendriehoek 

(Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst). Continuïteit is een goede zaak. 

 
Project: Grooterkamp 
Het project Grooterkamp is in  een afrondende fase .Streven is om de  onderzoeksrapport  in 2021 
afteronden. Deponering van de vondsten zal vervolgens in overleg met de regioarcheoloog moeten 
plaatsvinden. 
 
Werkgroepen 
In Apeldoorn, Deventer, Eefde-Almen en Raalte zijn nog steeds werkgroepen actief. Hun activiteiten 
(zie de verslagen in de Hunnepers) waren vooral gericht op deelname van de lokale leden van deze 
werkgroepen.  
Alleen begin van het jaar zijn er  depotavonden geweest in Apeldoorn. 
In het gebouw van Archeologische Dienst Deventer zijn dit jaar geen bijeenkomsten geweest 
De informele werkgroep Archeologie Almen-Eefde-Gorssel die in 2017 is ontstaan, is in 2020 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). 
 
 



 

Het jubileumboek 
Eind 2019 bestond onze AWN afdeling precies 50 jaar. Al ruim voor dat moment was het plan 
opgevat dit moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan maar net als 10 jaar geleden een 
jubileumboek uit te geven. 
Als thema werd het middeleeuwse graafschap Hamaland genomen dat in een acte uit 1046 werd 
beschreven en waarvan de grenzen ongeveer overeen kwamen met het grondgebied van onze 
afdeling.  
Met hulp van de archeologen uit de regio, zowel van de gemeentes als van de bedrijven E-

Consultancy en Hamaland advies en van een flinke groep leden, ontstond een boek met 20 

hoofdstukken, geschreven door 14 auteurs. Een mooie verzameling archeologie van onze regio uit de 

9e tot en met de 11e eeuw. 

Uitdaging zat vervolgens in het vinden van sponsors om de kosten van ongeveer 7000 euro voor de 

eerste 400 exemplaren mogelijk te maken. Het erfgoedplatform in Apeldoorn, Deventer in beeld, de 

stichting Erven Witteveen, de stichting Martens van Sevenhoven, de gemeenten Zutphen en Voorst 

en een particulier lid zorgden bij elkaar precies voor het benodigde bedrag. Dat maakte het mogelijk 

om alle leden gratis een exemplaar te verstrekken. 

Er was belangstelling uit het hele land. Mede naar aanleiding van het artikel in het AWN magazine 

van december. Maar vooral via de lokale boekhandels was de eerste druk in 4 maanden uitverkocht. 

Met de opbrengst werd een tweede druk van nog eens 100 exemplaren te laten drukken.  

Bestellen kan dus weer. Voor 24,95 Euro. Stuur daarvoor een mail aan c.nieuwenhuize@gmail.com. 

Maar beter nog: Nieuwe leden krijgen het boek gratis. Misschien net dat zetje voor die kennis die al 

tijden overweegt lid te worden ?  

 

 
Het jubileumboek 

 
Grote pluim voor Aly Dijkstra 
De redactie van het boek en de afstemming  met de vormgever (de Boekendame) was in handen van 

Aly Dijkstra. Wat een werk en wat een mooi resultaat. 

 

mailto:c.nieuwenhuize@gmail.com


 

Aanbieding eerste exemplaar 
Het eerste exemplaar werd in augustus aan Herman Lubberding aangeboden. Hij was 50 jaar geleden 

de eerste voorzitter en ook een van de auteurs in het boek. Dus bij uitstek degene voor dit eerste 

exemplaar. 

 

 
 
Website 
Onze website AWN18 is vernieuwd door onze nieuwe beheerder Gabor Mooij. 

 
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 heeft op 12 februari een lezing gegeven over dit 

onderwerp en vertelt 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. Hij is  de landelijk secretaris van de AWN. 

 

 
 

  



 

Werkgroep Bouwhistorie 
Door Aly Dijkstra 
 
Van de vijf leden die vorig jaar de werkgroep 

kwamen versterken zijn inmiddels twee 

gestopt met hun activiteiten, een voor 

bouwkundige zaken en een voor 

archiefonderzoek.  

Vooral het vertrek van de laatste levert een 

behoorlijk knelpunt op, omdat onderzoek in 

het stadsarchief een tijdrovende bezigheid is, 

ook al is een flink deel van de benodigde 

informatie gedigitaliseerd. Ook wordt zo nu en 

dan een beroep gedaan op vroegere 

medewerkers van het Stadsarchief. 

Dit jaar zijn enkele rapporten afgerond en is 

één nieuw project 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, 

Plasmansweg 2, Grote Kerkhof 29 en Onder de 

Linden 3. De rapporten worden op de website 

van de werkgroep geplaatst. 

De werkzaamheden, zowel het ter plekke 

kijken in een huis als het 

bewoningsonderzoek, worden erg gehinderd 

door de beperkende maatregelen ten gevolge 

van de coronacrisis. 

Onder de Linden 3 
Het rapport over dit pand is afgerond en aan 

de eigenaar aangeboden. 

Voordat het gepubliceerd wordt als rapport 

van de werkgroep, moet de eigenaar een 

aantal afbeeldingen en stukjes tekst 

verwijderen die teveel over de privé-situatie 

weergeven. Dat is tot nu toe niet gebeurd, en 

dus wachten we af. 

 
 
 
Menstraat 7 
Dit is de bekende borstelwinkel.  

Het archiefonderzoek, inclusief de transcriptie 

van oude akten, is vanaf ongeveer 1620 klaar. 

We moeten nog bezig met de periode 

daarvóór, maar dat is alleen te doen als het 

Stadsarchief weer open is. Er zal 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 en het 

rapport is dus klaar voor publicatie. 

 

Gevel voorzijde Grote Kerkhof 29. Saxofoon- 

winkel 



 

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 is ter hand genomen.  

Brink 44-45 
In dit pand was tot voor enkele jaren 

reisbureau Arke gevestigd en 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. Alle informatie moet nu worden geordend 

en gerapporteerd. 

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 en nog 

wat aanvullend onderzoek doet. 

Nieuwe Markt 39 
De eigenaar 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. Er is een begin 

gemaakt met archiefonderzoek. 

 

 

Achtergevel Menstraat 8 

 

 

Voorgevel Menstraat 8 

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 onderzoekscriptie 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.  

Ook de aanliggende panden worden 

meegenomen in dat onderzoek. 

 

Nieuwe projecten 
De eigenaar van het pand Kranensteeg 5 heeft 

gevraagd om een onderzoek. Nr. 5 is de 

woning op de bovenverdieping van het pand, 

nr. 7 is de woning op de begane grond. 

Het is een rijksmonument. 

Een van de leden van de werkgroep heeft het 

pand bekeken en een aantal gegevens ervan 

en een stukje geschiedenis gerapporteerd. 

Wegens de corona-maatregelen kon er geen 

uitgebreider onderzoek plaatsvinden. 

 

 

Kranensteeg 5-7 

 

Archeologische Werkgroep Raalte  

Door Giny Kogelman 
 

Afgelopen jaar een grote klus! De 

Almelosestraat werd aangepakt, nieuwe 

dubbele riolering voor gescheiden afvoer van 

regenwater en vuil water en tevens werd de 

waterleiding vervangen. 

Almelosestraat 
Deze oeroude weg, de verbinding tussen 

Zwolle en Almelo loopt dwars door Raalte  en 

wordt omgeven door hoge dekzandruggen: de 

Raalter enk aan de linkerzijde en de Zegge aan 

de rechterkant. Hier zijn al veel archeologische 

vondsten gedaan. De Enkstraat ligt parallel 

aan de Almelosestraat, met tussenin een 

groot gedeelte onbebouwde grond. Op de 

terreinen van onder meer de Heveafabriek en 

Jansen-de Bonke zijn vondsten gedaan uit 

onder meer de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd en 

Romeinse tijd. 

Aan het eind van de Almelosestraat rechts, op 

de Zegge, lag het grote grafveld uit de Midden 

IJzertijd (500 jaar voor Chr), ontdekt in 1993, 

met daarnaast een bijbehorende rituele 

toegangsweg, door ons ontdekt in 2000. 

Zie bijgaande faseringstekening van 

uitvoerend bedrijf Klink-Nijland. 

 

Faseringstekening  

Er was overleg tussen Het Oversticht 

(provinciaal Archeologe Suzanne Wentink), de 

regio- archeoloog  Albert Vissinga en de 

Gemeente Raalte over de methode van 



 

archeologisch onderzoek.  Uitkomst van dit 

onderzoek; bodemopbouw ernstig verstoord 

tot in het archeologisch niveau, geen intacte 

archeologische resten meer verwacht, wel 

kans op losse vondsten in de uitgekomen 

grond. 

Er werd besloten dat de vrijwillige 

archeologen wel ingeschakeld konden worden 

voor deze klus, die zou duren van medio april 

tot aan de Kerstdagen! 

Losse vondsten 
Op bijgaande faseringstekening van 

uitvoerend bedrijf Klink-Nijland, lag in rode 

vak 1, voor huisnummer Almelosestraat 1  een 

bodemfragment van een Siegburg Jacoba 

kannetje in een sleuf  voor de nieuwe 

waterleiding. Het wijn-bier glas van rond 

1400? Wie zal het zeggen.? 

Frappant detail in dit geval: hier tegenover op 

Almelosestraat 2 bevindt zich de vermaarde 

horeca gelegenheid De Leeren Lampe, (Anno 

1734) en sinds 1800 onderdeel van de 

postkoetsroute Zwolle -Almelo. 

Ik had gehoopt hier meer te vinden uit die tijd 

en ook langs het Almelose kanaal dat hier  

sinds 1858 deze oude doorgaande weg 

doorkruist. Dit kanaal was onder meer 

belangrijk voor het vervoer van ijzeroer, dat 

rondom Raalte veel voor kwam en vervoerd 

werd naar o.a. de ijzerindustrie in Deventer. 

Maar alles tot op het archeologisch niveau 

verstoord. 

Bij huisummer 3: veel 19de/20ste eeuws 

steengoed, keuls aardewerk enonder meer 

een mineraalwater kruikje, met  medaillon 

waarin een gekroonde N, met de  tekst er om 

heen:KRAEN..ES WASSER. Verder heel veel 

bierflesfragmenten met het merk J.L.H. 

Hoekveld in de bodem. 

Van beiden heb ik helaas geen verdere 

informatie kunnen vinden. 

De rioleringssleuven werden tot op een diepte 

van 1.80 meter uitgegraven, echter tot op 

ongeveer 1.50 m diepte vanaf straatniveau 

kwamen er tot ieders teleurstelling op 

regelmatige afstand van ongeveer 50 cm 

breed en 50 cm tussenruimte onderling  een 

soort ploegsporen te voorschijn die haaks op 

de straat liepen. Niemand wist dat deze er 

waren en waarom ze ooit gegraven waren: 

zwart zand onder een straatweg... 

Was de weg eerst smaller en liep deze dichter 

langs de linker huizenrij? Meer 

landbouwgrond? 

Kosten voor omwisselen zwart voor rood 

zand, tijdverlies en ik kon veel moeilijker 

sporen vinden. 

Deze ploegsporen liepen tot afslag 

Almelosestraat/Tjalkstraat, roze vlak 6 op de 

faseringstekening. 

Hier werd de bodem veel schoner, zie foto, 

nog wel ploegsporen maar veel vager. 

Tot mijn grote verrassing vond ik op de stort, 

tegenover huisnummer 59-61,  twee  kleine 

IJzertijd scherven, identiek aan het aardewerk 

dat wij in 1993 gevonden hebben bij de 

opgraving van het grote grafveld uit de 

Midden-Ijzertijd op voornoemde Zegge, op 

slechts een paar honderd meter afstand van 

elkaar! 

Zie foto scherven en potjes. 

De grond op deze stort en in de ondergrond 

van de put was helemaal schoon, geen enkel 

paalspoor. 

Die zelfde dag kwam er een bewoonster bij  

mij met een doosje met daarin verbrande 

botjes, haar kleinzoon had deze gevonden ten 

tijde van de hierboven beschreven opgraving. 

Zij had ze al die tijd bewaard en vond het heel 

fijn om ze nu aan mij te kunnen geven. 

Opvallend ook was een plek, circa 5 m2 met 

ijzeroxide houdende grond, vlak voor 

huisnummer 59. 

 



 

 

Ijzertijdscherven tegenover huisnummer 59-61 

Almelosestraat 

 

 

Vanaf deze afslag met de Tjalkstraat 

staan/stonden hier alleen aan de linkerkant 

van de Almelosestraat huizen. 

Ook zie je duidelijk dat de straat hier de diepte 

ingaat, hier bevond zich vroeger een sloot vlak 

voor  de toegangspaadjes naar deze huizen, 

de oude duikers en veel veldkeitjes aanwezig.. 

Deze veldkeitjes kwam ik gedurende de 

werkzaamheden veelvuldig tegen, zo'n 30 cm 

onder het huidige straatniveau, de eerste 

stenen bestrating. Ook veel kinderkopjes, die 

erg in trek bleken bij verzamelaars, fietstassen 

vol! 

Buiten al deze voornoemde vondsten alleen 

20ste eeuwse resten van huishoudelijke 

gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd, 

aardewerk, geëmailleerde pannen en potten 

en veel botjes met snijsporen. 

Ook kwam er nog een trotse bewoner met 2 

grote paardenkiezen bij mij.. had hij gevonden 

bij graafwerk aan het trottoir, jaren geleden. 

We naderden nu echter het voor mij zeer 

interessante laatste gedeelte, eind roze vak 6, 

afslag Enkstraat-Almelosestraat. 

Hier rechts van de weg het voornoemde 

grafveld op de Zegge, inclusief de door ons in 

2000 gevonden bijbehorende rituele 

toegangsweg en links een groot stuk 

onbebouwde grond op de hoge Raalter enk, 

waar wij als AWN samen met archeoloog Bert 

Groenewoudt in 2001  geboord hebben naar 

scherven uit voornoemde tijd. 

Zie zwarte stip met rode pijl op 

faseringstekening. 

Er zijn toen wel dingen gevonden maar ik weet 

niet precies wat. Een tijdje geleden heb ik 

contact opgenomen met Bert Groenewoudt, 

hij zou weer contact met mij opnemen.. 

Het was een grote tegenvaller voor mij dat 

echt de hele bodem op deze laatste plek tot 

op archeologisch niveau vernietigd was, geen 

enkel spoor, alleen scherven en een Odol 

mondwaterflesje van ver in de jaren 70, toen 

de vuilnis ophaaldienst startte in Raalte.. 

Conclusie: 
Gelukkig toch twee IJzertijd scherven! 

Dank aan de hulp uit Deventer: 

 

 



 

 

Annemarie Brinkhorst (r) en Giny Kogelman (l) 

 

Huib de Kruiff (metaaldetectie) 

De vondsten mogen trouwens in Raalte blijven 

van de Regio archeoloog. 

 
 

Bronnen: 
Langs oude bomen en boerderijen in Salland : 

Dr. Everhard Jans en Albert Streuvels 

Historische vereniging Raalte 

Mens en Land in het hart van Salland: Henk 

van de Velde Bronstijd en IJzertijd 

Patina  2001:  Ad Verlinde Lastige palenrijen 

uit Raalte en Colmschate 

Hoek Brugstraat- Deventerstraat 
Deze Brugstraat ligt in het verlengde van de 

Almelosestraat en vormde dus een onderdeel 

van deze oude Zwolle-Almelo route. 

Begin november 2020 werd hier een begin 

gemaakt met de sloop van een aantal 

winkels/woningen om op deze plek 

appartementen te kunnen realiseren. 

Alleen het puin en de bovenste grondlaag tot 

circa 30 cm werden hier verwijderd en werden 

er funderingspalen geplaatst. 

Geen enkel spoor, erg geroerde grond. 

 



 

Archeologische Werkgroep 
Deventer 
Door Annemarie Brinkhorst 
Het is niet veel bijzonders wat we met de club 

in Deventer hebben gedaan.  

We zijn op 10 januari op het depot geweest, 

gezellig een nieuwjaarsborrel drinken samen 

met de vaste club. Amerikaanse fuif idee; 

Iedereen neemt of een sapje of een flesje wijn 

mee en wat chips, kaas of borrelnootjes e.d. 

Meestal blijft er wel wat over en schenken we 

dan een paar bijeenkomsten later nog een 

flesje uit, maar om de een of andere reden 

deden we dat deze keer niet en namen we de 

overblijfselen mee naar huis.  

Op 12 februari was er nog een lezing van de  

AWN in Deventer. Het lijkt zo lang geleden, 

het is me ook niet bijgebleven waar het over 

ging. 

Op 28 februari was er nog een depotmiddag, 

de laatste van 2020, wat we toen natuurlijk 

nog niet wisten. 

