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Voorwoord 
 

Voor u ligt de Hunnepers, het jaarverslag over 2021 van AWN18. Het is alweer de 51ste jaargang.  
 

De Hunnepers van dit jaar omvat de gebruikelijke bijdragen:  

• Het jaarverslag over 2021 van de secretaris. 

• De verslagen van de in AWN18 actieve werkgroepen met  hun overzicht van de in 2021 

uitgevoerde veldverkenningen, begeleidingen en opgravingen.  

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

Helaas heeft de gemeentelijke archeologische dienst Deventer wegens tijdgebrek en een 

andere prioritering afgezien van het aanleveren van een bijdrage.  

 
De Hunnepers heeft dit jaar langer op zich laten wachten. Ook uw bestuur had last van de Corona-dip 
waardoor de activiteiten de afgelopen twee jaar op een laag pitje stonden. 
Toch hier de 51e Hunnepers en het perspectief om weer de oude draad op te pakken nu de 
mogelijkheden weer aanwezig zijn. 
 
Er heeft in 2021 een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. U treft dan ook een kort verslag 
hiervan aan.  
 
Het ontbreekt AWN18 nog altijd aan een paar bestuursleden met een frisse blik op oude en  nieuwe 
activiteiten om het werk van de afdeling te kunnen voortzetten. Hopelijk kunnen we in de nabije 
toekomst nieuwe leden en bestuursleden verwelkomen. 
 

Gerard Tiemessen 
Secretaris AWN18 

 
  



Jaarverslag van de secretaris over 2021 
 

Bestuur  
 

  Bestuurslid  
vanaf 

Functie  
vanaf 

Penningmeester en 
interim voorzitter 

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

Secretaris 
 

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

Bestuurslid 
 

Gijsbert Jansen Medio 2018 27-03-2019 

 
Algemene ledenvergadering AWN18 
De jaarlijkse ledenvergadering van AWN18 heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2021 (zie verslag) 
 
Ledenaantallen 
Het ledental in AWN18 blijft stabiel. Jaarlijks melden zich een aantal leden nieuwe leden aan en 
worden een aantal leden uitgeschreven. Eind 2021  waren er 88 leden. Landelijk klimt de AWN wat 
ledental betreft  uit een dal. 
 

 
 
Bestuur vertegenwoordiging 
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 2021 heeft het bestuur regelmatig al dan niet via ZOOM vergaderd. Naast de lopende zaken als het 
zoeken naar geschikte onderwerpen voor lezingen (en de sprekers daarvoor), projecten van de 
werkgroepen kwamen met name de afhandeling  het jubileumboek aan de orde. Daarnaast was er 
aandacht voor de landelijke ontwikkelingen. 
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vergaderdata 

3 februari 2021 

17 maart 2021 

19 augustus 2021 

25 oktober 2021 jaarvergadering 

23 februari 2022 

21 april 2022 

 
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. 

WBTR 
Het bestuur van AWN18  is zich ervan bewust dat de overheid met de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen goed bestuur en continuïteit binnen besturen beter wil vastleggen en daarmee wil 
voorkomen dat onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities, zelfverrijking en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. In een  bestuur notitie hebben wij de 
zaken op een rij gezet. 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen leidt op een aantal punten tot een noodzakelijke 
aanpassing van statuten..AWN18 is niet ingeschreven bij de KvK en kent geen afzonderlijke statuten, 
de landelijke AWN wel. Wij volgen de landelijke AWN en het door de landelijke AWN opgestelde 
huishoudelijke regelement.  
 
Opheffen Stichting Amateur Archeologie Zuid-Salland en IJsselstrek 
De stichting met als voorzitter Walle Vosmeijer  is opgeheven. De administratieve verplichting om 
een UBO (Ultimate Beneficial Owners) aan te wijzen was hiervoor de reden. De stichting maakte het 
AWN18 mogelijk om subsidie van de provincie Overijssel te ontvangen. AWN18 omvat delen van 
Gelderland en Overijssel. Deze subsidie bron was al lang geleden opgedroogd. 
 
Regioarcheoloog 
Harry Pape-Luijten is ook in de periode 2021-2024 de regio-archeoloog van de regio Stedendriehoek 

(Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst).  

 
Project: Grooterkamp 
Het streven is om de  onderzoeksrapport  in 2021 af te ronden is niet gehaald. Er wordt nu gewerkt 
aan een opzet voor de uitwerking van de aardewerkvondsten  en sporen alsmede  de deponering van 
de vondsten. 
 
Werkgroepen 
In Apeldoorn, Deventer, Eefde-Almen-Gorssel-Lochem en Raalte zijn werkgroepen actief. Hun 
activiteiten waren vooral gericht op deelname van de lokale leden van deze werkgroepen. Verwezen 
wordt naar de verslagen in de Hunnepers. 
 
De werkgroep Apeldoorn heeft meegewerkt aan 28 bureauonderzoeken en 1 opgraving en er 
werden veldkarteringen in de buurtschap Ouwendorp en Emst uitgevoerd.  Ook werd de ruïne 
Nijenbeekbeek bezocht. Depotavonden van de AWA zijn gehouden als dit binnen de COVI-regels 
mogelijk was. 
 
In het gebouw van Archeologische Dienst Deventer is dit jaar één bijeenkomst geweest van de 
werkgroep Deventer/Raalte. 



 
De informele werkgroep Archeologie heeft actieve deelnemers vanuit het Historisch Genootschap 
Lochem, Laren, Barchem, de Elfmarken en de AWN. Ze vormen daarmee ook in de praktijk de 
archeologische werkgroep van de beide Lochemse historische verenigingen. Een succes was  de voor 
de derde keer gehouden archeologische fietstocht in juni. Om de actief verzamelde  informatie en 
kennis over de oude geschiedenis van deze regio en specifiek Lochem te documenteren en waar 
mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken, wordt meegewerkt aan het virtueel museum van HGL 
en de bouw van een GIS systeem (Geografisch Informatie Systeem). Op verzoek van de gemeente 
Lochem hebben archeologie vrijwilligers toegezien op de graafwerkzaamheden in één van de oudste 
gebouwen van Lochem.  Opmerkelijk zijn de vondst van twee kanonskogels en een brandlaag van (?) 
de grote stadsbrand in 1615. 
 
Het jubileumboek 
Het jubileumboek kent inmiddels 2 drukken. Bestellen kan nog steeds. Kosten 24,95 Euro. Stuur 

daarvoor een mail aan c.nieuwenhuize@gmail.com.  

Voor de promotie van het Liemerse en Achterhoekse boek is een filmpje opgenomen op de locatie 

Agastaldaburg. 

Website 
Onze website AWN18 is vernieuwd en wordt actief beheerd door Gabor Mooij. 

 

Lezing 25 oktober 2021  
Voorouders in de maak. Begraven in de late bronstijd en vroege ijzertijd. Arjan Louwen 
Vanaf de late bronstijd (ca. 1100 v.Chr.) zien we in grote delen van Europa mensen overstappen op 
een nieuwe vorm van omgaan met de doden. Niet alleen worden de doden eerst gecremeerd 
alvorens ze worden begraven, de grafvelden waarin ze worden bijgezet krijgen een steeds inclusiever 
en collectiever karakter. Deze crematiegrafvelden, ook wel bekend als ‘urnenvelden’, komen ook in 
Nederland op grote schaal voor. Alleen al in de regio van de Oost-Veluwe en Overijssel zijn er meer 
dan 100 van dit soort grafvelden ontdekt. 
Hoewel de graven zelf op het eerste gezicht eenvoudig overkomen - vaak niet meer dan een urn en 
crematieresten begraven onder een klein heuveltje - , gaat er een rijkdom aan gebruiken schuil 
achter de totstandkoming van deze graven. In de afgelopen jaren zijn meer dan 3000 graven 
bestudeerd afkomstig uit 75 verschillende Nederlandse grafvelden. In de lezing wordt u 
meegenomen om de nieuwste inzichten op het gebied van dood en begraven uit dit fascinerende 
hoofdstuk uit de latere prehistorie met u te delen 
Arjan Louwen (1986) studeerde prehistorie van Noordwest Europa aan de Universiteit Leiden en 
studeerde af op urnenvelden in Overijssel. Als student en later als onderzoeker nam hij deel aan 
meerdere opgravingen naar grafheuvels en urnenvelden (o.a. Apeldoorn en Deventer). Na enige tijd 
in de commerciële archeologie te hebben gewerkt, werkt Arjan sinds 2012 aan de Universiteit Leiden 
waar hij werkte aan de publicatie van een aantal grafheuvelopgravingen in de gemeente Apeldoorn 
en later een promotieonderzoek uitvoerde naar het grafritueel behorend bij de urnenvelden. Arjan is 
op dit moment werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden. 
 

mailto:c.nieuwenhuize@gmail.com


 

 

 

Overzicht van urnenvelden in onze regio (Tiemessen, data Louwen) 

 
  



Verslag van de algemene ledenvergadering 25 oktober 2021 
Gehouden in de Van Vlotenhof, Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer.Van 19.30 uur tot 19.45 uur. 

De presentielijst geeft aan dat 14 leden aanwezig zijn:  
Janiska de Wolde, Wallie Vosmeijer, Pauline Vosmeijer-Veenstra, , Dick Vonhof, Gerard Arfman, Chris 
Nieuwenhuize, Gijsbert jansen, Michiel. de Groot, Huib de Kruijf, Gabor Mooij, Evert Kluin, Ben Teule, 
Patrick de Keijzer, Gerard Tiemessen 
 
Afwezig met kennisgeving 
- 
 
Aanwezige bestuursleden 
Chris Nieuwenhuize (interim-voorzitterpenningmeester),  Gerard Tiemessen (secretaris), Gijsbert 

Jansen (lid) 

1.  Opening en mededelingen; vaststelling agenda 
Chris Nieuwenhuize opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Behandeling en vaststelling van: 

 
2.1. Jaarverslag van de secretaris over 2020 

Gerard Tiemessen geeft een korte toelichting. In 2020 is er geen jaarvergadering geweest 
en er zijn weinig verenigingsactiviteiten geweest. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag 
wordt geaccordeerd. 

 
3. Behandeling en (waar nodig) vaststelling van: 

3.1. Financieel verslag van de penningmeester over 2020 
De penningmeester geeft een toelichting en er zijn geen vragen 
Er wordt besloten in het vervolg geen entree meer te heffen. 

 
3.2. Verslag van de kascontrolecommissie  

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

3.3. Begroting voor het jaar 2021 
Geaccordeerd. 
 

3.5 Decharge van de penningmeester en bestuur 
Op advies van de kascontrolecommissie verlenen de aanwezige leden de penningmeester 
en het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid. 
 

4. Aanvulling van de kascontrolecommissie 
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Aly Dijkstra en Janiska de Wolde. Reservelid 
is Huib de Kruijf. 

 

  



 
5. Verkiezing en benoeming bestuursleden 

Gerard Tiemessen (secretaris), Chris Nieuwenhuize en Gijsbert Jansen blijven aan.   
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 

 
6. Rondvraag  

Suggesties voor excursies en andere activiteiten worden op prijs gesteld. 
 

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

 

In aansluiting op de vergadering is door Arjan Louwen  een lezing gegeven over “Voorouders in de 

maak. Begraven in de late bronstijd en vroege ijzertijd”. Deze lezing werd drukker bezocht dan de 

ledenvergadering. 

 

 
 

  



Werkgroep Bouwhistorie 
Door Aly Dijkstra 
 
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 daarna blijkt vaak 

nog aanvullend onderzoek (vooral in het 

stadsarchief) nodig. 

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. 

Menstraat 7 
Dit is de bekende borstelwinkel.  

Het archiefonderzoek, inclusief de transcriptie 

van oude akten, is vanaf ongeveer 1620 klaar. 

Omdat het Stadsarchief de afgelopen twee 

jaar gesloten was, kon geen onderzoek gedaan 

worden naar de periode vóór 1600. Dat is 

inmiddels wel gebeurd. De handgeschreven 

akten zijn getranscribeerd en worden 

verwerkt in het rapport. En er is een 

uitgebreid hoofdstuk toegevoegd over de 

familie Nijbroek en de ambachten van de 

oprichter van het bedrijf en zijn 

nakomelingen. 

De publicatie zal in elk geval verschijnen in de 

vorm van een rapport van de werkgroep. 

Als er voldoende sponsors gevonden kunnen 

worden, maken we er ook een boekje van.  

 

 

 

 

 

Menstraat 7 (foto RCE) 

Grote Kerkhof 29 
Dit is het pand waarin de Saxofoonwinkel 

gevestigd is. 

Vorig jaar meldden we “Het archiefonderzoek 

is afgerond en het rapport is dus klaar voor 

publicatie”. Maar ondertussen is er veel meer 

materiaal gevonden dat de moeite van het 

publiceren waard is. Die nieuwe informatie is 

in het rapport verwerkt en nu is het echt klaar. 

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 

we wachten nog steeds af. 

 



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. Dit werk kost veel tijd, dus 

er liggen altijd projecten te wachten op 

afronding. 

Molenstraat 33 
De informatie over dit pand en de omgeving 

ervan is praktisch compleet. Het rapport is 

bijna gereed.  

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, maar daarvoor is geen 

bevestiging gevonden. Het pand ligt aan de 

Brink tegenover de Boterstraat. 