Ik had de archeologievrienden  uitgenodigd 

om 2 weken later mijn verjaardag te komen 

vieren op de IJssel, maar dat viel in het water, 

omdat de eerste ronde van de  covid-

maatregelen begon en het boottochtje niet 

door kon gaan. Helaas, ik had me verheugd op 

de verhalen over (oude ) 

bezienswaardigheden langs het water. 

Er is geen buitenactiviteit geweest en we 

konden helaas ook niet op het depot  terecht 

toen het iets minder streng was in de zomer. 

Ik hoop dat we weer bij elkaar kunnen komen 

en dat we nog weer een keer een activiteit 

kunnen plannen.  

Het lijkt nu eerlijk gezegd alsof AWN Deventer 

niet meer bestaat. 

 

Werkgroep Almen-Eefde-Gorssel 

Door Jan Venselaar. jan@venselaar.nl 
 

Verslag informele werkgroep Archeologie 

Almen-Eefde-Gorssel-Lochem over 2020 

 De werkgroep bestaat uit mensen die in 

archeologie geïnteresseerd zijn en kent nu 5 

deelnemers. De deelnemers zijn deels lid van 

AWN-Nederlandse Archeologievereniging, De 

Elf Marken en het Historisch Genootschap 

Lochem, Laren en Barchem. Als zodanig 

vormen ze ook in de praktijk de 

archeologische werkgroep van de beide 

laatste verenigingen. De hoop is dat vanuit 

daar meer mensen geïnteresseerd raken. 

AWN18  (De afdeling Zuid-Salland, 

IJsselstreek, Oost-Veluwezoom van de AWN 

met o.a. de gemeente Lochem) heeft op dit 

moment verder geen formele werkgroep voor 

de gemeente Lochem.  

   Door de Covid19 maatregelen is in 2020 

geen archeologische fietstocht georganiseerd. 

Deze was gepland voor het gebied rond Epse. 

Wel zijn de voorbereidingen getroffen en de 

hoop is dat dit in 2021 alsnog kan 

plaatsvinden. 

   Er is verder gewerkt aan het in kaart 

brengen  van wat er aan informatie is over 

archeologische vondsten, met name  vondsten 

uit de vroege prehistorie, de brons en 

steentijd. Dat betreft het bestuderen van 

rapporten en documenten en het in kaart 

brengen van  oudere vondsten(en/of 

herinneringen daarover)  die bij musea en 

particulieren in bezit zijn.  

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 

aandacht ligt op dit moment sterk op de 

gebieden rond Gorssel en Epse waar  vanuit 

De Elf Marken aan gewerkt wordt. (contact : 

Dirk Jacques, d.jacques@planet.nl) 



 

   Medewerking wordt gegeven aan het 

Historische Genootschap Lochem, Laren en 

Barchem bij het opzetten van hun ‘virtueel 

museum’ van voorwerpen, locaties en 

gebeurtenissen verbonden met de 

geschiedenis van Lochem. De archeologische 

informatie die in het archief en uit publicaties 

beschikbaar is, wordt daarvoor bewerkt tot 

items voor dat virtueel museum.  

(https://www.hglochem.nl/index.php/nl/verh

aal/virtueel-museum-voorwerpen) 

   De oproep om vondsten, recente maar ook 

oudere, te melden zodat die verwerkt kunnen 

worden in de archeologische informatie over 

de gemeente Lochem leidt nog af en toe tot 

meldingen. Deels is dat ook via de 

verenigingen en de gemeente. Naast 

beschrijven en registreren wordt, indien 

zinvol,  de vondst verder onderzocht. Ook 

eventuele conservering van bijvoorbeeld 

metalen voorwerpen kan overwogen worden. 

Voor dat verdere onderzoek en eventuele 

conservering bestaan contacten met diverse 

experts uit eigen en andere organisaties. Zo 

kan soms een  benaming en datering meer 

precies bepaald worden.  

Mocht u een (vermoedelijk) archeologisch 

voorwerp vinden, neem dan met ons contact 

op, dan zullen wij u helpen uw vondst te 

analyseren (terwijl de vondst uw eigendom 

blijft). 

 

Hieronder een voorbeeld van de resultaten 

van zo’n verder onderzoek. 

Contactpersoon voor de werkgroep: Jan 

Venselaar, jan@venselaar.nl 

 

Vuurstenen kling gevonden op een 

akker bij de Kapelweg, Almen 

J. Venselaar 

De kling is gevonden in 2000 bij het 

omploegen van een aardappelakker. De 

locatie is op de westelijke punt van een rug 

langs de Eefse Beek. Iets oostelijk daarvan, 

eveneens op een rug langs de Eefse Beek, zijn 

bij opgravingen door de AWN in 2011 ook 

vondsten onder andere uit het neolithicum 

gedaan.  

 

 

 

afb 1a en 1 b boven en onderzijde kling,  foto’s 
© Hans de Kruyk 
 

Omschrijving en voorzichtige datering 

Dick Vonhof, Loenen, lid van AWN18 

Dit artefact is gemaakt van vrij donkere, aan 

het oppervlak honingkleurige vuursteen. De 

detail opname van een recente beschadiging 

laat de originele kleur van de vuursteen zien 

die lichter is en meer naar grijs neigt. De rode 

kleur is veroorzaakt door opname van ijzer in 

de periode dat het artefact in de grond heeft 

gelegen.  

 

Lengte 9,4 cm, breedte 2,0 cm en maximale 

dikte 0,7 cm.  

De beide lange zijden en een uiteinde van de 

kling zijn steil geretoucheerd.  Een groot deel 

van de omtrek vertoont gebruiksretouche. Er 

zijn verder recente beschadigingen.  

Grote klingschrabbers komen zowel voor in 

het laat-paleolithicum als in het neolithicum. 

Klingschrabbers met volledig geretoucheerde 

zijden zijn kenmerkend voor het 

Magdalenien.  De achterhoek ligt echter ver 



 

buiten het verspreidingsgebied van het  laat 

paleolithische Magdalenien. Grote klingen en 

klingschrabbers komen regelmatig voor in de 

Michelsberg-cultuur (4200 tot 3500 vC), in  Z 

Nederland tot in Midden Duitsland. Ook in de 

wat eerdere Rössen-cultuur (4500 tot 4000 vC, 

ZO Nederland - Duitsland),  komen dit soort 

steil geretoucheerde klingschrabbers voor. 

Een vroeg- tot midden-neolithische datering is 

daarom het meest waarschijnlijk. De 

Achterhoek is een grenszone voor die 

culturen, maar het is ook mogelijk dat dit 

artefact met ruilhandel in de Achterhoek is 

beland.  

Ook de vaststelling dat het een noordelijke 

vuursteensoort is (zie hierna) lijkt een datering 

in het neolithicum waarschijnlijk te maken en 

niet een vroegere. 

Voor meer informatie en beschrijving van drie 

andere vondsten uit de Achterhoek zie: 

http://www.pari-

daeza.nl/index_htm_files/BeschrijvingVondste

nAlmen_JVenselaar%20vs%2024%2004%2020

20.pdf 

 
Materiaal analyse  
op basis microscopisch onderzoek en 

acetaatpeeling 1) uitgevoerd in juni 2020 door 

Hans de Kruyk, een materiaalkundige, die 

regelmatig met archeologen samenwerkt en 

publiceert. 

In de kling is een bryozoa fossiel aangetroffen 

(zie afbeelding 3). Deze komen vaak voor in 

Noordelijke vuurstenen. De aanwezigheid van 

andere mineralen (zoals. kwarts - 

zandkorreltjes) is niet aangetoond. Deze zijn 

met slijpplaatjes goed te herkennen maar ook 

op verse breukvlakken met acetaatpeelings. 

Uit onderzoek van een groot aantal 

noordelijke en zuidelijke vuurstenen is 

gebleken dat het met name de noordelijke 

vuursteensoorten zijn die nauwelijks of geen 

mineralen bevatten, terwijl de zuidelijke dat 

bijna allemaal wel hebben. Hier op afgaande 

wordt aangenomen dat de kling van een 

noordelijke vuursteensoort is gemaakt.  

Verder zijn er duidelijke gebruikssporen op te 

zien. 

 
Afbeelding 2 schets van de verschillende 

kanten van de kling. Tekening © Dick Vonhof 

 
afb. 3  Bryozoa fossiel zichtbaar in een 

acetaatpeeling. Foto © Hans de Kruyk 

 

Noten 
1)  acetaatpeeling: vanuit een oplossing wordt 

een hele dunne laag celluloseacetaat 

aangebracht op een oppervlak. Door dat 

dunne laagje eraf te halen en onder een 

microscoop te bekijken kan het oppervlak in 

heel precies detail bekeken worden. Zo 

worden bijvoorbeeld insluitsels zichtbaar 

http://www.pari-daeza.nl/index_htm_files/BeschrijvingVondstenAlmen_JVenselaar%20vs%2024%2004%202020.pdf
http://www.pari-daeza.nl/index_htm_files/BeschrijvingVondstenAlmen_JVenselaar%20vs%2024%2004%202020.pdf
http://www.pari-daeza.nl/index_htm_files/BeschrijvingVondstenAlmen_JVenselaar%20vs%2024%2004%202020.pdf
http://www.pari-daeza.nl/index_htm_files/BeschrijvingVondstenAlmen_JVenselaar%20vs%2024%2004%202020.pdf


 

omdat die iets anders verweren en ook 

bewerkingssporen. 

2) Bryozoa (Mosdiertjes) zijn kleine 

kolonievormende organismen die een 

kalkskelet vormen dat als fossiel kan worden 

aangetroffen. 

 

Archeologische Werkgroep Lochem 
Door Gerard Tiemessen 
 
Schietbaan Lochemse Berg 
Op de hoogtekaart van de Lochemse Berg zijn 
de contouren van twee voormalige 
schietbanen zichtbaar. Met een 
metaaldetector is bij één van de banen 
gezocht naar  (musket)kogels en restanten.  
Naast één vervormde loden kogel (14 mm, 16 
gram) .zijn aan het eind van de schietbaan, 
richting top van de berg, een aantal ijzeren 
fragmenten/voorwerpen aangetroffen die 
waarschijnlijk dienden als ondersteuning van 
het doel.  
 

 
 

 
 

 
 
Naast en in de lengte  van de schietbaan zijn 
ijzeren paaltjes aangetroffen  van een 
hekwerk/afrastering.  
 
Archeologische begeleiding Barchemse 
Veengoot-Nieuwe Beek 
In 2020 is het bekensysteem in het stedelijk 
gebied van Lochem, de Barchemse Veengoot 
en Nieuwe Beek,  klimaatrobuust ingericht. 
Daarbij is om een laag gelegen deel van de 
wijk Molengronden een aarden wal aangelegd 
om wateroverlast te voorkomen in geval van 
piekbuien. Langs deze watergangen geldt een 
verwachting voor het aantreffen van resten uit 
de periode (Late) Middeleeuwen tot en met 
de Nieuwe Tijd. Vanwege gedane vondsten in 
de omgeving is er ook een verwachting voor 
resten uit de Steentijd. Bij verkennend 
booronderzoek is de diepte en welving van 
het dekzandoppervlakte in kaart gebracht, 
maar zijn geen resten uit de Steentijd 
aangetroffen. Ook niet bij de door AWL van 
dag tot dag uitgevoerde archeologische 
begeleiding gedurende de uitvoering van de 
graafwerkzaamheden. De aangetroffen 
vondsten betreffen afval uit de Nieuwe Tijd. 
Ook de door SWECO uitgevoerde begeleiding 
bij de uitstroming van de Veengoot in de 
Berkel zijn geen bijzondere vondsten of 
vondsten met een hoge individuele 
informatiewaarde aangetroffen. 
 



 

Opmerkelijk detectorvondsten te 
Lochem 
Door Gerard Tiemessen 
 

In  de omgeving van Lochem worden door 

Edwin Rechterschot regelmatig 

detectorvondsten gemeld. Opmerkelijk zijn de 

vondsten van een fragment van een bronzen 

kokerbijl en een opgerolde munt met klop.  

De kokerbijl is een bijl uit brons of ijzer die 

zich tijdens de Late Bronstijd uit eerdere 

vormen zoals de vleugelbijl en de hielbijl 

ontwikkelde en zich tot in de Pre-Romeinse 

IJzertijd handhaafde. Bronzen kokerbijlen 

vormen het “eindpunt” van de technologische 

ontwikkeling van bronzen bijlen in de 

Bronstijd. In het zuiden doen deze bijlen niet 

voor de negende eeuw en in het noorden niet 

voor de achtste eeuw hun intrede. Het 

gevonden fragment is van koper. 

 

  
 

Gebogen of gevouwen munten worden met 

regelmaat zowel in kerken als op akkers 

gevonden. Recentelijk nog in de 

Walburgiskerk te Zutphen en op een akker te 

Zwiep in de omgeving van Lochem. De 

achterliggende bedoeling van het buigen en 

oprollen van munten is door Vincent van 

Vilsteren in de Beeldenaar van 

november/december 2019 uitgelegd. Munten 

werden gebogen bij het aanroepen van een 

heilige, om genezing te zoeken voor een ziekte 

of een gebrek. De gebogen munt zelf vormde 

een bevestiging van de belofte die bij het 

aanroepen van de heilige werd gedaan. De 

munt werd achtergelaten op de plaats van de 

belofte en/of vereringsplaats van de heilige  

en is dus als een votief offer op te vatten. 

  
 

De gebogen munt bevat een klop. Om de 

oorlogsvoering tegen de Spanjaarden te 

financieren werden in 1573 en 1574  in 

Holland en Zeeland in omloop zijnde  munten 

voorzien van een bij plakkaat verplichte klop, 

een stempeling met een Hollandse of Zeeuwse 

leeuw. Door stempeling kreeg de munt een 

hogere koers. Het verschil tussen oude en 

nieuwe koers moest bij stempeling als 

renteloze lening aan de Staten worden 

vergoed. Van terugbetaling van deze lening is 

overigens niets meer gekomen.  

De gevonden zilveren munt betreft een 

geklopte 1/5 of 1/10 Philipsdaalder van 

Holland (uit 1557 of 1562, HOL is leesbaar). De 

klop is van Zeeland. 

 
 



 

Archeologische Werkgroep 
Apeldoorn AWA 
Door Chris Nieuwenhuize 
 
Project Berg en Bos 

In 1917 kocht de gemeente Apeldoorn aan de 

oostkant van de stad een gebied van ruim 500 

hectare. Sindsdien is een deel daarvan 

gebruikt voor de bouw van de wijk Berg en 

Bos en voor Apenheul, pretpark Julianatoren 

en de sportvelden van AGOVV. Een groot 

gedeelte bestaat echter nog steeds uit 

natuurgebied. 

Bijna 40 jaar lang maakten Dick van Beek en 

Joop Schoneveld onderdeel uit van het team 

dat het terrein beheerde. Dick is echter in de 

loop van 2020 met pensioen gegaan en Joop 

vertrekt in 2021. De gemeente Apeldoorn 

heeft daarom het initiatief genomen om 

vrijwilligers te vragen de geschiedenis van het 

terrein in kaart te brengen en daarbij zoveel 

mogelijk kennis van Joop en Dick uit te vragen. 

Een soortgelijk project enkele jaren geleden in 

het Engelanderholt leverde een vracht 

informatie op, bij elkaar gebracht door 

tientallen enthousiaste vrijwilligers en 

samengevat in een uiterst leesbaar rapport. 

Net als de vorige keer heeft de AWA zich op 

de archeologie en het veldwerk gestort. 

Door de Corona-lock-down, raakte alles in de 

vertraging maar als eerste werd op 9 juni  en 

28 juli werd het terrein van het voormalig TBC 

sanatorium Berg-en-Bosch bezocht. Kort na de 

aankoop van Berg en Bos, in 1919, werd hier 

een houten sanatorium gebouwd, bestaande 

uit vier grote paviljoens en tientallen 

bijgebouwen. In het complex konden meer 

dan 400 mensen worden opgevangen. In 1933 

verhuisde het echter naar Bilthoven om daar 

uiteindelijk als regulier ziekenhuis in 1993 

failliet te gaan. 

In het bos zijn op veel plaatsen de resten van 

de gebouwen terug te vinden. Soms in de 

vorm van typische tuinbegroeiing zoals 

struiken Jasmijn of enorme coniferen. Op 

andere plaatsen komen delen van funderingen 

en waterputten tevoorschijn. Op het actueel 

hoogtebestand is het geheel goed terug te 

herkennen. 

 

1 Resten van het TBC sanatorium: Keldertje in 

Berg en Bos 

Een ander onderzoek betrof een aantal 

opvallende kuilen langs het Asselsepad die op 

aanwijzing van Joop en Dick werden 

onderzocht. Over een lengte van ruim 400 

meter liggen 2 rijen ondiepe kuilen met een 

onduidelijke functie. In overleg met de 

gemeente werd van twee kuilen het profiel 

bepaald. Van enkele andere werd de 

bodemopbouw met de guts vastgesteld. 