Nader onderzoek door de echtgenote van een 

werkgroeplid leverde ook geen antwoord op 

dit punt op. Alle informatie moet nu worden 

geordend en gerapporteerd. 

Menstraat 8 

De werkgroep heeft dit onderzoek met een 

kort rapportje afgemaakt en aan de bewoner 

gestuurd.  

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. Met dat 

onderzoek is een begin gemaakt, maar omdat 

er nog veel urgenter werk afgemaakt moet 

worden, blijft dit project even in de ijskast. 

Walstraat 91 
Het huidige pand is een samenvoeging van 

twee oorspronkelijke woningen; dat is 

gebeurd in de jaren ’60-’70, toen het 

Bergkwartier door particulier initiatief 

opgeknapt werd. 

In een onderzoeksscriptie van een 
Saxionstudent archeologie over de 
aanwezigheid van de stadsmuur onder de 
Walstraat werd vermeld dat in de kelders van 
een aantal huizen (mogelijk) resten te zien 
waren. Onderzoek door de werkgroep bracht 
niets bijzonders in de kelder aan het licht. 
Maar het is interessant genoeg om 
archiefonderzoek te doen naar vroegere 
eigenaren en bewoners, en naar hun 
werkzaamheden. Dat is in dit geval veel werk 
omdat het om twee panden gaat met twee 
kadastrale nummers.  
Ook de aanliggende panden worden 

meegenomen in dat onderzoek. Voorlopig 

staat ook dit project nog in de wacht. 

 

Walstraat 85-93 (foto Aly Dijkstra) 

Kranensteeg 5 
De eigenaar van het pand 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. Dat moet nu nog 

gebeuren. 

Nieuwe projecten 

• In het pand Bergkerkplein 12 is op verzoek 

van de eigenaar een beperkt onderzoek 

gedaan. Er ligt een verslag en er zijn foto’s 

gemaakt. Die moeten verwerkt worden in 

een rapportje. 

• De nieuwe eigenaar van het pand 

Pontsteeg 28 vroeg om een onderzoek 

naar het pand  en de geschiedenis 

ervan. Dit pand is, samen met Pontsteeg 

26 en Broederenstraat 25  gerenoveerd. 

De Archeologische Dienst Deventer heeft 

een 3D-scan gemaakt, die beschikbaar is 

voor onze werkgroep. 

 

De architect die de verbouwing van de panden 

realiseerde, voorzag de werkgroep van veel 

fotomateriaal. 

 

 

Bergkerkplein 12 (foto Han The) 

Archeologische Werkgroep Raalte  

Door Giny Kogelman 
 

Op 12 mei 2021 zijn bij grondwerkzaamheden 

ter hoogte van de nieuwe Action winkel, aan 

de Waag/hoek Grote Markt in het centrum 

van Raalte in een putje van enkele m2 

scherven van roodbakkend aardewerk met 

slibversiering aangetroffen. Onder in de 

schenkkan zit nog een rest ,,pap" waarop een 

,,kippenbotje" vast zit. Verder lag er een 

ijzeren onderdeel van een oude schaats en 

een halve IJsselkleisteen. 

 

 

De schenkkan na wassen en plakken (foto Giny 

Kogelman) 

 



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

in Deventer hebben gedaan.  

Er is geen buitenactiviteit geweest en we 

konden helaas maar één keer op het 

depot  terecht en we zijn een keer bij elkaar 

geweest bij Aly. 

 

Werkgroep Almen-Eefde-Gorssel-
Lochem  
Door Jan Venselaar 
 
Verslag informele werkgroep Archeologie 

Almen-Eefde-Gorssel-Lochem over 2020 

Verslag samenwerkende werkgroep 

Archeologie Gorssel-Eefde-Almen-Lochem 

over 2021 

De groep heeft 6 actieve deelnemers vanuit 

het Historisch Genootschap Lochem, Laren, 

Barchem, de Elfmarken en AWN. Ze vormen 

daarmee ook in de praktijk de archeologische 

werkgroep van de beide Lochemse historische 

verenigingen. Nieuwe actieve deelnemers zijn 

vanzelfsprekend zeer welkom.  

Activiteiten 
De activiteiten in het afgelopen jaar: 

Een archeologische fietstocht , voor de derde 

keer, in juni tijdens de vanwege COVID 

uitgestelde Landelijke Archeologiedagen. Zie 

hierna voor een kort verslag. 

In kaart brengen van de informatie over 

archeologische vondsten in de gemeente 

Lochem. 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.  

Beschrijven van ‘toevalsvondsten’ die mensen 

doen bij ploegen van het land, werken in de 

tuin of met de metaaldetector gevonden 

Naast beschrijven en registreren wordt, indien 

zinvol, de vondst verder onderzocht. Zo kan 

soms een  benaming en datering meer precies 

bepaald worden. Ook eventuele conservering 

van bijvoorbeeld metalen voorwerpen kan 

overwogen worden. De oproep om vondsten 

voor onderzoek te melden heeft in 2021 tot 

een aantal interessante meldingen geleid. Zie 

hierna voor een voorbeeld. 

• Goed documenteren van informatie en 

kennis over de oude geschiedenis van 

deze regio en specifiek Lochem en waar 

mogelijk voor iedereen toegankelijk 

maken. Zo wordt meegewerkt aan de 

heropzet van de digitale database die het 

genootschap beheerd. 

• Specifiek ook voor archeologie wordt 

gewerkt aan een GIS systeem (Geografisch 

Informatie Systeem) wat het mogelijk 

maakt informatie interactief op een kaart 

zichtbaar te maken. Dat maakt het gebruik 

en het interpreteren van informatie 

gemakkelijker.   Een doel daarbij is de 

bestaande archeologische waardekaart 

van de gemeente aan te vullen bij 

besluitvorming over zinvol archeologisch 

onderzoek bij ingrepen in de bodem. 

• Op basis van de genoemde informatie zijn 

items of aanvullende informatie 

aangeleverd voor het ‘virtueel museum’.  

Archeologische fietstocht Epse 
Na eerdere edities met aandacht voor de 

Eefse Beek en Gorssel, was er op 19 en 20 juni 

de uitgestelde archeologische fietstocht rond 

Epse. Voor beide dagen samen waren er 

ongeveer 30 deelnemers. Op onderstaande 

kaart  zijn de belangrijkste vondstplaatsen 

weergegeven. 