 

Figuur 2 Kuilen langs het Asselsepad op het 

AHN. In het westen is de leemkuil te zien met 

ongeveer 6 rijen kuilen. Naar het oosten liggen 

twee rijen kuilen. 



 

 

Figuur 3 Graafploeg aan het werk (foto Willem 

Kuijpers) 

De onderzochte kuilen bleken ongeveer 60 en 

85 cm diep en hebben een doorsnede van 

ruim een meter. Naar schatting is ongeveer 1 

m3  weggegraven per kuil. De kuilen liggen min 

of meer regelmatig ten opzichte van elkaar 

waarbij er 1 kuil per 30 m2 ligt aan de 

westzijde, meer naar het oosten liggen de 

kuilen wat verder uit elkaar, ongeveer 1 kuil 

per 50 m2 

Een van de hypothesen is dat het hier om 

bezandingskuilen zou kunnen gaan. Wanneer 

een perceel ingezaaid werd met dennenzaad, 

werd daarover een laagje zand gestrooid om 

te voorkomen dat het zaad wegwaaide. In dat 

geval is er een laagje zand van tussen de 2 en 

3 cm over het omliggende terrein 

uitgestrooid. 

Met zowel Dick als Joop werden meerdere 

interviews gehouden. Allebei konden ze 

putten uit een rijke ervaring elk met hun eigen 

specifieke interesses. Dick wist erg veel van de 

verschillende bomen en beplantingen, waarbij 

een enkele bijzondere boom soms een mooie 

aanwijzing was voor een mooi stukje historie 

van bijvoorbeeld het sanatorium of de villa die 

daar centraal in stond. Joop’s passie lag onder 

andere bij de tweede wereld oorlog, wat 

leidde tot een apart hoofdstuk in het 

eindrapport. 

Op aanwijzing van Dick werden twee 

grafheuvels in kaart gebracht die niet voor 

kwamen in Archis, de database van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Joop kwam met de interessante aanwijzing 

van baksteenpuin langs de Amersfoortseweg. 

Vermoedelijk een aanwijzing voor een 

baksteenoven uit het begin van de 19e eeuw. 

Ongeveer honderd meter van de betreffende 

locatie, in het Kroondomein, ligt een leemkuil 

die daar ook op wijst. De stenen die bij de 

aanleg van de Amersfoorsteweg zijn gebruikt 

(Ca. 1809), werden lokaal gebakken. Langs het 

tracé liggen meerdere leemkuilen die daar op 

wijzen. 

 

Figuur 4 Een grafheuvel in Berg en Bos. 

 

Onderzoek (bezandings ?) kuilen Ugchelse 
bos 
Om de functie van ongeveer 200 kuilen in Berg 

en Bos te achterhalen (zie hiervoor) werd 

gezocht naar vergelijkbare plaatsen. Op 

aanwijzing van Gertjan Blankena werd een 

perceel in het Ugchelse bos ten zuiden van de 

A1 bezocht. Op het perceel, dat ruim 1,1 ha. 

groot is, liggen ongeveer 600 kuilen, wat neer 

komt op ongeveer 1 kuil per 19 m2. Het 

vermoeden was dat het hier om zogenaamde 

bezandingskuilen ging. 



 

 
Figuur 5 Kuilen in het Ugchelse bos op het AHN 

 

Met de guts werd het profiel van de kuilen 

vastgesteld. Deze waren ongeveer 50 cm diep 

en hadden een doorsnede van ongeveer 80 

cm. Berekend werd dat er genoeg zand uit de 

kuilen was geschept voor een laagje zand van 

ongeveer 2 cm over het hele perceel. De 

kuilen lagen maximaal 7,5 meter uit elkaar. 

Volgens de boswachters kun je met de schop 

maximaal 4 meter gooien zodat om het hele 

terrein te bestrijken de kuilen niet meer dan 8 

meter uit elkaar moeten liggen. 

 

 

Figuur 6 Onderzoek in het Ugchelse bos (Foto 

Willem Kuijpers) 

 

Bezoek Dennenheuvel 
Hoewel de gemeente vooral gevraagd had om 

de kennis over Berg en Bos te verzamelen, 

drong Dick van Beek er op aan om ook een 

ander terrein van de gemeente te bezoeken. 

Aan de zuid kant van de stad ligt 

Dennenheuvel. Het gebied is in de jaren 60 

aangekocht door de gemeente en was 

oorspronkelijk vanaf het begin van de 20e 

eeuw ontwikkeld door de Amsterdamse 

tabakshandelaar Jan van Sijthoff. Van het 

oorsponkelijke landgoed van 150 ha. resteert 

nu nog ongeveer 50 ha. 

Behalve een aantal duidelijk herkenbare lanen 

is van het landgoed vooral de plek van de 

woning en een aantal bijgebouwen goed 

herkenbaar. 

 

Figuur 7 Restant van een van de bijgebouwen 

van landgoed Dennenheuvel (foto Willem 

Kuijpers) 

 

Gastles over “de allereerste Apeldoorners” 
De vrije school “De Vijfster” in Apeldoorn 

benaderde Willem Kuijpers voor het geven 

van een gastles over de allereerste 

Apeldoorners.   

Het leven in de prehistorie werd 

aanschouwelijk gemaakt met plaatjes van 

prehistorische boerderijen in het huidige 

landschap van de Loenermark. Daarnaast 

werd voor de les een model van een 

grafheuvel gebruikt met daarin een 

oerbewoner van Playmobil. 



 

 

Figuur 8 Kinderen uit groep 4 van de Vijfster 

bestuderen het model van een grafheuvel. 

De kinderen bleken bijzonder enthousiast. 

Maar aan de hand van de verhalen was 

duidelijk dat de gastdocent eigenlijk minstens 

net zo veel genoten had. 

 

Determinatie Purmerends glas door Ronald 
Betman 
Ronald Betman kon zijn passie voor glas 

onverwacht toepassen toen Thomas Spitzers 

van Laagland advies (en van onze AWN 

afdeling) vroeg of hij een partij glas van de 

Brantjesoever in Purmerend wilde 

determineren. Het meeste materiaal dateerde 

van rond 1900. 

Leuke vondst waren een aantal fragmenten 

van minstens drie flessen voor Kinawijn van de 

firma Wed.Oud uit Purmerend. Kinawijn was 

een geneeskrachtige wijn met een extract van 

de Kinaboom, die veel in Indonesië werd 

aangeplant. 

 

 
Figuur 9 Fragmenten van Kinawijnfles uit de 

opgraving, een complete fles en een 

advertentie voor het product uit 1912. 

 
 

Meegewerkt aan 28 bureauonderzoeken 
Ook dit jaar werd regelmatig in het kader van 

archeologische bureauonderzoeken contact 

gezocht met de AWA. De teller eindigde dit 

keer op 28 en de locaties waren zoals altijd 

verspreid over de hele gemeente Apeldoorn. 

Helaas dit jaar geen groot project waaraan we 

als AWA mee konden helpen. Maar er zit weer 

genoeg in de pijplijn. 

 
Figuur 10 Locaties waarvoor informatie is 

aangeleverd voor bureauonderzoeken van 

archeologische bureau's. 

 

Vondsten determineren 
Regelmatig worden via de website van de 

AWA vondsten aangemeld, waarbij de vinder 

meer wil weten. Is het een werktuig, van welk 

beest is dit bot, is dit waardevol? Dit jaar was 

de oogst extra groot zeker in het begin van de 

lock down toen er meer dan anders werd 

gewandeld, getuinierd en werd gezocht met 

de metaaldetector. 

Het vele wandelen resulteerde in een rijke 

oogst aan opvallende stenen. Vooral 

windkanters, met hun opvallende facetten of 



 

platte kiezels. Hoewel enkele exemplaren een 

lange weg door de mailboxen van 

verschillende archeologen maakten, zat er 

geen werktuig tussen. Wel een stuk slak. 

Resultaat van middeleeuwse ijzerwinning. 

 

 

 
Figuur 11 Diverse stenen en een stukje slak die 

in de loop van het jaar werden aangemeld 

Het tuinieren en klussen leverde een aantal 

leuke vondsten uit de 19e en 20e eeuw op. 

Soms verloren, maar deels waarschijnlijk ook 

begraven door eerdere bewoners van de 

betreffende plek, zoals nog tot halverwege de 

20e eeuw gebruikelijk was rond Apeldoorn. 

 

 

 
 

Figuur 12 Losse vondsten, vooral uit de tuin 

van de vinders 

De beperkingen in de zomervakantie waren 

voor aan aantal mensen ook aanleiding om te 

gaan zoeken met de metaaldetector. Een 

mooie vondst was een zegelstempel, 

gevonden in Uddel. 

   

 

Figuur 13 Metaal(detector) vondsten. Het 

zegelstempel werd gevonden in Uddel. 

Kortom een rijke oogst aan vondsten, meer 

dan in enig ander jaar. 

Twee vondsten verdienen extra aandacht. 

In Uddel werden mogelijk twee vuurstenen 

artefacten gevonden in de Hunneschans. Al bij  

de eerste onderzoeken in de 19e eeuw werd 

er vuursteen verzameld op het binnenterrein 

en blijkbaar is de voorraad nog steeds niet 

uitgeput. De vinder is intussen lid van de AWA. 



 

 

Figuur 14 Vondsten afkomstig van de 

Hunneschans in Uddel 

Toch kwam de topvondst dit jaar niet uit 

Apeldoorn en zelfs niet van de Veluwe. De 

meest spectaculaire vondst kwam uit het 

Markermeer en bleek een wervel (atlas) van 

een neushoorn. Volgens Naturalis 

waarschijnlijk de gaafste die ze kenden in 

Nederland. 

 

Figuur 15 Atlas van neushoorn uit het 

Markermeer 

Leden en Werkruimte 
De Archeologische Werkgroep Apeldoorn 

bestond in het jaar 2020 uit ongeveer 30 

leden. Het depot op dinsdagavond ging alleen 

in de eerste maanden en in de zomer door. 

Netjes op 1,5 meter. 

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. In verband met 

de Corona maatregelen zijn we echter al sinds 

oktober weer dicht. 

Als je wilt komen, bel dan even vooraf. 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. 

Erfgoed gezocht in de prijzen 
In 2019 werkten honderden vrijwilligers mee 

aan het project Erfgoed Gezocht. Een initiatief 

van Erfgoed Gelderland en de Provincie 

Gelderland. Op meer dan 20.000 kaartjes uit 

het actueel hoogtebestand moesten 

grafheuvels, houtskoolmeilers of celtic fields 

worden aangegeven.  

Het project werd dit jaar genomineerd voor de 

Erfgoedvrijwilligers prijs. Aan de 10 meest 

fanatieke vrijwilligers, waaronder 3 AWN-ers, 

werd gevraagd of ze aanwezig wilden zijn bij 

de prijsuitreiking door de minister. AWN lid 

Willem Kuijpers nam de honneurs waar en 

ontving een prijs van 5000 Euro voor het 

project.  

 

 
Figuur 16 Willem Kuijpers bij de uitreiking van 

de erfgoedvrijwilligersprijs. 
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Inleiding 
Na mijn aantreden als regio-archeoloog in het 

begin van 2019 is de bodem in de AWN18-

gemeentes Epe, Lochem en Voorst meermaals 

geroerd. Niet alleen voor ruimtelijke 

ontwikkeling, maar ook in verband met 

archeologisch onderzoek. Daarnaast zijn er 

enkele stappen gezet qua beleid en andere 

aspecten van het ondergronds verleden, waar 

geen graafwerk bij aan te pas kwam. In deze 

bijdrage neem ik de lezer mee naar wat een 

op alle fronten bijzonder vreemd jaar zou 

worden – 2020. 

 

Epe 
De archeologische onderzoeken die dit jaar in 

Epe werden uitgevoerd waren beperkt in 

omvang, waarbij vooral meerdere bureau- en 

booronderzoek werden opgeleverd die geen 

vervolgstappen kenden bij gebrek aan 

archeologisch relevante resultaten en/of 

intacte bodem. Gravend onderzoek werd in de 

Eper wijk De Hoge Weerd uitgevoerd, 

enerzijds als archeologische begeleiding in het 

kader van de reconstructie van wegen en 

riolering, anderzijds als 

proefsleuvenonderzoek voor de 

herontwikkeling van een schoollocatie. Helaas 

leverden geen van beide onderzoeken 

concrete vindplaatsen op, alhoewel er wel 

sprake was van mooie intacte 

bodemprofielen, zeker in geval van de 

aangelegde sleuven. 

Buiten het veld ging in Epe vooral veel 

aandacht uit naar de actualisatie van het 

erfgoedbeleid, waarin bovengrondse en 

ondergrondse waarden integraal zullen 

worden ingekaderd. Hiertoe heeft RAAP een 

zeer uitgebreid inventarisatierapport 

opgesteld, waarin de landschaps- en 

bewoningsgeschiedenis van Epe centraal 

staat. Eén van de thema’s hierin is ‘het rituele 

landschap’, wat met de grafheuvellijn in het 

buitengebied van Vaassen natuurlijk een 

iconisch fenomeen kent. Het nieuwe beleid is 

straks niet alleen Omgevingswetproof met een 

tweetal interactieve kaartviewers, maar zal 

ook een kapstok bieden voor allerhande 

projecten om het erfgoed van Epe nog beter 

voor het voetlicht te brengen. Naar 

verwachting wordt het nieuwe beleid in de 

tweede helft van 2021 vastgesteld. 

 

Lochem 
In Lochem is ten eerste verder gegaan met de 

Spaanse schans op de Lochemse Berg, 

waarover ik vorig jaar ook berichtte. Dit jaar is 

het waarderend onderzoek uitgevoerd door 

Greenhouse Advies, op basis waarvan zij een 

redengevende beschrijving konden opstellen 

die de gemeente in staat stelde om de schans 

aan te wijzen als het eerste gemeentelijke 

archeologische monument van Lochem. Nu de 

schans zowel onder- als bovengronds beter is 

beschermd, is het aan grondeigenaar GLK om 

een voorzet te doen voor een betere beleving 

van dit stuk erfgoed uit de Tachtigjarige 

Oorlog. 

Een mooi voorbeeld van inzichtelijk 

archeologisch onderzoek in het kader van een 

actuele ruimtelijke uitdaging vond in 2020 

plaats aan de Rengersweg en Ampsenseweg. 

Hier, zoals wel op meer plekken in de 

Achterhoek en op de Veluwe, is een 

zonnepark gepland. Na uitgebreid 

booronderzoek was het aan Synthegra 

Archeologie om een proefsleuvenonderzoek 

uit te voeren. Op basis van dat onderzoek kon 

worden gesteld dat ter plaatse van het 

toekomstige zonnepark één of twee erven 

aanwezig zijn die in de periode Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd dateren. Dit op 

basis van het aantreffen van twee structuren 

en middeleeuws kogelpotaardewerk, alsook 

historisch onderzoek. Ook werd een enkele 



 

fragment prehistorisch aardewerk 

aangetroffen. De initiatiefnemer van het 

zonnepark heeft met deze resultaten 

indachtig besloten om de aanleg van het park 

dusdanig aan te passen, dat de benodigde 

ingrepen niet alleen in omvang sterk konden 

worden beperkt maar ook in diepte tot 

hooguit in de bouwvoor. Op deze manier kan 

behoud in situ van de vindplaats worden 

gegarandeerd en dit goede voorbeeld kon ik 

later in het jaar dan ook gebruiken tijdens een 

webinar van de RCE, waarvoor ik was 

uitgenodigd om over behoud in situ een 

bijdrage te leveren vanuit de optiek van de 

overheid. 

 

 

Afbeelding 1: Een prachtig profiel van de 

vindplaats ter plaatse van het toekomstige 

zonnepark (foto: Synthegra Archeologie). 

Voorst 
Ook in Voorst is in 2020 genoeg archeologisch 

onderzoek verricht, al bleef dat ook hier veelal 

beperkt tot bureaustudies en verkennende 

boringen. Desalniettemin volgde op één van 

die onderzoeken een proefsleuvenonderzoek 

in opdracht van de gemeente, in verband met 

de herontwikkeling tot woningbouwzones van 

een drietal schoollocaties aan de 

Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat en Frans 

Halsstraat in Twello. Twee van de 

deelgebieden lagen in een overgangszone van 

een dekzandkop/-welving naar een 

waarschijnlijk pre-IJssel beekdal, met een 

derde deelgebied bovenop een dekzandrug. In 

de overgangszone werden geen archeologisch 

relevante resten aangetroffen, maar op de 

dekzandrug werd aan de Frans Halsstraat wel 

een interessante structuur blootgelegd: een 

waarschijnlijk tijdelijke loods uit de Nieuwe 

Tijd, gerelateerd aan de aanleg van de 

spoorweg. Deze werd niet verwacht op basis 

van het vooronderzoek, grotendeels omdat 

deze als tijdelijke structuur nooit was 

ingetekend op ene kaart. Vervolgonderzoek 

aan de structuur zou naar verwachting echter 

geen kennisvermeerdering opleveren ten 

opzichte van hetgeen nu al bekend was 

geworden, dus RAAP adviseerde dan ook geen 

verder archeologisch onderzoek voor dit 

deelgebied. De gemeente heeft dit 

onderschreven, maar zal dit tijdelijke erfgoed 

in gedachten houden. 

 

Afbeelding 2: Allesporenkaart van het 

deelgebied Frans Halsstraat in Twello. Let op 

de structuur in de tweede sleuf (bron: RAAP). 

 

Afbeelding 3: De tijdelijke loods zoals deze zich 

in het veld openbaarde (foto: RAAP). 



 

Tot besluit 
Afrondend ontkom ik er niet aan om het 

woord ‘corona’ te laten vallen. Ook in de 

Regio Stedendriehoek hebben de maatregelen 

om de verspreiding van het virus te beperken 

ervoor gezorgd dat ik bitter weinig collega’s 

live heb gezien, alhoewel videobellen na 2020 

niet meer weg te denken zal zijn uit het 

ambtelijk vergaderrepertoire. Wat echter 

opviel was dat de hoeveelheid werk, zowel ‘op 

kantoor’ alsook in het veld voor alle 

archeologen die weer en wind trotseerden, 

niet alleen doorging maar zelfs af en toe meer 

leek te worden dan verwacht. Ik twijfel er dan 

ook niet aan of we gaan ook in 2021 weer een 

mooie bijdrage vanuit ‘mijn’ gemeentes 

tegemoet wat betreft het bodemarchief. 

 

 

 
1 Mientjes, 2020. 
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Holterweg ‘Leisurezone’, Colmschate (project 
607) 
In het kader van het bouwrijp maken van het 

plangebied aan de Holterweg tussen De Scheg 

en de spoorlijn Deventer Zutphen is door 

Econsultancy bv een opgraving, variant 

archeologische begeleiding uitgevoerd.1 Het 

onderzoek is uitgevoerd in de bouwkuip voor 

het Mc Donalds restaurant en het cunet van 

de ontsluitingsweg langs de spoorlijn 

Deventer-Almelo. Bovendien zijn de 

werkzaamheden van het 

munitieopsporingsonderzoek in het 

plangebied archeologisch begeleid. Dit 

onderzoek sluit aan op eerder uitgevoerde 

onderzoeken in dit plangebied.2 

In totaal zijn 180 sporen gedocumenteerd. 

Hiervan zijn 88 sporen toe te schrijven aan de 

20ste-eeuwse bebouwing die in het 

plangebied heeft gestaan, 18 sporen zijn als 

natuurlijk te interpreteren. Daarnaast zijn 74 

sporen gedocumenteerd die uit de late 

prehistorie en de Romeinse tijd dateren. In de 

bouwkuip voor de Mc Donalds (tussen De 

Scheg en het fietspad naar de Atalanta) zijn 

twee diepe kuilen gedocumenteerd, die 

vondstmateriaal uit de 2de tot 5de eeuw 

bevatten.  

Ten westen van het fietspad zijn een 72-tal 

sporen, waaronder paalsporen en 

(voorraad)kuilen gevonden. Deze sporen zijn 

te dateren in de late bronstijd en vroege 

ijzertijd. In de paalsporen kunnen in ieder 

geval vier spiekers worden herkend.  

De gedocumenteerde sporen vormen een 

aanvulling op het al bestaande beeld van dit 

deel van Colmschate. Vooral de sporen uit de 

late bronstijd en de vroege ijzertijd in het 

2 O.a. Hermsen, 2007. 



 

westelijk deel van het plangebied 

onderschrijven het idee dat in deze perioden 

ook de relatief wat lagere delen van het 

landschap geschikt werden geacht voor 

bewoning.  

 

[Afb. 1: Voorraadkuil S20 uit de Romeinse tijd, 

aangetroffen in de bouwkuip van de Mc 

Donalds.] 

Dorpsstraat 11, Diepenveen (project 610) 
De aanleiding van dit onderzoek was de 

herontwikkeling van het plangebied 

Dorpsstraat 11 te Diepenveen, waarbij 

nieuwbouw van een appartementencomplex 

werd gerealiseerd. Archeologie Deventer 

heeft hier een onderzoek uitgevoerd tijdens 

de aanleg van de bouwkuip voor de 

nieuwbouw.  

In het onderzoeksgebied werden sporen van 

het historische erf ‘Draaiom – De Pellerij’ 

verwacht. Dit erf, dat in 1601 voor het eerst 

werd vermeld, bestond niet alleen uit een 

boerenbedrijf, maar er stond ook een 

rosmolen. Rond 1800 werd het samengevoegd 

met een nabij gelegen katerstede en 

uitgebouwd tot een buitenplaats, een 

zomerverblijf voor welgestelde stedelingen. 

De gebouwen zijn vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog afgebroken. 

Het onderzoek heeft een aantal sporen 

opgeleverd die mogelijk aan dit erf 

toegeschreven kunnen worden. Het betreft 

voornamelijk paalsporen, die in rechte rijen 

zijn aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze dus 

afkomstig van hekwerken of afrasteringen. 

Een tweetal graven van runderen geeft aan 

dat het onderzoeksgebied zich in de randzone 

van het erf bevindt. Dieren die aan een ziekte 

gestorven waren, werden vaak aan de rand 

van of net buiten het erf begraven. Mogelijk 

wordt de grens met het erf zelf aangegeven 

door een greppel die langs de straat Aan de 

Wetering is gedocumenteerd. Door deze 

greppel was een bakstenen beerputje 

ingegraven, dat dateert uit de 20ste eeuw, en 

waarschijnlijk moet worden toegeschreven 

aan de bebouwing die hier na de Tweede 

Wereldoorlog werd gebouwd.  

 

[Afb. 2: Bakstenen beerput uit de 20ste eeuw.] 

Archeologische begeleiding verbreding A1 
(Project 636) 
In 2019 en 2020 wordt de A1 ter hoogte van 

Deventer verbreed. Deze verbreding heeft een 

beperkte impact op het mogelijk aanwezige 

bodemarchief omdat de verbreding deels in 

de middenberm plaats vindt. Daar waar wel 

sprake is van een verbreding van de 

buitenzijde van het talud gaat het vaak om 

niet meer dan enkele meters. Verder geldt dat 

het tracé van de A1 ter hoogte van Deventer 

grotendeels door het dal van de Schipbeek en 

Dortherbeek loopt waardoor de verwachting 

ter plaatse veelal laag is. Op basis van een 

bureaustudie en booronderzoek door Vestigia 

zijn op basis van fysisch geografische en 

historische data een aantal locaties 

aangewezen waar de aanleg van nieuwe 



 

bermsloten onder archeologische begeleiding 

moest plaatvinden.  

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau is de 

aanleg van een aantal sloten begeleid. In de 

praktijk was het sporenvlak vaak niet meer 

dan een of enkele meters breed. Op een 

aantal plaatsen was sprake van een intact 

bodemprofiel maar er werden geen sporen 

aangetroffen. Noemenswaardig was de vondst 

van een V1 op de westelijke oever van de 

IJssel in de buurt van Wilp. In het najaar van 

1944 en het voorjaar van 1945 werden door 

de Duitse bezetter vanuit Oost Nederland 

vliegende bommen, zogenaamde V1’s, 

afgeschoten op Antwerpen. Hoewel het een 

vernieuwend en modern wapen betrof, was 

het allesbehalve betrouwbaar en onderweg 

van Oost Nederland naar Antwerpen kwamen 

er honderden neer. In Deventer bevond zich 

een lanceerinrichting in Lettele.  

Bij het onderzoek werden door RAAP de 

eerste onderdelen van de V1 aangetroffen 

waarna de EODD vaststelde dat de V1 nog met 

intacte springlading in de bodem aanwezig 

was. De bijzondere gevechtskop was in hout 

uitgevoerd en bevatte nog alle drie de 

ontstekers waarvan er nog twee ook 

daadwerkelijk een risico opleverden. 

Uiteindelijk werd de V1 in maart 2020 

geruimd waarvoor de bewoners van meer dan 

400 huizen hun woning een dag moesten 

verlaten. Met veel moeite werden de 

ontstekers verwijderd waarna de bijna 1.000 

KG springstof in brokken kon worden verdeeld 

om aansluitend in delen tot ontploffing te 

worden gebracht. Nadat de gevaarlijke delen 

van de V1 waren verwijderd, is het restant aan 

Archeologie Deventer overgedragen. Het gaat 

deel uitmaken van de historische collectie van 

de gemeente Deventer en zal worden 

geëxposeerd.  

 

[Afb. 3: De gevechtslading van de V1 na het 

verwijderen van de ontstekingen door de 

EODD (Foto EODD).] 

 

[Afb. 4: De restanten van de V1 werden na 

afloop van de ruiming door Archeologie 

Deventer geborgen.] 

Dorpsstraat 8, Bathmen (Project 643) 
Door Archeologie Deventer is een onderzoek 

uitgevoerd op de locatie Dorpsstraat 8 te 

Bathmen, op het perceel van de voormalige 

Rabobank. Aanleiding voor het onderzoek was 

de bouw van een appartementencomplex na 

de sloop van het bankgebouw. Vanwege de 

ligging in de dorpskern van Bathmen gold in 

het onderzoeksgebied een hoge 

archeologische verwachting.  

Met name voor het deel van de nieuwbouw 

dat buiten het grondvlak van het inmiddels 

gesloopte bankgebouw zou komen, was de 

verwachting dat nog archeologische sporen 

aanwezig zouden zijn. Vanwege de 

aanwezigheid van een kelder onder de bank, 

zouden onder het bankgebouw zelf de 



 

meeste, zo niet alle sporen reeds zijn 

verdwenen bij de bouw van de bank. 

Deze verwachting bleek goed te kloppen. 

Weliswaar werd onder het voormalige 

bankgebouw nog de onderkant van een 

ondiep beerputje uit de late 19de of 20ste eeuw 

aangetroffen, verder waren daar geen sporen 

meer aanwezig.  

In het deel van de bouwkuip die het dichtst 

tegen de Dorpsstraat aan lag, was echter nog 

een vrij groot aantal sporen aanwezig. Dit 

betrof onder meer een bundel karrensporen, 

die min of meer haaks op de Dorpsstraat in 

een noord-zuid- oriëntatie door het vlak 

liepen. Dit pad lijkt herhaaldelijk te zijn 

opgehoogd met geel zand en puin. Vondsten 

uit de jongste verhardingslagen dateren die in 

de 18de of 19de eeuw.  

Ten oosten van dit pad bevonden zich een 

concentratie paalsporen en een greppel. Deze 

greppel had een noordwest-zuidoost 

oriëntatie en lijkt overeen te komen met de 

perceelgrens van de naastgelegen pastorie in 

1832. De paalsporen vormen op het eerste 

gezicht geen duidelijke structuur. Op basis van 

het schaarse vondstmateriaal en de kleur van 

de vulling van de sporen kunnen zowel de 

paalkuilen als de greppel voorlopig in de late 

middeleeuwen of de vroege nieuwe tijd 

worden gedateerd. 

 

[afb. 5: De sporen in het zuidoostelijk deel van 

de bouwput, gezien in zuidwestelijke richting.] 

 

 
3 Appels, 2002. 

Waterdijk 3, Epse Noord (Project 645) 
Aan de Waterdijk in Epse Noord heeft 

Archeologie Deventer een onderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de gesloopte 

boerderij op nr. 3. Het onderzoek vond plaats 

in het kader van de ontwikkeling van het A1 

bedrijvenpark. Het gebouw is waarschijnlijk in 

de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd. 

Nadat de boerderij tot aan maaiveld was 

gesloopt, zijn de funderingen 

gedocumenteerd en is een opgravingsvlak 

aangelegd.  

Op basis van het gedocumenteerde muurwerk 

kan de bouw van de boerderij in tenminste 

twee bouwfasen worden opgedeeld. In het 

stalgedeelte was onder de recente betonvloer 

nog de lemen vloer aanwezig. Ook werd hier 

nog een paalkuil van het gebint 

gedocumenteerd. In een later stadium was de 

stal met 1 gebint verlengd. Alle sporen van de 

boerderij waren vrij ondiep in het plaggendek 

gefundeerd. In de funderingssleuven was een 

grondverbetering van geel zand aangebracht. 

Ook is dwars over de deel nog een lange 

coupe gezet om het niveau van het natuurlijk 

zand te bepalen. In deze proefsleuf kon niet 

alleen worden vastgesteld dat de bouw van de 

boerderij niet reikte tot in het dekzand, maar 

ook dat er onder het plaggendek nog sprake 

was van een prehistorisch sporenniveau. In dit 

vlak zijn enkele paalkuilen en een grotere kuil 

gedocumenteerd.  

IVO-P Bedrijvenpark A1 West (Project 654) 
In november 2019 is Archeologie Deventer 

gestart met een proefsleuvenonderzoek in het 

westelijke deel van het grote plangebied 

Bedrijvenpark A1. Al in 1999 en 2000 vond het 

eerste deel van het proefsleuvenonderzoek op 

de locatie van het toekomstige Bedrijvenpark 

A1 plaats.3 Daarbij lag de nadruk op het 

oostelijke deel van het bedrijvenpark dat het 

eerst ontwikkeld zou worden. Ook in de 

beschikbare delen van het westelijk deel van 

het bedrijvenpark werden de eerste 

proefsleuven aangelegd. In die delen die in 



 

1999-2000 nog niet beschikbaar waren, is in 

de periode 2019-2020 nu ook een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.  

In totaal zijn bij het huidige 

proefsleuvenonderzoek 93 proefsleuven 

aangelegd (ca. 6.935 m2). In de verschillende 

deelgebieden zijn archeologische resten 

aangetroffen uit verschillende perioden. De 

aard, datering en ruimtelijke verspreiding van 

deze sporen en vondsten hebben geleid tot 

het definiëren van vier vindplaatsen enigszins 

verspreid over het onderzoeksgebied. Binnen 

deze vindplaatsen zijn meerdere 

chronologische faseringen of deelvindplaatsen 

aan te wijzen, die gedateerd zijn op basis van 

het aangetroffen aardewerk in de 

proefsleuven en sporen. De deelvindplaatsen 

worden binnen de vindplaatsen 

onderscheiden om de chronologische 

dichtheid van de vindplaats als geheel 

inzichtelijk te maken. In totaal zijn 20 

deelvindplaatsen onderscheidden. De 

deelvindplaatsen bestaan uit 

nederzettingssporen en vondsten uit de 

vroegneolithicum tot en met de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd, en sporen uit 

de Tweede Wereldoorlog. Hierbij ligt het 

zwaartepunt van de  

De oudste deelvindplaats betreft een zeer 

bijzondere, namelijk vondstmateriaal uit het 

vroegneolithicum. Bij de aanleg van een van 

de proefsleuven werd een scherf 

aangetroffen, die gedetermineerd is als 

Swifterbant-aardewerk. De scherf wordt 

gedateerd in de tweede helft van het vroeg 

neolithicum, uiterlijk in het begin van het 

midden-neolithicum (4900-3900 voor Chr.). 

Deze bijzondere scherf is daarmee de oudste 

gedateerde scherf aardewerk in de gemeente 

Deventer. Sporen uit deze periode zijn nog 

niet eerder aangetroffen in de gemeente 

Deventer en ook vondstmateriaal uit het 

vroegneolithicum is schaars.  

Een andere opmerkelijke ontdekking was de 

aanwezigheid van twee bewoningsniveaus aan 

de zuidzijde van de Waterdijk, die gescheiden 

worden door een stuifzandpakket. Bij het 

proefsleuvenonderzoek in 1999-2000 werd dit 

fenomeen ook waargenomen. Bij de aanleg 

van de proefsleuven in dit deel ten zuiden van 

de Waterdijk is per put op een plek waar geen 

sporen aanwezig waren een dieper kijkgaatje 

gegraven om te zien of er sprake was van een 

stuifzandpakket en eventueel ook van een 

overstoven bewoningslaag. In het jonge 

dekzand heeft bodemvorming 

plaatsgevonden. De A-horizont in deze bodem 

lijkt bovendien gebruikt te zijn als akkerlaag, 

getuige het vondstmateriaal dat erin aanwezig 

was. Dit aardewerk dateert de gebruiksfase 

van deze laag waarschijnlijk in de late 

bronstijd. In de akkerlaag zijn ook paalkuilen 

gegraven. In een van de kijkgaatjes werd een 

paalkuil aangetroffen. Bij het 

proefsleuvenonderzoek in 1999-2000 werden 

eveneens sporen onder het stuifzandpakket 

gevonden en deze bevatte aardewerk uit de 

vroege bronstijd. In de tweede helft van de 

late bronstijd of uiterlijk het begin van de 

vroege ijzertijd raakte de akkerlaag vervolgens 

overstoven met een laag matig fijn, zwak siltig 

duinzand met een dikte van 20 tot 30 cm. In 

de top van dit zand heeft eveneens 

bodemvorming plaatsgevonden. Op dit 

stuifzandpakket werd al spoedig in de vroege 

ijzertijd weer gewoond. Op basis van de 

typochronologische dateringen van het 

aangetroffen aardewerk, kan de 

overstuivingsfase tussen ca. 1000 en 700 voor 

Chr. worden gedateerd, het meest 

waarschijnlijk in de 9de en/of (vroege) 8ste 

eeuw voor Chr. 