 



 

Het gebied kent veel geschiedenis, oud maar 

ook meer recent. Het is een overgangsgebied 

tussen de drogere zandgronden en de meer 

natte gebieden waar beken samenkwamen in 

de ‘IJsselvallei’ (al ontstond de echte IJssel 

daar pas in de 8ste eeuw). Deze streek was 

aantrekkelijk voor mensen om  zichte 

vestigen. Er liggen hele oude stukken dijk (de 

Waterdijk). Het vormde vanaf de 

middeleeuwen de grens tussen Oversticht (nu 

Overijssel) en De Graafschap 

(Zutphen/Gelderland). Daarvoor is langs de 

Dortherbeek en de Schipbeek een Landweer 

aangelegd en waren er tollen. En nog meer 

recent is een gedeelte van dit gebied als Epse 

Noord overgegaan naar de gemeente 

Deventer en is inmiddels bedrijventerrein 

geworden.. Al die gebruikers van het gebied 

hebben hun sporen achtergelaten maar door 

alle activiteiten, zeker ook de aanleg van het 

bedrijventerrein, is veel weer verdwenen. 

Gelukkig is bij de aanleg van nieuwe wijken, de 

wegen en van het industrieterrein veel 

archeologisch onderzoek gedaan. 

Van de eerste jager-verzamelaars, midden 

steentijd ca 9000 jaar geleden, zijn resten van 

jachtkampen en werktuigen gevonden. Sporen 

van de eerste boeren en van hun opvolgers in 

de bronstijd en later de ijzertijd (6000 tot 2000 

jaar geleden) zijn aangetroffen. Dit zijn  sporen 

van hun boerderijen, de spiekers en 

grafvelden, speciaal ook in de wijk Waterdijk. 

Tot in de 19de eeuw waren rond Klembergen 

grafheuvels uit de bronstijd die toen zijn 

onderzocht en uiteindelijk helemaal zijn 

afgegraven. De vondsten daarvan bevinden 

zich  in het Rijkmuseum van Oudheden te 

Leiden In dit gebied, net in Oversticht,  heeft 

het  middeleeuws klooster Ter Hunnepe  

gestaan, tussen Schipbeek en Dortherbeek, 

waarvan de plattegrond later is gemarkeerd 

met betonblokken. .  

 

Tijdens de tocht waren levendige discussies en 

deelnemers wisten ook weer aanvullende 

informatie te geven. De toelichting bij de 

route kunt u <hier> downloaden.  

Voorbeeld van een ‘toevalsvondst’ en welke 
informatie dat geeft. 
Begin 2021 meldde Rik Tuller dat er op zijn 

land een aantal brokstukken waren gevonden, 

die mogelijk van oude grenspalen afkomstig 

konden zijn. Dat is aan de oostzijde van de 

buurtschap Armhoede, vlakbij de oude loop 

van de Bolksbeek en de grens van de 

Achterhoek met Overijssel. Dat was ook de 

grens van de Mark Armhoede en Mark 

Nettelhorst met de marken in Overijssel. Dat 

gebied is met de aanleg van de spoorlijn en 

later het Twentekanaal, en meer recent 

ruilverkaveling, nieuwe loop van beken en 

wegen natuurlijk enorm op de schop gegaan.  

De locatie op zichzelf is dan geen goede 

indicatie van wat deze palen geweest kunnen 

zijn.  

 

Beter bestuderen van de brokstukken en wat 

‘puzzelen’ ermee liet zien dat het 

waarschijnlijk om twee palen gaat, met 



duidelijk een bewerking, met af en toe een 

‘patroon’ maar jammer genoeg geen 

fragmenten van tekst of nummers. 

Vergelijking met bekende markepalen, 

grenspalen, wegmarkeringen leverde geen 

eenduidige identificatie op. Op deze basis is 

dus niet vast te stellen waarvoor ze dienden 

en hoe oud ze zijn. Voorlopig einde van het 

verhaal.  

Toch kan zo’n vondst later, als er weer wat in 

die buurt gevonden wordt, opeens wel weer 

betekenis krijgen. En dat is ook de waarde van 

toevalsvondsten: alleen zijn ze interessant 

maar niet erg informatief, maar een aantal 

samen kunnen een patroon geven, leidend tot 

ineens meer inzicht. 

Én: het uitzoeken, in gesprekken met anderen, 

in literatuur en op internet, van mogelijke 

achtergronden, geeft ook regelmatig nieuwe 

informatie en inzichten op andere terreinen.  

Het plezier van dit soort werk zit hem niet 

alleen in het eventuele resultaat, maar soms 

veel meer in het doen van het onderzoek.      

En ook hier weer doen we een oproep: mocht u 

een (vermoedelijk) archeologisch voorwerp in 

bezit hebben, recent of ooit gevonden, neem 

dan met ons contact op, dan zullen wij u 

helpen uw vondst te analyseren (terwijl de 

vondst uw eigendom blijft). 

 

Contactpersoon bij de werkgroep voor het 

Historische Genootschap: Jan Venselaar, 

jan@venselaar.nl 

De Elf Marken: Dirk Jacques, 

d.jacques@planet.nl 

AWN18: Gerard Tiemessen, 

awn18secretariaat@gmail.com 

 

Opmerkelijke detectorvondsten te 
Lochem 
Door Gerard Tiemessen en Edwin Rechterschot 
 

Op verzoek van de gemeente Lochem hebben 
archeologie vrijwilligers Gerard Tiemessen en 
Edwin Rechterschot toegezien op de 

graafwerkzaamheden in één van de oudste 
gebouwen van Lochem het rijksmonument 
Bierstraat 10. Dit huis met een nog vrij 
complete vakwerkconstructie en een 
voorgevel met winkelpui uit 1890 dateert 
mogelijk van kort na de stadsbrand van 1615 
en is één van de oudste huizen in het centrum 
van Lochem. Gegevens van de 
bewoningsgeschiedenis van het huis gaan 
terug tot in de late 17de eeuw. 
Opmerkelijk zijn de vondst van twee 

kanonskogels, een brandlaag van (?) de grote 

stadsbrand in 1615 en divers koperslagafval, . 

vanaf 1849 is het pand in bezit geweest van 

David Jan van den Brink, van beroep 

koperslager. 

 

Koperslagafval 

 

De vondst van de kanonskogels verwijst 

waarschijnlijk naar de tijd van de 80-jarige 

oorlog.  

 

De gevonden kanonskogels Bierstraat 10 Lochem 

 



 

Locatie Bierstraat 10 in Lochem 

 

 

Beleg Lochem door Spinola in 1606 

 

Bij visuele inspectie van de gegraven sleuven 

onder de verwijderde vloer in het gebouw is 

een duidelijke brandlaag herkend.  In eerder 

uitgevoerd archeologisch onderzoek in het 

centrum van Lochem zijn eveneens sporen van 

brandlagen aangetroffen. Door de 

onderzoekers zijn deze gerelateerd aan de 

grote stadsbrand van 1615, waarbij vrijwel alle 

huizen in brand opgingen. 

 

Overige vondsten betreffen een munt 

(koperen Duit 1676, Utrecht), pijpenkopje, 

glas, divers aardewerk en divers metaal.  