 

 



 

 

[Afb. 6: De aanleg en documentatie van de 

proefsleuven op de locatie van het 

toekomstige Bedrijvenpark A1.] 

 

[Afb. 7: De gedefinieerde vindplaatsen en 

deelvindplaatsen.] 

 

 

[Afb. 8: Swifterbant-aardewerk gevonden bij 

de aanleg van een van de proefsleuven.] 

 

 
4 Kuik, 2001. 

 

 

[Afb. 9: Door holocene duinvorming begraven 

bodem in een profiel in het uiterste zuidwesten 

van het onderzoeksgebied.] 

Opgraving Tolhuis Molbergsweg 
Bedrijvenpark A1 (Project 657)  
Bij het proefsleuvenonderzoek in 1999 en 

2000 werden op een paar plekken in het 

plangebied Bedrijvenpark A1 al een paar 

putten aangelegd. In deze proefsleuven 

werden aan de Molbergssteeg de resten van 

een tolhuis aangesneden. Omdat het een 

proefsleuvenonderzoek betrof, werden de 

resten niet verder opgegraven.  

Wel was de vondst aanleiding voor een 

uitgebreid historisch onderzoek door N. Kuik. 

Op basis van dit historisch onderzoek kan de 

geschiedenis van het tolhuis geschetst 

worden.4 Het tol stond bekend als het Tol Ter 

Hunnepe of Wischboom. Het lag aan de 

Gelderse zijde van de grens tussen het 

Oversticht en Gelre bij een brug die kwam van 

of leidde naar het Klooster Ter Hunnepe. De 

weg leidde van Deventer naar Zutphen. De 

eerste vermelding van het tol dateert uit 1344 

als de Gelderse grafelijke familie het tol voor 



 

zes jaar verpacht aan de stad Zutphen. Vanaf 

1461 is het in bezit van een leenman van de 

hertog van Gelre, de heer van Wisch en werd 

daarom dus ook wel Wischboom genoemd. In 

1546 verklaart Berend van Hackfort dat 

stroomopwaarts van het Koerhuis, een 

Deventer sterkte aan de Schipbeek, de 

Honneper Sluitboom stond. Deze omschrijving 

is van toepassing op de locatie waar het tol is 

opgegraven.  

In de beginjaren van de Opstand is het op het 

platteland rond Deventer onrustig. Zutphen is 

vanaf 1572 in Staatse handen terwijl Deventer 

tot 1578 Spaans blijft. Uit de bronnen blijkt 

dat het tolhuis tussen 1577 en 1580 

meermalen schade opliep door 

oorlogshandelingen. In 1580 was het 

waarschijnlijk zo beschadigd dat het niet meer 

kon worden gebruikt en tussen 1580 en 1598 

werd het tol daarom verpacht. In 1597 werd 

besloten een nieuw kleiner tolhuis te bouwen. 

Het Tolhuysken had een kelder, een opkamer 

en een kleine achterkamer. In 1598 werd weer 

een tollenaar aangesteld, een situatie die tot 

1622 zou duren. Van 1622 tot 1810 werd het 

tol weer verpacht.  

Bij het tol moest het wegvervoer tol betalen 

over de lading die ze vervoerden. Er waren 

vrijstellingen voor mensen uit de omgeving en 

de nabij gelegen steden. In 1552 werden 

3.500 betalingen geregistreerd. In de 18de 

eeuw werd de weg dichter bij de IJssel 

belangrijker vooral omdat de route via de 

Molbergsweg vooral in de winter niet altijd 

even goed begaanbaar was. Er werd ter 

plaatse niet alleen tol geheven, het tolhuis 

was ook als herberg in gebruik. Zo werd het 

door de markegenoten van Epse af en toe 

gebruikt om te vergaderen.  

In 2019 werd het proefsleuvenonderzoek in 

het westelijk deel van het bedrijvenpark 

heropgestart (zie hierboven). Op enig moment 

tijdens dit onderzoek waren de volgende 

kavels waar proefsleuven moesten worden 

aangelegd nog niet beschikbaar en is besloten 

om deze eerder geselecteerde vindplaats vast 

op te graven. Bij het onderzoek kwamen 

muurresten van mimimaal twee bouwfasen 

van het tolhuis aan het licht. Binnen de 

greppels van het complex lagen ook enkele 

vierkante spiekers of hooibergen. Zowel in de 

greppels als in een afval of beerkuil werd 

relatief veel vondstmateriaal gevonden. Het 

betreft niet alleen eenvoudige huisraad maar 

ook meer bijzondere objecten zoals een 

steengoed tuimelbeker en een fopbeker. Ook 

werden fragmenten van een groot pijpaarden 

vrouwenbeeld en een kleine Jezus gevonden.  

 

[Afb. 10: De sporen van het tolhuis aan de 

Molbergssteeg.] 

 

[Afb. 11: Overzichtsfoto van de belangrijkste 

muurresten van het tolhuis.] 



 

 

[Afb. 12: Een tuimelbeker gevonden bij het 

tolhuis.] 
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Inleiding 
Ook 2020 was, ondanks de 

coronabeperkingen, een druk jaar voor het 

team en de vrijwilligers. Alleen voor de laatste 

groep is het binnenwerk een groot deel van 

het jaar stilgevallen. We rapporteren hier de 

meest opvallende onderzoeken wat 

uitvoeriger en andere onderzoeken wat meer 

summier. Ook de in 2020 doorlopende 

projecten die eerder in de Hunnepers zijn 

beschreven zullen we niet nog eens 

beschrijven (zoals het omvangrijke onderzoek 

naar de grachtvondsten van het adellijke Huis 

’t Velde in Warnsveld). Ook op ander vlak is 

archeologie binnen de gemeente onder de 

aandacht gekomen. Zo werd in oktober 2020 

de mobiele archeo-hotspot geleverd. Stichting 

Erve Eme beheert de unit waarin tal van 

activiteiten voor publiek mogelijk zijn. De 

mobiele hotspot kan in de wijde regio worden 

ingezet bij open dagen op opgravingen, bij 

scholen, bij de nationale archeologiedagen 

etc. De Musea Zutphen hebben de laatste 

maanden van 2020 gebruikt om samen met 

team archeologie een nieuw ‘verhaal’ in de 

bestaande opstelling van het ‘Verhaal van 

Zutphen’ in te weven: het ‘spirituele verhaal 

van Zutphen’. Vele tientallen archeologische 

vondsten, daterend van de bronstijd tot 

heden, zijn straks aanvullend te zien in de 

vaste opstelling, die toch al rijk was aan 

geëxposeerde archeologische vondsten.  

 

Doesburg 
Buiten onze AWN-regio verrichtte Team 

Archeologie van de gemeente Zutphen ook 

enige opgravingen en begeleidingen in 

Doesburg en Aalten. Vermeldenswaard is het 

rioolproject In de Meipoort, Bergstraat en 



 

Gasthuisstraat. Vlak bij de middeleeuwse 

Meipoort passeerde het riool de stadsmuur. 

Die bleek ter plaatse te bestaan uit een 14e-

eeuwse kern en een vroeg-17e-eeuwse 

gemetselde buitenschil, die onder een lichte 

helling was opgemetseld. Deze bouwfase 

heeft te maken met de opname van de 

stadsmuur in de vestingwerken die rond 1610 

zijn aangelegd. De muur werd afgetopt en ging 

deel uitmaken als curtine van de vestingwal. 

 

 

Jeugdgevangenis_Lunette eiland 
Projectontwikkeling BijONT uit Enschede is 

van plan om het voormalige 

jeugdgevangenisterrein te herontwikkelen en 

er huizen te bouwen. Vanwege de hoge 

archeologische verwachting (het terrein was 

een voormalig lunet van de Linie van het 

Wambuis uit 1799) en de 

opgravingsresultaten op het terrein ernaast 

(2007, een ijzertijdnederzetting) is een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.  

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats in 

januari 2020. Omdat de resultaten in 

samenhang met de in 2021 nog uit te voeren 

opgraving zullen worden uitgewerkt en 

gerapporteerd is dit verslag nog voorlopig. 

  

Tijdens het veldwerk zijn er vijf proefsleuven 

aangelegd. Het aanleggen van de werkputten 

is laagsgewijs gedaan, waarbij echter snel 

duidelijk werd dat het archeologische niveau 

op circa 2 m diepte ligt. Alle werkputten laten 

een zeer uniforme bodemopbouw zien. Op de 

natuurlijke ondergrond, gelegen op circa 2 m 

onder maaiveld (circa 6,60 tot 6,90  +NAP), is 

een dikke bruine akkerlaag gevormd met 

vondstmateriaal daterend van de prehistorie 

(bronstijd) tot de late middeleeuwen. Op deze 

akkerlaag is een donkergrijze, sterk humeuze 

laag opgebracht met vondstmateriaal dat in 

hoofdzaak in de 17e en 18e eeuw dateert. 

Deze laag is gekoppeld aan de periode dat het 

terrein in gebruik was als lunet. De twee lagen 

samen zijn circa 1 m dik. De bovenkant van 

deze laag ligt rond de 7,60 a 7,70 m +NAP. Op 

de laag is een circa 1 m dikke laag 

aangetroffen met veel recent 

vondstmateriaal. Deze lagen worden 

toegeschreven aan de fase van de 

jeugdgevangenis en de sloop van het complex. 

Het maaiveld ligt op circa 8,6 tot 9 m +NAP. 

Werkputten 1 t/m 3 laten een brede 

verstoorde oeverzone zien, vermoedelijk 

betreft het de insteek van de oude gracht. In 

werkput 4 is een smalle oeverzone te zien, 

gerelateerd aan de jongere gracht die daar in 

de tijd van de gevangenis omheen gegraven is. 

Restanten van de verdedigingswal ontbreken. 

Alle vier de proefsleuven eindigen in een diep 

verstoorde zone van het hoofdgebouw van de 

jeugdgevangenis. Werkput vijf is een 

uitzondering op deze regelmaat, hij is los van 

de grachtoevers aangelegd en parallel aan de 

grote verstoring van het hoofdgebouw. De 

werkput liet dan ook geheel gaaf 

archeologisch vlak zien.  

In werkput 1 is een kuil aangetroffen met 

daarin veel houtskool. Uit deze kuil komt een 

vuurstenen spits die wordt gedateerd in het 

midden neolithicum. De C14-datering van het 

houtkool komt uit op 3.300-3.000 voor Chr. 

Dat is inderdaad het midden-neolithicum 

(ongeveer Vlaardingencultuur) en dat is de 

eerste keer dat in de gemeente Zutphen 

grondsporen uit deze periode zijn 

aangetroffen. Centraal in werkput 2 en in het 

begin van werkput 3 is een cluster aan sporen 

aangetroffen, waarvan een viertal paalsporen 

exact een vierkant vormt. Dit wordt 

geïnterpreteerd als de funderingspalen van 

een vierpalige spieker, een bijgebouwtje voor 

de opslag van graan of hooi bij een boerderij. 

In het einde van werkput 5 is een kuil en een 

boomval aangetroffen. Een boomval is een 

verder natuurlijk spoor, dat ontstaat wanneer 

een boom omvalt. De wortels houden de 

grond vast waardoor een kuil naast de net 

gevallen stam ontstaat. Deze plekken zijn 

beschut door de wortels van de boom en 

vormen een geliefde plek voor 



 

jagers/verzamelaars in het mesolithicum om 

een tijdelijk kamp op te slaan. In deze 

boomval zijn geen antropogene indicatoren 

aangetroffen, maar in werkput 4 is eveneens 

een boomval aangetroffen met daarin veel 

houtskool, een indicator dat er mogelijk een 

keer een kampvuur heeft gebrand.  

 

Een snelle bestudering van de vondsten laat 

zien dat er prehistorisch vondstmateriaal 

tussen zit, daterend in de bronstijd en ijzertijd 

maar dat er ook jonger vondstmateriaal bij zit 

in de vorm van (mogelijk) Hessen Schortens 

aardewerk (uit de vroege middeleeuwen) en 

kogelpot, Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk uit 

de volle middeleeuwen. Een nadere 

bestudering zal deze vondsten scherper 

kunnen dateren. Vuursteen en kooksteen 

(natuursteen gebruikt om te koken en door de 

hitteschok uit elkaar gesprongen) zijn 

duidelijke indicatoren voor een prehistorische 

vindplaats passend bij het bronstijd en ijzertijd 

aardewerk. Een uitzondering hierop is de 

vuurstenen spits die dus met de C14-datering 

wordt gedateerd in het midden neolithicum. 

 

Werkput 1 bleek een zeer hoge concentratie 

vondsten te hebben, werkputten 2 en 3 

hebben een redelijk grote hoeveelheid 

vondsten opgeleverd en werkput 4 had 

duidelijk een lagere vondstdichtheid. Werkput 

5 is van zuid naar noord aangelegd en tijdens 

de aanleg zijn de vondsten per vijf meter 

verzameld. Deze sleuf is ook breder aangelegd 

dan de overige sleuven, dus is het belangrijk 

om de vondsten per vierkante meter te 

bekijken, de vondsten per vak geven een 

vertekend beeld. In de eerste tien meter van 

de werkput is een zeer hoge concentratie van 

vondsten waarna de concentratie sterk 

afneemt. Tussen de veertig en vijftig meter, 

richting werkput 3, is nog een duidelijke piek 

in het aantal vondsten te zien. Op basis van 

het hierboven beschreven patroon zou 

verondersteld kunnen worden dat in het 

terrein drie vindplaatsen aanwezig zijn, 

namelijk rond werkput 1, in het midden van 

werkput 2 en het begin van werkput 5 en aan 

het einde van werkput 5 richting werkput 3. 

Mogelijk is er dus een midden-neolithische 

nederzetting, zeker zijn we van een 

nederzetting uit de (bronstijd? en) ijzertijd en 

mogelijk komen er ook sporen aan het licht uit 

de middeleeuwen. Aanvullende opgravingen 

zullen meer licht kunnen werpen in de 

bewoningsgeschiedenis van het terrein.   

 

 

Alle sporen kaart 

 

 

Pijlpunt met midden neolitisch spoor 

 



 

 

Wp5-vlak spieker 

 

Turfstraat 23 ‘de Sleepdragende Page’ 
De in februari 2020 archeologisch 

onderzochte kelder van Turfstraat 23 maakt 

deel uit van een complex van drie kelders 

waarop oorspronkelijk ook drie kleine huizen 

stonden in de knik van de Turfstraat. De 

huizen bestonden reeds in de late 

middeleeuwen, maar het huis van de 

opgegraven kelder kreeg vermoedelijk pas 

rond 1700 een kelderruimte tussen de oudere 

funderingen. Bij die gelegenheid zal ook de 

aangetroffen beerput onder de vloer zijn 

aangelegd. Tegen de voorgevelfundering 

stond een latrine in de kelder en de tweede 

inlaat vanaf de andere zijde was ofwel een 

tweede latrine in de kelder of deze stond op 

de begane grond of zelfs verdieping, met een 

stortkoker naar beneden. Een gootje van 

middeleeuwse onderpannen zorgde voor de 

afvoer naar de beerput. Alle 

keramiekvondsten uit de kelder hebben een 

datering in de 17e en vooral eerste kwart van 

de 18e eeuw, waarbij een Wan Li porseleinen 

bord lang bewaard kan zijn, voordat het 

sneuvelde. De aanleg van de kelder en de 

beerput kan goed samenvallen met de 

aankoop in 1695 door Reiner Starink. Hij 

woonde er tot 1732 en noemde zijn huis De 

Sleepdragende Page. 

 

 

 

 

Van Dorthstraat en omliggende straten 
In 2020 werd er ook een rioolbegeleiding 

uitgevoerd in de Van Dorthstraat, 

Bronkhorststraat en Warninckhof. De locatie 

maakte deel uit van de voormalige Zutphense 

enk en werd tussen 1945 en 1965 bebouwd. 

Een klein deel van het stratenplan dat werd 

heringericht is opgegraven (althans een smalle 

sleuf in de Van Dorthstraat) en de rest 

extensief begeleid. Bij deze opgraving werden 

enkele paalspoortjes gevonden die 

waarschijnlijk uit de ijzertijd dateren. Het 

geeft aan dat er op deze plek gewoond werd 

in die tijd, maar het is te weinig voor verdere 

analyse. Verder werd er een greppel 

aangetroffen die te koppelen is aan de 

topografie zoals die ter plekke was tot in de 

19e eeuw. Dat zegt overigens weinig over de 

ouderdom van deze greppel. Aantoonbaar 

gaat het soms om middeleeuwse greppels die 

de kavels van meet af aan markeren. Het 

project heeft verder vooral geomorfologische 

gegevens opgeleverd, die een indruk geven 

van het oorspronkelijke landschap ter plekke, 

en die gecombineerd kunnen worden met 

eerder verkregen data.  

Voor het overige zijn er wel veel vondsten 

gedaan die afkomstig zijn uit het esdek, zoals 

aardewerk (bv. Gouds plateel), maar met 

name metaalvondsten. Dit zijn munten, 

muntgewichten, loodjes, knopen, 

horlogesleuteltjes etc.  

Een paar metaalvondsten springt eruit. Ten 

eerste een gelijkarmige Karolingische fibula 



 

van het Domburg-type. Een andere vondst is 

een waarschijnlijk 17e-eeuws zegelstempel. 

Het toont een Griekse zuil die geflankeerd 

wordt door een leeuw en een slang en op de 

zuil zit een duif. De randttekst is wat moeilijk 

leesbaar, maar er staat waarschijnlijk: “sluw is 

de duif op de steen”, waarschijnlijk een 

verwijzing naar het Bijbelse Hooglied 2:14.  

Ook fascinerend is een mantelsluiting voor 

een Engels priesterkleed in de vorm van twee 

Tudor-rozen met een kettenkje ertussen: hoe 

komt zoiets in Zutphen terecht? 

 

 

Gelijkarmige fibula 

 

 

Zegelstempel 

 

Huize Sint Elisabeth, ondergrondse 
vuilcontainers 
Een kleine opgraving op de locatie van drie 

nieuw geplaatste ondergrondse 

afvalcontainers heeft in juni 2020 plaats 

gevonden op het terrein van het 

appartementencomplex Huize Sint Elisabeth 

aan de Geweldigershoek in de Zutphense 

Nieuwstad. 

Dit is een stadsdeel dat rond 1230/50 als een 

nieuwe stad ten noorden van Zutphen werd 

gesticht en daar in 1312 bij werd gevoegd. Op 

veel plaatsen in de Nieuwstad werden resten 

uit de prehistorie en vooral de laat-Romeinse 

tijd gevonden, maar dat was bij dit project niet 

het geval. De oudste vondsten uit de oude 

bruine akkerlaag dateren pas uit de 13e eeuw, 

met mogelijk wat sporen 

uit de 14e eeuw. Het bovenste deel van de 

akkerlaag is donkerder en is mogelijk alleen als 

tuingrond gebruikt waarbij alleen geschoffeld 

is en niet geploegd. Hierin komen ook 16e en 

17e-eeuwse vondsten voor. 

Vervolgens zien we een dik pakket bijna 

zwarte tuinaarde met zeer veel 

vondstmateriaal, dat duidelijk is opgebracht. 

Het oudste materiaal uit deze laag dateert uit 

de 17e eeuw, het jongere materiaal loopt 

door tot in het begin van de 19e eeuw. In 

1739 is er de eerste vermelding van 

bebouwing op het onderzochte perceel, maar 

dan staan de huizen waarover gesproken 

wordt er al. In die eeuw werden er al 

achterhuisjes gebouwd en was er sprake van 

een waterput - die ook 

daadwerkelijk is aangetroffen. Het 

achterterrein van deze huisjes werd kennelijk 

al die tijd als moestuin gebruikt. Daar komt 

pas verandering in tussen 1823 en 1832. Het 

perceel wordt dan gesplitst en een deel ervan 

(dat van de stad Zutphen is) wordt gebruikt als 

militaire paardenstal. Daarvan werd een 

zijmuur aangetroffen. De tuintjes lijken op dat 

moment op te houden te bestaan en het 

smalle pad dat nu achter de huisjes overblijft 

wordt verhard. Voor 1878, en misschien 



 

al vlak na 1832, werden de huisjes gesloopt. 

Ze werden vervangen door iets grotere 

woningen met een ander grondplan, Daarbij 

werd ook de waterput gesloopt. Van de 

nieuwe woningen werden zowel in 2005 (in de 

aangrenzende opgravingsput) als in 2020 

muurresten gevonden. 

Met name de laag tuinaarde heeft, ondanks 

het beperkte deel wat er van is opgegraven, 

enorm veel vondsten opgeleverd. Het gaat om 

kleipijpen en gebruiksaardewerk uit vooral de 

18e en vroege 19e eeuw (tot ca. 1830). Een 

opvallende hoeveelheid van dit materiaal (zgn. 

Frankforter waar) lijkt in Zutphen 

geproduceerd te zijn, meer gespecificeerd de 

firma Hasselman aan de Emmerikseweg. 

Een groot deel daarvan heeft een zwart 

mangaanglazuur en is mogelijk te 

interpreteren als rouwservies (vnl. thee-

/koffiepotten, kopjes, melkkannetjes e.d.). 

Daarnaast werd ook veel “vrolijk” servies 

gevonden: borden van majolica, faience en 

porselein en koffieserviezen van 

imitatieporselein (hand beschilderd industrieel 

wit aardewerk). Verder is er ook nog een grote 

groep roodbakkend 

gebruiksaardewerk aangetroffen in de vorm 

van vuurtesten, koekenpotten, pispotten, 

komfoors en dergelijke. Ook zijn er 

siervoorwerpen als vaasjes en een pijpaarden 

beeldje uit het einde van de 17e eeuw. Bij het 

metaal vallen vooral de munten in de laag op. 

Dit zijn munten van de vroege 17e eeuw tot 

aan 1827. Door de mest in de tuinaarde zijn 

deze munten erg aangetast. Daarnaast zijn er 

knoopjes, gespjes, vingerhoedjes e.d. 

De onderzochte kleine eenkamerwoningen 

passen in een lange traditie van 

armenbehuizing in Zutphen, en ook in een 

lange traditie van archeologisch onderzoek 

daar naar. De oudste voorbeelden kennen we 

uit de Spittaalstraat en dateren uit 1478. Dit 

hierboven beschreven onderzoek leverde een 

voorbeeld op uit de vroege 18e eeuw. We 

kennen in Zutphen echter vooral voorbeelden 

van armenbehuizing uit de 19e eeuw. De 

oudste voorbeelden ontstonden organisch, 

vanuit particulier initiatief, op achterterreinen 

van particulieren, zoals aan de Dieserstraat, 

Lieveheersteeg, Spittaalstraat, Laarstraat en 

de Polsbroek. Later werden dit meer geplande 

bouwblokken zoals aan de Halvemaanstraat, 

langs de Bolwerksweg op de Mars. Andere, 

niet archeologisch onderzochte grotere 

projecten, vooral door de David 

Evekinkstichting, vinden we bijvoorbeeld langs 

de Warnsveldseweg, de David Evekinkstraat, 

de Berkelsingel en Tadamasingel. 
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Bijlen, kaas en Vikingen op de Holsterkamp 
Verrassende vondsten in een wegcunet op 

bedrijventerrein de Revelhorst te Zutphen  

In juni 2020 heeft Team Archeologie van de 

gemeente Zutphen een opgraving uitgevoerd 

in het wegcunet van een nieuw aan te leggen 

verbindingsweg vanaf de rondweg rond 

Leesten (N314) richting bedrijventerrein De 

Revelhorst. Het perceel heeft voor een groot 

deel een hoge archeologische 

verwachtingswaarde en is gelegen op een 

hoger deel in het landschap, genaamd De 

Holsterkamp. Dat was een middeleeuws 

akkercomplex en het maakte deel uit van de 

middeleeuwse buurschap Leesten. Het idee 

was eerst om het tracé iets op te hogen om 

een archeologische opgraving uit te sparen, 

maar uiteindelijk bleek het goedkoper en 

civieltechnisch wenselijker om de weg aan te 

leggen op het “gele zand”, met andere 

woorden: het cunet zou worden uitgegraven 

op het archeologisch relevante niveau. 

Daarmee was het hele tracé beschikbaar voor 

archeologisch onderzoek, zonder enige 

belemmeringen.  

 

Het opgravingsvlak is in één keer aangelegd, 

als een lange opgravingssleuf. Een 

kanttekening daarbij is dat er op twee plekken 

waar sporenclusters waren aangetroffen een 

kleine uitbreiding is gemaakt: bij het zuidelijke 

sporencluster aan de westzijde en bij het 

noordelijke sporencluster aan de oostzijde. 

Dat bleek nodig omdat naast de weg nog 

sloten of wadi’s zouden komen. 

De doelstelling van het archeologisch 

onderzoek was het documenteren van 

grondsporen en het veilig stellen van 

vondsten. De hoofdvraagstelling is wat er aan 

archeologie in de bodem aanwezig is en wat 

dit voor nieuwe informatie dit geeft met 

betrekking tot bewoning in de steentijd, de 

ijzertijd en de middeleeuwen in de directe 

omgeving in het bijzonder en de gemeente 

Zutphen in het algemeen. 

De opgraving van 2020 sluit aan op eerdere 

opgravingen door het ADC in 2012. Bij dit 

eerdere onderzoek werden paalsporen uit de 

ijzertijd aangetroffen, maar zijn er geen 

structuren herkend. Bij de brede cunetsleuf 

die in 2020 werd gegraven, was het wel 

mogelijk om structuren te herkennen. In 

totaal zijn 16 bijgebouwtjes uit de ijzertijd 

herkend. Deze komen voor in twee clusters. 

Het zuidelijke cluster lijkt op grond van een 

14C-datering in de late vroege-ijzertijd (7e tot 

5e eeuw voor Chr.) gedateerd te moeten 

worden, het noordelijke cluster in de vroege 

midden-ijzertijd (4e eeuw voor Chr.). De 

schuurtjes in het zuidelijke cluster zijn 

gemiddeld wat groter dan in de noordelijke 

tegenhangers. Daarbij werd te midden van de 

zuidelijke gebouwen een substantieel groter 

bouwwerk opgegraven. Dit gebouw heeft 

zware palen gehad en mat 9,9 x 3,5 meter. 

Opvallend is ook dat het gebouw grotendeels 

tweeschepig was. Omdat we weten hoe 

boerderijen er in deze tijd uitzagen, kunnen 

we stellen dat er hier geen sprake is van een 

woonhuis maar van een schuur. De beste 

parallellen komen uit Noord-Brabant. De vraag 

is waarom er te midden van relatief 

gelijkvormige schuren opeens een veel groter 



 

exemplaar werd gebouwd. Sowieso is er over 

de functie van schuren in deze periode 

eigenlijk vrij weinig bekend. Ook is het door de 

beperkte omvang van de opgraving 

onduidelijk of het hier gaat om schuren die 

dicht bij een erf staan, of dat het bijvoorbeeld 

hooischuurtjes in een weiland zijn, een eind 

van een boerderij vandaan. De situatie doet 

denken aan de opgraving aan de 

Vierakkersestraat (Revelhorst III 2001-2005), 

waar 22 schuurtjes uit de ijzertijd werden 

aangetroffen, maar ook geen boerderij. Wat 

voor de nabijheid van een nederzetting pleit is 

wel dat er relatief veel aardewerk, en ook wat 

maalsteenfragmenten werden aangetroffen. 

Ook werd een kuil onderzocht die delen van 

meerder potten bevatte, waaronder een 

kaasvorm. Deze dateert uit de overgang van 

vroege naar late ijzertijd (ca. 500 voor Chr.). 

De kaasvorm behoort tot de oudste bewijzen 

van kaasmakerij in ‘Nederland, kaasland’. Een 

andere bijzondere vondst die bij de zuidelijke 

schurencluster werd gedaan is een ijzeren 

kokerbijl. Het is van dit specifieke type pas de 

tweede die in Nederland is gevonden (de 

ander komt uit Middelaar in Noord-Limburg). 

In totaal zijn er waarschijnlijk zes ijzeren bijlen 

uit de ijzertijd bekend in Nederland.  

Terwijl de uitwerking van het onderzoek 

lopende was, meldde zich een 

amateurarcheoloog met een bijzondere 

vondst die hij jaren eerder wat westelijker op 

het terrein had gedaan. Het bleek een fraaie 

bronzen randbijl te zijn, daterend uit de 

vroege midden-bronstijd (ca. 1800 tot 1500 

voor Chr.). 

Dat de Holsterkamp (een uitloper van de 

Leestense Enk) bewoond is geweest in de 

ijzertijd hoeft weinig verbazing te wekken. In 

de vele jaren van archeologisch onderzoek in 

en rond Zutphen is gebleken dat eigenlijk 

iedere zandkop (ook de lagere) bewoond is 

geweest in de ijzertijd. De bewoningsdichtheid 

van het platteland moet in de ijzertijd 

minstens zo hoog zijn geweest als in de late 

middeleeuwen (alleen bestonden er geen 

steden, dus in totaal ging het om minder 

mensen).  

Er zijn ook resten aangetroffen uit de 

steentijd. Een handjevol vuurstenen laat zien 

dat hier al eerder mensen rondliepen. De 

techniek (klingen) en het formaat van de 

vondsten suggereert dat dit in het vroege of 

midden mesolithicum was. Diagnostische 

spitsen zijn niet gevonden. Er is echter te 

weinig materiaal gevonden om te kunnen 

spreken van een kampplaats. 

Na de bewoning in de ijzertijd is er een 

archeologisch hiaat van een paar duizend jaar. 

Het eerste vondstmateriaal dateert pas weer 

uit de Karolingische tijd, in de vorm van wat 

Walberberg- en Badorfkeramiek. Mogelijk 

bestaat er een relatie met een van de hoeven 

die net iets oostelijker liggen in Leesten: 

Lansinck of Tjoeinck. Maar het is ook mogelijk 

dat er een onbekend erf in de directe 

omgeving op de Holsterkamp lag, die voor de 

historische periode (vanaf ca. 1300) al weer 

verlaten is. Bijzonder intrigerend is een 

bronzen ringnaald, die waarschijnlijk uit het 

begin van de 10e eeuw dateert. Deze 

ringnaald heeft namelijk een onmiskenbare 

Scandinavische associatie (inclusief Engeland 

en de regio rond Dublin). Hoe de ringnaald 

hier terecht is gekomen biedt natuurlijk veel 

ruimte voor speculatie: is het een aanwijzing 

voor Vikingen in de vroege 10e eeuw? Of ligt 

de datering van de naald misschien toch in de 

late 9e eeuw en kan hij aan de Vikingaanval in 

Zutphen in 882 gerelateerd worden. Er zijn 

archeologisch aanwijzingen voor een 

Vikingverblijf in Wapsen, gemeente Brummen, 

recht tegenover Zutphen. Of wijst het op 

handel met bijvoorbeeld Ribe. Maar waarom 

worden dergelijke naalden dan niet vaker 

gevonden in Nederland? of worden ze wél 

meer gevonden maar niet herkend?  

Ook uit de periode na de Karolingische tijd is 

er wat aardewerk: Pingsdorf, kogelpot en 

vanaf de 13e eeuw ook protosteengoed en 

vanaf de 14e eeuw echt steengoed. De oudste 

post-prehistorische sporen zijn twee delen van 



 

een kavelsloot. Dergelijke sloten bestaan vaak 

vele eeuwen. De betreffende sloot heeft 

bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog, maar 

is ook op het oudst beschikbare 

kaartmateriaal te volgen (18e eeuw). De sloot 

wordt ook geflankeerd door paalsporen, die 

op een afrastering duiden (vlechtwerk of 

hout). Doorgaans lijken dergelijke 

afscheidingen in Zutphen en omgeving uit de 

late middeleeuwen te stammen. In dit geval 

werd in een van de paalsporen 

kogelpotaardewerk (13e eeuw?) gevonden. 

Aan metaal is er niet heel veel gevonden op 

het terrein. Tot de vondsten behoren onder 

meer een vroeg 13e-eeuwse Utrechtse 

penning, maar dit is (samen met de ringnaald) 

ook meteen de enige middeleeuwse vondst.  