Archeologische Werkgroep 
Apeldoorn AWA 
Door Chris Nieuwenhuize 
 

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

archeologische bureauonderzoeken contact 

gezocht met de AWA. De teller eindigde dit 

keer op 28, net zoveel als vorig jaar, en de 

locaties waren zoals altijd verspreid over de 

gemeente Apeldoorn. 

 

 
Figuur 1 Locaties waarvoor informatie is aangeleverd 

voor bureauonderzoeken van archeologische bureaus. 

 

Hoewel de bureauonderzoeken maar af en toe 

en vaak pas jaren later tot een opgraving 

leiden, kreeg de AWA in 2021 de kans om 

terug te keren naar de plek van een van haar 

eerste opgravingen. 

In september 2021 werd informatie 

aangevraagd voor een bureauonderzoek aan 

de Tweelingenlaan. Laat dat nou de plek zijn 

geweest waar, toen het gebied nog uit 

weilanden bestond, in 1992 op aangeven door 

de AWA, een uitgebreid onderzoek door de 

ROB was gedaan van Schoonbroek. Ter plekke 

werd destijds een stenen gebouw uit de 14e 

eeuw opgegraven omgeven door een gracht. 

Het gebouw moet al tamelijk snel zijn 

afgebrand. Opvallende vondsten waren het 

hang- en sluitwerk van de deur en resten van 

de brug. Van de inventaris was dan weer 



opvallend weinig overgebleven. Behalve wat 

steengoed kannen is vooral een schop 

opvallend. 

Het bureauonderzoek leidde in december 

2021 tot een serie proefsleuven en een korte 

opgraving waar enkele AWA leden mee 

konden helpen. Opnieuw kwam een deel van 

de gracht tevoorschijn. En ook deze keer 

kwam weer een schop tevoorschijn. 

 

 
Figuur 2 Schop gevonden in 2021. Ter vergelijk: een 

schop gevonden in 1992 (foto: Archief AWA) 

 

 
Figuur 3 Schoonbroek in 1992 (foto: Archief AWA) 

 

Veldkartering Ouwendorp (gemeente 
Barneveld) 
Ten oosten van Garderen ligt het buurtschap 

Ouwendorp. Het bestaat uit een handvol 

boerderijen die vlak bij elkaar liggen op de 

rand van een groot doodijsgat van meer dan 

600 meter lang en 10 meter diep. Het 

doodijsgat dateert uit de voorlaatste ijstijd 

toen na het terugtrekken van het ijs een groot 

stuk ijs achterbleef. 

Tot 1966 hoorde Ouwendorp tot de gemeente 

Apeldoorn, sinds dat jaar bij de gemeente 

Barneveld, wat ook een stuk logischer is 

omdat het buurtschap volledig op het vlakbij 

gelegen Garderen is georiënteerd. 

In 1997 had de AWA al Vroeg Middeleeuws 

aardewerk verzameld in Garderen, waar 

bovendien al in de 19e eeuw de resten van 

een grafveld uit dezelfde tijd werden 

gevonden op de Beumelerberg. Maar als 

Garderen al uit de Vroege Middeleeuwen 

dateert, uit welke periode is dan Ouwendorp? 

Die vraag was aanleiding voor enkele 

veldkarteringen op de akkers om de 

boerderijen heen in de hoop dat de vondsten 

een indicatie konden geven van de ouderdom 

van de bewoning. 

De vondsten waren tamelijk schaars. Vooral in 

het doodijsgat werd bijna niets gevonden. 

Opvallend was dat er ook op de andere akkers 

vrij weinig moderne scherven werden 

verzameld. Het oudste aardewerk bestond uit 

Kogelpot, Pingsdorf en Proto-Steengoed, wat 

wijst op een datering in de 13e eeuw of 

eerder.  

Slechts één scherf leek duidelijk ouder: Het 

betreft een versierde hand gevormde scherf. 

Het is heel wel mogelijk dat het hier een 

potbeker scherf betreft uit de Late Steentijd. 

 

 
Figuur 4 Veldkartering in Ouwendorp (foto: Ineke 

Jansen). In de hoek: de gevonden potbeker scherf. 



Preview verzameling 
Geke Odding brengt een Egyptische 

verzameling - voordat die in de verkoop gaat - 

in kaart voor vriendin Patricia. Dat heeft heel 

wat voeten in de aarde: zitten er overal 

documenten bij van de verkoper bijvoorbeeld 

en kan bewezen worden wanneer de 

artefacten zijn aangekocht?  

Op dinsdag 3 augustus 2021 kregen wij een 

zogenaamde preview en konden we de 

verschillende artefacten van zeer dichtbij 

bekijken en in de hand houden. Ver- en 

bewondering alom. De gouden vogel was - in 

aller ogen – het mooiste voorwerp. 

 

 
Figuur 5 Geke en Patricia met een deel van de 

verzameling (foto: Monic Breed) 

 

 
Figuur 6 Topstuk van de collectie: Gouden vogel (foto: 

Monic Breed) 

 

Bezoek Nijenbeek vrijdag 30 juli 2021 
Op vrijdag 30 juli bezochten 12 leden van de 

Archeologische Werkgroep Apeldoorn de 

ruïne van slot Nijenbeek. Het bezoek startte in 

het huisjes Sonnenberg, het 

bezoekerscentrum naast de ruïne, een nieuw 

gebouw op de funderingen van een oude 

boerderij op de plaats van de vroegere, nu 

helemaal verdwenen voorburcht. In de 

bezoekersruimte kreeg de groep op Corona-

afstand koffie, thee en een introductie over de 

geschiedenis van de Nijenbeek.  

Het kasteel is gebouwd uit de eerste helft van 

de 13e eeuw, mogelijk door graaf Gerard III 

van Gelre (1207-1229). De oudste vermelding 

is uit 1266. Het bestaat uit een vrijwel intacte 

donjon van 12 bij 13 meter die met zijn voeten 

in een bocht van de IJssel staat, tegenwoordig 

ongeveer 200 meter van de rivier zelf. De plek 

was destijds ideaal om het 

scheepvaartverkeer over de IJssel vanaf 

Deventer en Zutphen in de gaten te houden.  

Nijenbeek is in de Gelderse historie vooral 

bekend toen hertog Eduard in 1361 zijn broer 

Reinoud III opsloot in het kasteel in de strijd 

om de opvolging van hun vader. Volgens het 

verhaal was hij zo dik dat hij niet meer door de 

deuren van Nijenbeek kon. 

Latere uitbreidingen van het kasteel, met 

woonvertrekken zijn in april 1945 gesneuveld 

door Canadese artilleriebeschietingen bij hun 

overtocht over de IJssel omdat de toren door 

de Duitsers als uitkijkpost werd gebruikt. 

Zodoende is feitelijk alleen het oudste deel 

overgebleven. 

Na de oorlog werd de ruïne niet hersteld, 

hoewel er wel eerst een zinken en later een 

rieten dak werden aangebracht. Helaas boden 

beide onvoldoende bescherming zodat in de 

loop van de jaren van de binnenkant van het 

gebouw vrijwel niet is overgebleven. In 2015 

werd een nieuw dak aangebracht en is de 

ruïne geconsolideerd. Sinds de consolidatie is 

ook weer bezoek mogelijk in de 

zomermaanden. 



 

 
Figuur 7 Bezoekerscentrum Nijenbeek (foto: Willem 

Kuijpers) 

Binnen zijn nog twee kelders intact, enkele 

kleine ruimtes langs de wanden en de schouw 

in het hoofdvertrek op de begane grond. 

Als archeologen zijn we natuurlijk 

geïnteresseerd in eventuele vondsten die bij 

de werkzaamheden tevoorschijn zijn 

gekomen. Die blijken er op bescheiden schaal 

wel te zijn, maar nog niet uitgebreid 

onderzocht. Wellicht een mooie klus voor de 

vrijwilligers in de archeologie. 

Spectaculair is echter vooral de ligging van de 

Nijenbeek, aan de rand van de IJssel, midden 

in de natuur. Ook een mooi doel van een 

wandeling als je niet binnen kunt kijken. 

 

 
Figuur 8 Nijenbeek aan de IJssel (foto: Gabor Mooi) 

 

 
Figuur 9 Interieur Nijenbeek (foto: Willem Kuijpers) 

 
Routes in de IVN Routes app 
In tijden van Corona is wandelen een 

belangrijk uitje geworden. Goed voor de 

gezondheid. Een wandeling met een 

‘persoonlijke’ gids blijkt ook in trek bij vele 

mensen. In samenwerking met IVN Apeldoorn 

heeft de AWA 3 routes met archeologie als 

thema in de IVN Routes app beschikbaar 

gesteld. De Moerman archeologie wandeling 

is 272 keer gedownload, Grafheuvels en 

Urnenvelden 242 keer en Sporen van ijzer 76 

keer. Je kunt zien wanneer een wandeling of 

fietstocht in een medium als de digitale 

nieuwsbrief Ruimte voor Erfgoed (van 

Erfgoedplatform Apeldoorn) wordt 

aangekondigd: de aantallen downloads nemen 

direct toe! Wellicht een mogelijkheid om meer 

archeologische routes te maken. 

 



 
 

Project Berg en Bos 
In 2020 werd door een grote groep 

vrijwilligers historische informatie over Berg 

en Bos verzameld. Aanleiding was dat Joop 

Schoneveld en Dick van Beek na bijna 40 jaar 

medeverantwoordelijk geweest te zijn voor 

het beheer, met pensioen zouden gaan. 

Ook de AWA deed enkele onderzoeken, 

waarover in de vorige Hunnepers is 

geschreven. In 2021 werd het resultaat van al 

het werk gebundeld in een nieuw SAGA 

rapport.  

Leden van de AWA leverden ook een flink 

aantal bijdragen onder andere over de 

geologie van het gebied door Willem Kuijpers, 

baksteenovens, de koninklijke renbaan en de 

werkverschaffing door Chris Nieuwenhuize, 

het sanatorium door Sander Hurenkamp en de 

evenementen in het park door Theo Weltje. 

Twee archeologie studenten schreven een 

bijdrage over grafheuvels en over de 

opvallende reeks kuilen langs het Asselsepad 

waarover vorig jaar al is geschreven. 

Na eerder het Engelanderholt en het 

Spelderholt is dit het derde gebied waar een 

rapport over is geschreven met medewerking 

van de AWA. De rapporten zijn nog steeds 

verkrijgbaar via de AWA. 

 

 
Figuur 10 Omslag van het eindrapport over Berg en Bos 

 

De publicatie van het rapport was tijdens de 

digitale Nationale Archeologiedagen op 18 

juni een mooie aanleiding voor een webinar 

over het verleden van Berg en Bos. Sander 

Hurenkamp vertelde daarin over het 

sanatorium. 

 

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. 

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 
De doelstelling van Stichting Erfgoed Platform 

Apeldoorn is vooral het in gezamenlijkheid 

organiseren van activiteiten (cultuur, erfgoed 

en natuur) 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 Ruimte voor Erfgoed van de 

EPA en de EPA website extra aandacht aan de 

activiteiten waarbij het publiek welkom is. 

 
AWN-18 
 
Veldkartering Nijbroekerweg Emst 
(gemeente Epe) 

Een mooie zomermiddag, een grote kale akker 

en een gastvrije grondeigenaar, vormden een 

uitnodigende combinatie om er enkele malen 

met de metaaldetector op uit te trekken. 

De akkers waren schaars en vrijwel uitsluitend 

uit de 19e en 20e eeuw. De meest opvallende 

vondsten waren een stuk of 15 patroonhulzen 

en een handvol munten (Leeuwecenten). Er 

werd geen enkele vondst gedaan die duidde 

op oude bewoning, hoewel de bijbehorende 

boerderij al in 1832 bestond. 

Ondanks de schaarse opbrengst een geslaagde 

middag. 

 

 
Figuur 11 Metaal detector zoeken in Emst (foto: Ronald 

Betman) 

 

QGIS gebruiken in Lochem 
Fanatieke Lochemmers zijn begonnen 

informatie te verzamelen over hun gemeente. 

De AWA is daar in Apeldoorn ook al enkele 

jaren mee bezig en heeft de informatie 

verzameld in QGIS. QGIS is een gratis 

Geografisch Informatie Systeem waarin 

kaarten, luchtfoto’s en andere gegeven 

gecombineerd worden. 

Op basis van de Apeldoornse ervaringen is een 

kleine QGIS cursus gegeven in Lochem die 

blijkbaar aan sloeg, want al binnen een week 

kwamen er uit Lochem ideeën terug die in 

Apeldoorn weer erg bruikbaar waren. 

 

 
 
 

 
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 en net als 10 jaar geleden een 

jubileumboek uit te geven. 

De eerste druk van 400 stuks was snel 

uitverkocht, reden om een tweede druk van 

nog eens 100 exemplaren te laten drukken. 