In mei 1945 vond op het terrein een treffen 

plaats tussen Canadese en Duitse divisies, 

waarbij onder meer boerderij De Holsterkamp 

werd vernietigd. Sporen van de 

gevechtshandelingen zijn gevonden in de 

vorm van Brits-Canadese en Duitse munitie en 

granaten. 
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Vikingnaald  

Bronsbergen 10 
Begin oktober 2020 werd de aanleg van een 

bouwput van een woning archeologisch 

begeleid door Team Archeologie van de 

gemeente. De locatie ligt op een hoog 

reliëfrijk rivierduin aan de IJssel. In het 

verleden zijn op diverse plaatsen 

archeologische vondsten gedaan, waaronder 

een urnenveld. Met een boring in de bouwput 

hoopten we meer zicht te krijgen op het 

ontstaan van het rivierduin.  Daarbij is op 4 m 

diepte (6,78 m +NAP) een klei- of leemlaag 

aangetroffen met erop een bruine humeuze 

afzetting. Deze laag is geïnterpreteerd als de 

afzettingen van Wijchen, daterend tussen 

11.900 tot 10.850 jaar voor Christus in het 

Allerød-interstadiaal. Hierop heeft vegetatie 

gegroeid dat in de vorm van een veenlaag is 

aangetroffen. De C14-datering valt in het 

Boreaal rond 7.600 tot 8.000 voor Christus, 

dus ruim na de afzettingen van Wijchen. Een 

eerste interpretatie lijkt er op te duiden dat de 

veenlaag is afgezet tussen verschillende 

rivierduinkopjes. Vermoedelijk is de basis van 

het rivierduin dus wel Allerød, maar deze laag 

jonger. Zie H.E.A. Berendsen. Vorming van 

land, pagina 204, figuur 8.13. Op het veen is 

vervolgens zand het rivierduin afgezet. Dit 

zandpakket bestaat uit matig grof zand en is 

circa 2,5 m dik. In de bovenste laag van dit 

zandpakket is een dikke akkerlaag gevormd 

van maximaal 80 cm dik, met daarin veel 

houtskool, wat baksteen, steenkool en zelfs 

twee vissenbotjes. In het naastgelegen perceel 

Bronsbergen 4C is deze akkerlaag ook 

aangetroffen en zijn daarin veel fragmenten 

aardewerk uit de ijzertijd en een handvol 

scherven daterend uit de middeleeuwen 

aangetroffen. Aanvankelijk werd gedacht dat 

er dan ook al in de ijzertijd akkerbouw werd 

bedreven in het gebied, maar gezien de grote 

hoeveelheid vondsten op een zeer klein 

oppervlak en de geringe verspreiding van deze 

vondsten, is het waarschijnlijker dat de 

akkerlaag pas in de middeleeuwen is ontstaan 

en dat in die periode een depositie van 

objecten uit de ijzertijd is geraakt en in de 

akkerlaag is opgenomen. Na de 13e eeuw en 



 

waarschijnlijk voor het einde van de 16e eeuw 

is deze akkerlaag overstoven door een 

zandpakket van circa 1,5 m dik. Hierop is in de 

Nieuwe Tijd (vanaf ca. 1600) een dunne, 

nieuwe akkerlaag gevormd. De boeren van het 

buurschap Bronsbergen, dat zeker al in de 

middeleeuwen bestond, hadden het wel te 

stellen met dit grillige, stuifgevoelige 

rivierduin. 

 

Rijkenhage 
De afgelopen jaren is er aan het Rijkenhage, 

nabij de Berkelpoort, onderzoek verricht naar 

de oude Berkeloevers (proefsleuven, 

opgraving in 2018 en 2019) omdat er een 

nieuwe aanlegplaats voor de 

fluisterbootschippers gerealiseerd wordt. Die 

nieuwe aanlegplaats is zo ontworpen dat de 

aangetroffen archeologische resten van het 

klooster ‘Rondeel’ (1334-1600) en van het 

Burgerweeshuis (1664-1890) deel zijn gaan 

uitmaken van het ontwerp. Een deel van de 

14e-eeuwse kloostermuur is zichtbaar 

gemaakt en gerestaureerd. De nieuwe kade is 

een ‘reconstructie’ van de 17e-eeuwse 

weeshuismuur die in de 19e eeuw kade werd. 

In het najaar van 2020 werd de vaargeul voor 

de fluisterboten verbreed en verdiept. Bij die 

gelegenheid zijn enige tientallen eiken palen 

van beschoeiingen en steigertjes 

gedocumenteerd. De dendrochronologische 

dateringen zijn nog niet binnen maar het 

begeleidend vondstmateriaal maakt het 

waarschijnlijk dat de beschoeiingen uit de 

17e-19e eeuw dateren. De weeshuisperiode 

dus. De laatste velddocumentatie betrof de 

hellingbaan naar het ‘Leeuwenhuisje’ uit 1664, 

waar de fluisterbootschippers hun 

onderkomen hebben. Hier werden de 

funderingen en keldertjes van vier kleine 

huisjes aan de Berkel gedocumenteerd. 
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Archeologische resten van Warnsvelds 
Bevrijdingsdag: 5 april 1945. Achtergelaten 
voedsel en persoonlijke spullen van Duitse 
soldaten 
 

Aan het Schoolplein in Warnsveld zijn in 

december 2020 vondsten gedaan uit de 

nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De 

resten zijn aan het licht gekomen bij 

archeologisch onderzoek door de gemeente 

Zutphen, vooruitlopend op de vervanging van 

het riool. Dit enorme project waarbij het halve 

dorp voorzien wordt van nieuwe nutsleidingen 

en riolen gaat in 2021 nog volop door.  

De vondsten uit de Tweede Wereldoorlog bij 

de start van het project in 2020 geven een 

tastbaar beeld van de gevechtshandelingen 

van 4 en 5 april 1945 tussen de Duitse 

bezetter en het oprukkende Canadese 

bevrijders.  

Direct ten zuidoosten van de rond 1990 

gesloopte Openbare Lagere School van 

Warnsveld is een forse rechthoekige kuil 

ontdekt met spullen die hier op 5 april 1945 

door Duitse soldaten zijn achtergelaten, 

waaronder diverse persoonlijke voorwerpen. 

De kuil heeft waarschijnlijk gediend als 

voorraadkuil nabij een Duits mitrailleursnest. 

Onderin de kuil lagen vele complete glazen 

conservenpotjes, (conserven)blikjes én diverse 

champagne-, wijn-, bier- en likeurflessen – 

sommige nog met inhoud! Verder zijn rond de 

kuil ondiepe grondsporen aangetroffen van 

prikkeldraadversperringen.  

Enkele Duitse soldaten waren, gezien de 

hoeveelheid voedsel en drank, van plan om 

het hier enige tijd uit te houden. Het waren 

doorgaans zeer fanatieke Fallschirmjäger, en 

bijna allemaal tieners! De bier- en wijnflessen 

waren allen geopend en leeg dus ze hebben 

zich blijkbaar alle moed ingedronken, tegen 

beter weten in. Maar na zware 

artilleriebeschietingen met vooral 

mortiergranaten door de Canadezen trokken 

de Duitsers zich op 5 april vanuit Warnsveld 

terug naar Zutphen, waar de gevechten nog 

doorgingen tot en met 8 april. De Hoven werd 

pas op 14 april bevrijd. 

De meeste opvallende vondsten zijn wijn- 

bier- en likeurflessen, voedselpotjes en 

conservenblikjes, medicijnflesjes (waaronder 

een tegen het stelpen van bloedige 

verwondingen: STOP SANGUIN), schoenpoets, 

een kam, twee tandenborstels, een pijp, 

Luftwaffe-schoteltjes met daarop een glazen 

afbeelding van de Weense Stephansdom die 

men in serie kon verzamelen als men bijdroeg 

aan de Winterhulp (een Duitse hulpactie voor 

frontsoldaten).  
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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 

 

Overzicht 
In totaal zijn er in 2020 in de gemeente 

Apeldoorn 57 onderzoeken aangemeld.  

  

Van al het onderzoek dat is uitgevoerd in 2020 

bestond 25% uit gravend onderzoek. In 

vergelijking met afgelopen jaren is dat 

percentueel iets minder gravend onderzoek, 

toen die verhouding meer lag in éénderde 

gravend en tweederde niet-gravend 

onderzoek. Dit komt vooral doordat dit jaar in 
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totaal meer onderzoek heeft plaatsgevonden 

en dat deze stijging vooral een stijging was in 

het aantal bureau- en booronderzoeken dat 

heeft plaatsgevonden.  

 

 

Afbeelding: Archeologisch onderzoek in de 
gemeente Apeldoorn in 2020 (totaal 57 
uitgevoerde onderzoeken). 
 

 

De projecten 
De nummers verwijzen naar de nummers op de 

overzichtskaart 

2. Marialust Apeldoorn 
In november 2020 is gestart met de opgraving 

van watermolenlocatie De Vlijt. De 

molenlocatie is onderdeel van 

ontwikkelingslocatie Park Marialust. Aan de 

oostzijde van het park wordt de nieuwbouw 

van woningen gerealiseerd ter plaatse van de 

voormalige Remeha fabriek en de voormalige 

gemeentekwekerij. Aangezien hier resten van 

de (oorspronkelijk) Middeleeuwse 

watermolen De Vlijt worden verwacht, wordt 

in het kader van deze ontwikkeling een 

opgraving uitgevoerd, grotendeels in de vorm 

van een archeologische begeleiding. 

Het plangebied wordt doorsneden door de 

voormalige beekloop van De Grift. Reeds in 

1410 wordt melding gemaakt van molen De 

Vlijt, die zich waarschijnlijk ten westen van het 

huidige plangebied bevond. In 1432 is een 

vergunning verleend voor het verleggen van 

De Grift en het stichten van een nieuwe 

molenlocatie, dit maal binnen het huidige 

plangebied. Over de historie van deze molen is 

al veel bekend. In 1521 werd een volmolen 

aan het complex toegevoegd en in 1593 werd 

hier de eerste papiermolen van Apeldoorn 

gesticht. In 1618 was hier tevens sprake van 

een Kopermolen. In de 19e eeuw werd een 

stoommachine toegevoegd en korte tijd later 

werd het complex omgevormd naar een 

koperpletterij. Eind 20e eeuw zijn de 

gebouwen gesloopt, maar verwacht werd dat 

onder de grond nog resten van het 

watermolencomplex en de koperpletterij 

aanwezig zouden zijn. 

 

 

Afbeelding : Koperpletterij & metaalhandel 

"De Vlijt" in 1913 (Bron: CODA, vervaardiger 

foto: R. Hardonk) 

Vanwege de complexiteit van het project 

wordt de opgraving in twee fasen uitgevoerd. 

Fase 1 is uitgevoerd in de periode november – 

december 2020 en fase 2 is eind februari 2021 

opgestart. Een compleet overzicht van de 

resultaten zal dan ook worden opgenomen in 

het archeologisch jaaroverzicht 2021. 

Hieronder alvast een beknopt overzicht van de 



 

aangetroffen sporen tijdens fase 1 van de 

opgraving 

Tijdens fase 1 van de opgraving zijn een kleine 

500 sporen gedocumenteerd. Deze sporen 

bestaan onder meer uit funderingen, 

muurresten, paalsporen, waterputten en 

beeklopen (molenbeek en onderbeek) en zijn 

grotendeels te relateren aan de 19e-eeuwse 

koperpletterij. Maar er zijn ook structuren 

aangetroffen die (mogelijk) ouder zijn. Het 

gaat daarbij om de beekloop van De Grift, 

enkele kavelsloten, een weg, een schuur en 

een gebouwplattegrond. Ook is de loop van de 

molenbeek en de onderbeek aangetroffen en 

in kaart gebracht. 

Naast bovenstaande sporen en structuren is 

een aardige hoeveelheid vondstmateriaal 

aangetroffen. Hieronder bevindt zich met 

name aardewerk, glas en metaal, dat 

grotendeels te dateren is in de 19e eeuw, met 

tevens een gering aandeel 17e-eeuws 

materiaal.  

De opgravingslocatie van fase 2 is meer 

centraal binnen de molenlocatie gelegen. De 

verwachting is dan ook dat hier mogelijk 

oudere delen van het molencomplex 

aangetroffen zullen worden. Meer hierover in 

het jaaroverzicht 2021. 

4. Maria Stuartstraat (west van huisnummer 
75) 
Naar aanleiding van de voorgenomen 

nieuwbouw van een huis aan de Maria 

Stuartstraat naast huisnummer 75 is door De 

Steekproef een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd. Uit het booronderzoek dat in 2019 

is uitgevoerd is gebleken dat delen van de 

bodem nog intact zijn, waardoor 

archeologische resten nog in de bodem 

aanwezig kunnen zijn. Naar aanleiding van de 

resultaten van het booronderzoek heeft de 

gemeente Apeldoorn besloten door middel 

van een selectiebesluit dat er een 

proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is.  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd 

vastgesteld dat de bodemopbouw inderdaad 

nog intact was. De bovengrond bestaat uit 

opgebracht bouwzand met daaronder een 

plaggendek dat uit twee delen bestaat. Het 

bovenste deel van het plaggendek bestaat uit 

de top van het esdek met de oude bouwvoor 

daar in opgenomen. Het tweede deel van het 

plaggendek kan vermoedelijke worden 

gedateerd in de Late Middeleeuwen. Onder 

het esdek is een laag aanwezig met door 

natuurlijke processen geroerde grond 

(bioturbatielaag), die ligt op de  onveranderde 

minerale ondergrond (C-horizont).  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee 

natuurlijke sporen aangetroffen. Er zijn geen 

archeologische sporen of vondsten gedaan. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is contact 

opgenomen met de gemeente Apeldoorn die 

als bevoegd gezag doormiddel van een 

selectiebesluit de onderzochte locatie vrij 

heeft gegeven.  

 

Afbeelding: Proefsleuf Maria Stuartstraat 

naast huisnummer 75. 

24. Bogaardslaan, Ugchelen 
In 2020 heeft Econsultancy een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 

Bogaardslaan 75 in Ugchelen. Het onderzoek 



 

werd uitgevoerd naar aanleiding van de 

nieuwbouw van een integraal kindcentrum. 

Het plangebied had een middelhoge 

archeologische verwachting voor sporen en 

resten vanaf het (Laat-)Paleolithicum t/m de 

Middeleeuwen. De kans op aanwezigheid van 

sporen uit de Nieuwe Tijd werd als laag 

ingeschat. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek de 

natuurlijke bodemopbouw nagenoeg intact te 

zijn gebleven. Er waren enkele recente 

verstoringen te zien. Op de natuurlijke bodem 

zijn ophogingslagen aanetroffen, die zijn 

aangebracht ten behoeve van de bestrating en 

asfaltering van het terrein. De aangetroffen 

grondsporen betreffen recente leidingsleuven 

en paalgaten. Sporen die wijzen op vroegere 

bewoning of activiteiten zijn niet 

aangetroffen. 

Met behulp van een metaaldetector zijn vier 

metaalvondsten gevonden. Daaronder zijn 

twee zinken munten die zijn geslagen tijdens 

de Duitse bezetting in de Tweede 

Wereldoorlog. De voorzijde van de munt heeft 

een opdruk met een kruis met cirkels in een 

keten, en de tekst NEDERLAND op een vlag. 

Op de keerzijde staat 1 ct, het jaartal, vier 

golven en drie koren. Het archeologisch depot 

neemt geen eigendommen aan die dateren uit 

de Tweede Wereldoorlog in verband met 

eventueel eigendomsrecht. Om deze reden 

zullen de muntjes worden geschonken aan de 

school. 

 

Afbeelding: Zinken oorlogsmuntjes uit 1942 

(bron: Econsultancy). 

Een andere vondst betreft een metalen 

plaatje, waarop de letters P.G.E.M. zijn 

gedrukt. Dit plaatje heeft onderdeel uit 

gemaakt van het elektriciteitsnet. De PGEM 

(Provinciale Geldersche Electriciteits-

Maatschappij) werd in 1915 opgericht door de 

provincie Gelderland. Het bedrijf zorgde voor 

de aanleg en het beheer van het 

elektriciteitsnet in Gelderland. De 

elektriciteitscentrale was gevestigd in 

Nijmegen. De PGEM ging in 1994 op in twee 

bedrijven: energienetwerkbedrijf Alliander en 

energieleverancier NUON. 

Het PGEM telefoonnet is van groot belang 

geweest voor het verzet gedurende de 

Tweede Wereldoorlog. Via dit netwerk 

werden verschillende operaties voorbereid. 

Veel van de bovengrondse netten raakten 

uiteindelijk vernietigd of beschadigd. Na de 

oorlog werd het plan voor een landelijk 

koppelnet uitgevoerd. De bestaande netten 

werden verzwaard en uitgebreid en er werd 

een nieuw netwerk aangelegd voor het 

koppelnet. 

32. Hoge Bergweg te Beekbergen 
In januari 2020 is een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd in een bosgebied aan de Hoge 

Bergweg te Beekbergen. Aanleiding voor 

uitvoering van het archeologisch onderzoek 

was de uitbreiding van een vakantiepark. In dit 

kader was in 2016 al een bureauonderzoek 

uitgevoerd, gevolgd door een verkennend 

booronderzoek in 2019. Uit deze onderzoeken 

kwam naar voren dat het plangebied 

doorsneden wordt door twee bundels van 

parallelle lineaire ruggen die zowel op het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) als 

in het veld te herkennen waren. Ter plaatse 

van één van deze structuren is op historisch 

kaartmateriaal uit de 18e en 19e eeuw een 

weg weergegeven. Het vermoeden bestond 

daarom dat hier mogelijk sprake zou zijn van 

bundels karresporen. 