Bestellen kan dus weer. Voor €24,95. 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? Niet te lang 

wachten: Van de extra gedrukte exemplaren 

zijn er minder dan 50 over. 

mailto:c.nieuwenhuize@gmail.com


 
Figuur 12 Het jubileumboek 

 

Regioarcheoloog 

H.G. Pape-Luijten 

Regio-archeoloog Stedendriehoek 

 

Inleiding 
Leek het in 2020 nog een wereldschokkende 

verandering, in 2021 waren we bijna gewend 

aan de pandemie van dat moment. In het 

tweede jaar van de coronacrisis ging het 

archeologisch onderzoek in de AWN18-

gemeentes Epe, Lochem en Voorst in elk geval 

onverminderd door. Hoewel het aantal 

locatiebezoeken laag bleef, werden er steeds 

vaker en sneller beslissingen genomen 

middels het medium van videobellen. Naast 

de gebruikelijke stroom van bureau- en 

booronderzoeken wil ik graag een paar 

projecten uitlichten, die 2021 maakten tot wat 

het was in de regio Stedendriehoek. 

 

Epe 
Met huizenprijzen die maar blijven stijgen 

wordt de druk om tot grootschalige 

woningbouw over te gaan steeds groter, ook 

in de regio Stedendriehoek. In Epe is ’t Slath 

één van de gebieden die hiervoor al jaren op 

de radar staat. Hier was al booronderzoek en 

gedeeltelijk proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd, maar nog lang niet op alle delen 

die mogelijk voor ontwikkeling in aanmerking 

komen. Daarom zijn in 2021 aanvullende 

sleuven gegraven, waarbij o.a. 

nederzettingssporen uit de Brons- en IJzertijd 

en sporen van tabaksteelt in de Nieuwe Tijd 

werden gevonden. In 2022 moet duidelijk 

worden of en waar er opgegraven gaat 

worden in het gebied, alsook waar we de 

archeologie in de bodem kunnen bewaren. 

 

Op het gebied van erfgoedbeleid was 2021 het 

jaar waarin de nieuwe archeologische en 

cultuurhistorische waarden- en 

verwachtingenkaarten van Epe werden 

vastgesteld, met het bijbehorende 

inventarisatierapport van de hand van RAAP 

en Bureau Overland. Omdat de gemeente 

deze kaarten graag zo breed mogelijk wil 

delen, zullen ze in 2022 op de website middels 

digitale viewers beschikbaar worden gemaakt 

voor een ieder. De totstandkoming van het 

daadwerkelijke nieuwe beleid, dat wil zeggen 

de visie en regels die de gemeente aan het 

erfgoed wil verbinden, is voorzien voor het 

najaar van 2022.  

 
Afbeelding 1: Stand van zaken qua vindplaatsen in ’t 

Slath anno 2021 (bron: Econsultancy). 

 

Lochem 
In Eefde wordt een nieuwe hoofdweg 

aangelegd, om de veiligheid en rust te 

verbeteren. Uiteraard was hiervoor ook 



archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. 

Met 44 boringen werd het gehele wegtracé in 

kaart gebracht. Op basis van de resultaten kon 

worden vastgesteld dat op veel plaatsen 

nederzettingsresten uit de Late 

Middeleeuwen of Nieuwe Tijd aangetroffen 

konden worden, waaronder de verdwenen 

boerderij Wolzak: ter hoogte van de De 

Wolzaklaan lag (binnen het huidige wegtracé) 

een woning, eigendom van de burgemeester 

van Gorssel. Deze woning wordt in de tweede 

helft van de 19e eeuw aangeduid als De 

Wolzak. In het begin van de 20e eeuw is een 

tuin aangelegd rond de woning, waar rond 

1935 een weg door is aangelegd die min of 

meer de huidige De Wolzaklaan volgt. Op 

basis van de resultaten besloot de gemeente 

Lochem dan ook dat een archeologische 

begeleiding van de toekomstige 

graafwerkzaamheden de beste manier was 

om deze verwachting te toetsen. We zijn 

benieuwd naar wat men aan gaat treffen! 

 

Voorst 
In 2021 zag een rapport van 656 pagina’s, 

waar al twee jaar naar werd uitgekeken, het 

licht: de resultaten van de opgravingen in het 

tracé van de rondweg van Voorst. Die weg zelf 

ligt er al een tijdje en voor wandelaars en 

fietsers is een deel van de resultaten middels 

twee informatiepanelen langs de route 

gedeeld. Nu is dan het hele verhaal bekend, 

dat loopt van aardewerk uit het Neolithicum 

tot en met boerenerven uit de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.  

 

De absolute topvondst uit deze opgraving 

komt ontegenzeggelijk uit de Middeleeuwen: 

een muntsieraad, gemaakt van een grote 

zilveren munt en een daaraan vast gesmolten 

dubbele ring van zilverparels – een 

zogenaamde ‘geparelde rand’. De archeologen 

ontdekten dat de munt in kwestie een 

Arabische dirham was, geslagen onder het 

bewind van Isma’il ibn Ahmad (892-907 na 

Chr.), de emir van Transoxiana en Khorasan. 

De munt werd in 899/900 geslagen, in de stad 

al-Shash. Tegenwoordig is dat Tasjkent, de 

hoofdstad van Oezbekistan. Het bijzondere 

sieraad werd in de paalkuil van een 

middeleeuwse boerderij gevonden. Dat het 

om een doelbewuste deponering gaat, staat 

gezien de kostbaarheid van het sieraad wel 

vast. De vraag is dan natuurlijk... waarom? Het 

meest waarschijnlijke is dat het een bouw- of 

een verlatingsoffer is, dus om de bouw van de 

boerderij te vieren, of juist het verlaten ervan 

te herdenken. Welke van de twee het is kan 

helaas niet worden vastgesteld, omdat andere 

aanwijzingen ontbreken.  

 

Vergelijkbare sieraden zijn in Nederland van 

ten minste drie locaties bekend. In de 

zogenaamde Vikingschat van Westerklief I 

(Noord-Holland) bevinden zich drie 

exemplaren. Deze zijn eveneens gemaakt van 

dirhams, geslagen in de periode 590-628 en 

750-754 na Chr., omgeven door een 

viervoudige geparelde rand. Ook in een terp in 

het Friese Wijnaldum werd een zilveren 

dirham, ditmaal in Afghanistan geslagen, 

eveneens door een viervoudige geparelde 

rand verfraaid. Tenslotte zijn uit het Drentse 

Zuidbarge ook vier dirhams bekend, waarvan 

twee door zo’n zelfde viervoudig geparelde 

rand waren omgeven en zelfs een bevestiging 

hadden om ze als mantelspeld te kunnen 

dragen. 

 

Bij nadere bestudering van het sieraad uit 

Voorst blijkt op twee plekken een grijze 

‘aanslag’ aanwezig. Deze plekken bevinden 

zich aan weerzijden van het sieraad, ongeveer 

op lijn met de tekst op de munt. Op deze 

plekken zijn de gaatjes tussen het filigrain 

opgevuld, wat doet vermoeden dat het hier 

om resten van soldeer gaat. Waarschijnlijk 

hebben hier een naald en naaldhouder 

bevestigd gezeten, zodat ook dit sieraad als 

mantelspeld gedragen kon worden. 