 

 

Afbeelding : de lineaire structuren op een 

uitsnede van de AHN-hillshade. De pijlen 

geven de situering van de bundels lineaire 

structuren aan. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleken ter 

plaatse van de historische weg twee lineaire 

‘banen’ in de top van het bodemprofiel 

aanwezig te zijn, met een tussenafstand van 

circa 1,2 m. Deze hebben grofweg dezelfde 

oriëntatie als de maaiveldstructuren, maar zijn 

van beperkte omvang en slechts op één 

locatie aangetroffen. Hoewel niet uitgesloten 

kan worden dat dit een karrespoor betreft, is 

de omvang en verbreiding van deze sporen 

dermate gering, dat deze niet direct aan de 

maaiveldstructuren te koppelen zijn. De aard 

van zowel de aangetroffen grondsporen als de 

maaivelstructuren blijft daardoor onduidelijk. 

33. Spelderholt, Beekbergen 
In het voorjaar van 2020 heeft ADC 

ArcheoProjecten een onderzoek door middel 

van proefsleuven uitgevoerd op het 

Spelderholt in Beekbergen. De aanleiding voor 

het onderzoek betreft recente waarnemingen 

die op de aanwezigheid van één of meer 

mogelijke vindplaatsen wijzen. Deze 

vindplaatsen dreigden verstoord te worden 

door de bouw van twaalf vrijstaande 

woningen en een appartementencomplex. Het 

onderzoek is in twee fases uitgevoerd. In de 

eerste fase werden de kavels van de 

vrijstaande woningen onderzocht en in de 

tweede fase het appartementencomplex, 

inclusief een sleuf rondom de 

huisaansluitingen en bij een eventuele 

parkeerplaats. 

Tijdens eerdere bureau- en booronderzoeken 

in 2008 en 2019 werden meerdere sporen en 

kleine vondsten aangetroffen uit de 

Middeleeuwen. Ook werd aangetoond dat de 

bodem plaatselijk nog steeds intact kon zijn. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek 

plaatselijk sprake van diep verstoorde 

bodemprofielen, waardoor het archeologisch 

niveau reeds verdwenen was.  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek de 

natuurlijke bodem in het gehele 

onderzoeksgebied verstoord te zijn geraakt als 

gevolg van agrarische landbewerking in de 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Plaatselijk 

bleek bovendien sprake te zijn van diep 

verstoorde bodemprofielen, als gevolg van 

bouw en sloop van het voormalige Instituut 

voor Pluimveeonderzoek, dat op deze locatie 

aanwezig is geweest. Het bodemproefiel 

bestaat uit een dik pakket zand en puin dat is 

opgebracht voor de bouw van het voormalige 

Instituut voor Pluimveeonderzoek. Daaronder 

bevind zich de oude bouwvoor met daaronder 

de restanten van het oude esdek.  

In totaal zijn tijdens het 

proefsleuvenonderzoek en de opgraving 220 

sporen aangetroffen waarvan het merendeel 

dateert uitde (Vroege)Middeleeuwen of van 

(sub-)recente ouderdomwaren. De Vroeg-

Middeleeuwse sporen bestaan onder meer uit 

vier hutkommen en een deel van de 

gebouwplattegrond van een bijgebouw.  

Verder werden restanten van een ijzeroven of 

haardkuil aangetroffen. Het vondstmateriaal 

bestaat onder meer uit 32 stuks aardewerk, 

daterend uit de Merovingische tot 

Karolingische tijd (ca. 550 tot 1000 na Chr.). 

De vindplaats lijkt de randzone van een 

nederzettingsterrein uit deze periode te 

betreffen. Daarnaast zijn sporen gevonden 

van kippenrennen van het voormalig Instituut 

voor Pluimveeonderzoek dat tot 1997 op het 

terrein aanwezig was.  



 

 

Afbeelding: Hutkom in het vlak tijdens de 
opgraving op het Spelderholt. 
 

34. Ruitersmolenweg 29, Beekbergen 
Naar aanleiding van de sloop van de Eben 

Haëzerkerk en de bouw van een nieuwe kerk 

is aan de Ruitersmolenweg 29 een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij 

bodemingrepen ten behoeve van de sloop en 

de bouw zouden eventuele archeologische 

waarden verloren gaan. Tijdens een eerder 

onderzoek in 2019 (Exaltus & Schamp) werden 

geen aanwijzingen voor archeologische 

waarden gevonden. Toch bleek dat delen van 

de bodem nog gaaf waren, waardoor 

archeologische sporen onverstoord aanwezig 

zouden kunnen zijn.  

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek 

waren de bovengrondse delen van de kerk al 

gesloopt. In maart 2020 werd een proefsleuf 

aangelegd ten zuiden van de bestaande 

kelder. Bij het weghalen van de 

funderingsresten van de kerk vond er ook een 

archeologische begeleiding plaats. Bij dit 

onderzoek werden geen archeologische 

vondsten gedaan. Er werd geen archeologisch 

vervolgonderzoek geadviseerd.  

47. Velbrugweg (tussen 14 en 16) te Lieren 
In de periode 2019 -2020 is een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek met een doorstart 

naar een opgraving uitgevoerd voor een 

perceel aan de Veldbrugweg te Lieren, 

gelegen tussen de huisnummers 14 en 16. Het 

onderzoek is uitgevoerd in verband met de 

nieuwbouw van 2 woningen. 

Het proefsleuvenonderzoek bestond uit de 

aanleg van twee sleuven; ter plaatse van beide 

nieuwbouwwoningen elk één proefsleuf. In de 

beide proefsleuven werden, naast recente 

bodemverstoringen, ook diverse 

archeologische sporen aangetroffen, 

waaronder paalsporen, greppels en een 

waterput. Op basis van het aangetroffen 

aardewerk werd vermoed dat de sporen 

dateren uit de Late Middeleeuwen. Daarop is 

besloten een opgraving uit te voeren ter 

plaatse van de bouwputten van de beide 

nieuwbouwwoningen.  

De opgegraven vindplaats betreft een deel van 

een 14e-eeuws erf, dat mogelijk onderdeel 

uitgemaakt heeft van het buurtschap 

Voshuizen. In de opgravingsputten is een deel 

van een boerderijplattegrond aangetroffen, 

die gelijkenis vertoont met het type Gasselte 

B. Nabij deze boerderijplattegrond is een 

waterput aangetroffen. Gebruiksaardewerk 

(kogelpotaardewerk, blauwgrijs aardewerk en 

steengoed) uit het onderste deel van de 

vulling van de waterput geeft een datering in 

de 14e eeuw. Verder zijn clusters paalkuilen en 

een greppel aangetroffen, die mogelijk aan 

het erf te relateren zijn. Daarnaast zijn 

verschillende greppels aangetroffen met 

vondstmateriaal daterend vanaf de periode 

14e /15e tot de 20e eeuw. Deze worden in 

verband gebracht met het agrarisch gebruik 

van het perceel nadat het erf in onbruik was 

geraakt. 

Buiten de contour van de geplande 

bouwputten wordt de vindplaats niet 

bedreigd. Hier kan de vindplaats in situ 

behouden blijven. 

 

 

 



 

 

Afbeelding: foto van de noordwestelijke 
opgravingsput, (foto afkomstig uit Ten Broeke 
et al., 2020, foto genomen in zuidoostelijke 
richting). Op de foto zijn paalsporen van de 
14e-eeuwse boerderij te zien, evenals een 
grotere kuil (linksachter) en greppels daterend 
van na de actieve periode van het erf. 
 

 

Afbeelding: bodem van een steengoed kan 
(Siegburg) uit de 14e eeuw, afkomstig uit de 
waterput (foto afkomstig uit Ten Broeke et al., 
2020). 
 
48. Tullekensmolenweg 92, Lieren. 
In mei 2020 werd aan de Tullekensmolenweg 

92 te Lieren een definitieve opgraving 

uitgevoerd door Transect. Op basis van 

voorgaand onderzoek werden hier 

nederzettingsresten verwacht uit de IJzertijd. 

De uitwerking van het onderzoek is nog 

gaande, maar hieronder wordt alvast een 

beknopte beschrijving van de eerste 

bevindingen gegeven.   

De bodemopbouw in het onderzoeksgebied 

bestond uit een bouwvoor, op een 

bouwlanddek, op daluitspoelingswaaier-

afzettingen. Aan de basis van het 

bouwlanddek leek nog een bioturbatielaag of 

restant van een oude bosbodem aanwezig te 

zijn, die vrijwel geheel was opgenomen in het 

bovenliggende pakket.  

In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied 

werden naast enkele smalle greppeltjes vooral 

paalsporen aangetroffen. Hierin zijn diverse 

spiekers en mogelijk één gebouwstructuur 

aanwezig. De sporen dateren op basis van 

uiterlijke kenmerken en het vondstmateriaal 

uit de Vroege of Midden-IJzertijd, of wellicht 

al uit de Late-Bronstijd.  

In het centrale deel van het onderzoeksgebied 

werden vooral paalsporen aangetroffen, 

waarin minimaal twee structuren te 

herkennen waren in de vorm van 

eenvierpalige spieker en een mogelijk 

bijgebouw direct ten noorden daarvan. Een 

duidelijke gebouwplattegrond was is deze 

laatste structuur niet te herkennen. De sporen 

kunnen wederom in de IJzertijd worden 

geplaatst, gebaseerd op aardewerk en 

uiterlijke kenmerken. Verder werden nog 

enkele kuilen aangetroffen.  

Ook in het noordelijk deel van het 

onderzoeksgebied werden spiekers gevonden 

- maar liefst drie stuks, waarvan twee vierpalig 

en één zevenpalig - naast nog een aantal losse 

paalsporen uit de IJzertijd. 

Al met al hebben we hier mogelijk te maken 

met een erf uit de IJzertijd, al is er nog geen 

boerderijplattegrond ontwaard in de 

aangetroffen sporen. Het kan zijn dat deze 

zich elders ophoudt, maar het is ook mogelijk 

dat het hier om losse spiekers nabij een 

akkerareaal gaat en niet zozeer om een 

woonerf. 



 

 

Afbeelding: Opgraving Tullekensmolenweg 92 
te Lieren.  
 

49. Hoofdweg 18, Loenen 
In april is een kleine proefsleuf gegraven op 

een interessante locatie. Net ten zuiden ervan 

was in 1976 namelijk een fundering van 

kloostermoppen -middeleeuwse bakstenen- 

tevoorschijn gekomen, die lijken te horen bij 

een voornaam stenen gebouw, dat te kampen 

heeft gehad met brand. De muur zou verder 

doorgelopen kunnen hebben naar het 

noorden. Omdat er plannen waren voor de 

bouw van een huis op die plek werd daar nu 

onderzoek gedaan. Ook zijn vlakbij twee 

ijzerslakkenhopen bekend, dus mogelijk waren 

ook sporen van ijzerproductie te vinden. 

Tot 2003 had hier een twee-onder-één-kap 

woning gestaan. Toen is door de AWA een 

klein booronderzoek gedaan en is de 

toenmalig gemeentelijk archeoloog bij de 

sloop gaan kijken. Daarbij is overal een diep 

geroerde bodem gevonden met veel puin -

mogelijk van dezelfde baksteen- maar geen 

fundering. In de sloopput was alleen een laag 

van natuurstenen te zien. 

Ook in de huidige proefsleuf bleek helaas geen 

fundering meer aanwezig. Er werden wel 

sporen gevonden van een gesloopte muur – 

een zogenaamde uitbraaksleuf- maar die was 

waarschijnlijk van een huis uit de 19e eeuw. In 

de vulling werden wat losse stukken 

kloostermop gevonden, samen met bakstenen 

uit de 17e of 18e eeuw. Dit zijn aanwijzingen 

dat er in die perioden gebouwen gestaan 

hebben. Maar deze zijn, in ieder geval op de 

plek van de proefsleuf en de nieuwe woning, 

helaas verdwenen. Er werden ook geen 

sporen van ijzerproductie gevonden. 

 

Afbeelding: De vondst van de fundering 1976 

(archief Protestante gemeente Loenen, met 

dank aan Corrie de Kool) 

Wel heel leuk is dat naar aanleiding van dit 

onderzoek amateurhistorica Corrie de Kool in 

de archieven op zoek gegaan is naar welk 

gebouw hier gestaan kan hebben. Ze heeft 

achterhaald dat de bebouwing heel goed kan 

horen bij het oude erve Schaepsgoet. In 1534 

wordt dat genoemd als ‘vrij goed’ en 

leverancier van paarden en een wagen voor 

de hertog. 

51. Dalenk 19, Loenen 
Hooggespannen waren de verwachtingen voor 

het onderzoek voor een geplande zwemvijver 

aan de Dalenk 19. De opgraving bij de buren 

van nr. 21, zo’n 80 meter zuidwestelijk, zat 

namelijk bomvol met archeologie uit 

prehistorie en middeleeuwen. Maar tot ieders 

verbazing was in deze proefsleuf onder de 

oude akkerlaag helemaal geen archeologische 

rest te vinden. De bodem was ook niet recent 

geroerd -waardoor archeologie verdwenen 

kan zijn- dus er zal op dit stukje echt niemand 

gegraven hebben in de prehistorie of vroege 

middeleeuwen. Wellicht is dit deel alleen 

gebruikt als akker en bevindt de rest van de 



 

middeleeuwse ijzernederzetting en 

prehistorisch grafveld zich net iets verderop… 

57. Beemterweg 6, Beemte Broekland 
Op het erf van Beemterweg 6 wilde men twee 

bijgebouwen bouwen. Uit het vooronderzoek 

was gebleken dat dit erf in ieder geval al sinds 

het begin van de 19e eeuw bestond. En het 

leek goed mogelijk dat er ook nog resten van 

oudere voorgangers te vinden waren. Dat 

bleek -op de plek van de twee proefsleuven 

tenminste- niet het geval. 

 

Afbeelding: Een van de twee proefsleuven 

(wp1) bij de Beemterweg 6 (Synthegra) 

 
Haalbaarheidsonderzoek Grafheuvelcentrum 
wordt een onderzoek naar een Archeologisch 
Belevingscentrum op de Veluwe.  
 
In 2019 hebben de gemeenten Apeldoorn, 
Epe, Ermelo, Nunspeet en Putten, samen met 
Veluwe op 1, de opdracht gegeven aan Bureau 
Ruimte & Vrije Tijd om een haalbaarheids- 
onderzoek naar een Grafheuvelcentrum op de 
Veluwe uit te voeren. Begin 2020 werd de 
haalbaarheidsstudie opgeleverd en was er een 
bijeenkomst voor direct betrokkenen om mee 
te denken hoe we nu verder zouden kunnen. 
Als vervolg hierop werd door Veluwe op 1 en 
Visit Veluwe een onderzoeksopdracht gegeven 
aan de Saxion Hogeschool en Hogeschool van 
Hall Larenstein. Voornaamste conclusie aan 
het eind van het jaar is dat één centrum met 
één verhaal niet levensvatbaar lijkt, maar dat 
er meer archeologische verhalen van de 
Veluwe te vertellen zijn op meerdere plekken. 
Door gebruik te maken van de bestaande 
culturele infrastructuur en voorzieningen 
maakt het ook kansrijker dat het 
Archeologisch Belevingscentrum van de grond 
gaat komen. Dit idee wordt in 2021 verder 
uitgewerkt. Wordt vervolgd dus … 

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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hhj.lubberding@kpnmail.nl 

Almen-Eefde-Gorssel: 
Jan Venselaar, jan@venselaar.nl 
 
AWN-Depot Apeldoorn:  
Geopend dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Roggestraat 44, 7311 CD  Apeldoorn (ACEC-gebouw 

naast museum CODA). 

AWN-Depot Deventer:  
Geopend op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Archeologische Dienst Deventer  

Gemeentelijke archeologische diensten 
Apeldoorn:  Stadhuis (Marktplein 1), Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, tel. 055-5801010. 
Deventer:  Bergpoortstraat 191, 7411 CV  Deventer, tel. 0570-671155 (werkruimte) 
Zutphen:   Kuiperstraat 13, 7201 HG  Zutphen, tel. 140575 
 
Regioarcheoloog: H.G. Pape-Luijten h.pape@apeldoorn.nl  
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AWN - afdeling 18. Zuid-Salland – IJsselstreek – Oost-Veluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1951 zijn amateurarcheologen verenigd in de AWN. 

De leden vervullen een onmisbare functie in het archeologisch onderzoek. 

 

AWN-leden maken geschiedenis! 

 