 



Hoe dan ook kunnen we stellen dat er 

contacten over een grote afstand werden 

gelegd – Tasjkent ligt meer dan 5700 

kilometer van Gelderland – maar of dat om 

een regelmatige (handels)relatie ging of dat 

het muntsieraad op een andere manier 

terecht is gekomen in de kuil waarin deze 

werd gevonden, zal vooralsnog een mysterie 

blijven. 

 

 
Afbeelding 2: Structurenkaart van vindplaats 1 binnen 

het tracé van de nieuwe rondweg rond Voorst (bron: 

BAAC). 

 

 
Afbeelding 3: Het muntsieraad in foto en tekening (bron: 

BAAC). 

 

Archeologie Deventer  

Helaas heeft de gemeentelijke archeologische 

dienst Deventer wegens tijdgebrek en een 

andere prioritering afgezien van het 

aanleveren van een bijdrage. 

 

Jaarverslag Archeologie Zutphen  

Archeologisch onderzoek in de gemeente 
Zutphen in 2020 
 
Door Jos van Dalfsen, Bert Fermin en Michel 

Groothedde  

Jaarverslag Archeologie Zutphen 

Archeologisch onderzoek in de gemeente 

Zutphen in 2021 

 

Door Arjan den Braven & Bert Fermin 

 

Ondanks de coronabeperkingen was 2021 een 

druk jaar voor het team en de vrijwilligers, 

vooral op het vlak van uitwerking en 

rapportage van lopend en onlangs afgerond 

onderzoek. Afgelopen jaar zijn de meeste 

veldwerkprojecten binnen de gemeente 

Zutphen uitgevoerd gelijktijdig met 

explosievenonderzoek (OOO - opsporen 

ontplofbare oorlogsresten). Voor het veldwerk 

moest de inzet van vrijwilligers vanwege 

veiligheidsbeperkingen bij het 

explosievenonderzoek helaas sterk worden 

afgeschaald. Hieronder een korte 

samenvatting per project. 

 

Zutphen - Deventerweg 

In het kader van de herinrichting van de 

Deventerweg is over een lengte van bijna 700 

meter het gehele tracé tussen de 

Canadezenbrug tot en met het kruispunt met 

de Van der Capellenlaan archeologisch 

onderzocht. De toekomstige wadi’s aan 

weerszijden van de hoofdrijbaan zijn volledig 

opgraven; alle overige graafwerkzaamheden 

door aannemer NTP zijn door ons 

archeologisch begeleid. Bij het onderzoek zijn 

sporen en vondsten gedaan vanaf de late 



prehistorie. De meeste resten dateren echter 

uit de nieuwe tijd. 

De bij de opgraving aan het licht gekomen 

bermgreppels gaan waarschijnlijk terug tot 

1702 toen de Deventerweg zijn huidige rechte 

tracé kreeg. In de vulling van bermgreppels 

zijn veel vondsten gedaan, waarvan het 

jongste materiaal suggereert dat de greppels 

zijn gedempt in de loop van de tweede helft 

van de 18e eeuw, of mogelijk nog aan het 

begin van de 19e eeuw. Al vanaf de eerste 

aanleg lag aan weerszijden van de rijbaan een 

dubbele bomenrij die de weg een voornaam 

karakter gaf. 

De weg zelf blijkt de afgelopen drie eeuwen 

diverse malen te zijn opgehoogd en verbreed. 

Aanvankelijk had de Deventerweg een rijbaan 

van naar schatting ca. vier meter breed. De 

wegverharding bestond uit zand en grind. Bij 

het archeologisch onderzoek zijn resten 

gevonden van de laat 19e-eeuwse bestrating 

van de weg in de vorm van baksteenklinkers: 

de rijbaan was toen 4,5 meter breed. Direct 

ten oosten van de straatweg zijn resten aan 

het licht gekomen van het smalspoor van de 

Gorsselsche Paardentramweg-Maatschappij 

(1889-1919). Verder zijn bij het archeologisch 

onderzoek vele boomplant- en rooikuilen 

gedocumenteerd aan weerszijden van de 

Deventerweg. Zij behoren toe aan de 

middelste boomrijen die in 1934 moesten 

wijken bij een nieuwe wegverbreding. De 

hoofdrijbaan kreeg toen een breedte van 

zeven meter met aan weerszijden nog een 

meter breed (fiets)pad. De bestrating van 

baksteenklinkers uit deze periode kwam bij 

het onderzoek vrijwel intact tevoorschijn 

onder het recente asfalt. 

Bij de archeologische begeleiding en 

gelijktijdig uitgevoerde explosievenonderzoek 

zijn vooral veel resten aan het licht gekomen 

uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. 

In totaal zijn 59 van de naar schatting 134 

mangaten teruggevonden die de Duitsers in 

de loop van maart 1945 aan weerszijden van 

de Deventerweg hebben gegraven. 

Persoonlijke uitrustingstukken van zowel 

Duitse als Canadese soldaten (al dan niet met 

kogelgaten!) en verspreid over het terrein 

aangetroffen munitieresten geven een beeld 

van de heftige gevechten die hier begin april 

1945 plaatsvonden. Direct na de Bevrijding 

van Zutphen zijn de mangaten dichtgegooid 

met oorlogspuin afkomstig van de vele 

beschadigde huizen aan de Deventerweg. Het 

gaat voornamelijk om gebroken dakpannen en 

vensterglas, maar ook veel gebroken huisraad 

is in de mangaten beland. Bovenin sommige 

mangaten lagen complete wijn-, bier- en 

limonadeflessen: na het puinruimen heeft 

men blijkbaar op de goede afloop gedronken! 

 

 
Afbeelding 1. Impressie van archeologisch onderzoek aan 

de Deventerweg in Zutphen. 

 

 
Afbeelding 2. Canadese militaire veldfles met kogelgat 

als stille getuige van de gevechten aan de Deventerweg 

begin april 1945. 



Zutphen - IJsselkade 

Voorafgaand aan de herinrichting van de 

IJsselkade is in september en oktober over een 

lengte van zo’n 44 meter de oude kademuur 

uit 1868-70 opgegraven. Bij dit project was er 

in het veld ruim gelegenheid voor vrijwilligers 

om actief mee te doen, onder meer bij het 

schoon troffelen en borstelen van muurwerk 

en het met de metaaldetector afzoeken van 

de grond. Naast de oorspronkelijk bijna vijf 

meter hoge kademuur van basaltzuiltjes kwam 

ook de bakstenen trappartij tevoorschijn met 

twee oude peilschalen waarop de waterstand 

van de IJssel kon worden afgelezen. De oudste 

peilschaal dateert uit 1868 en is gemaakt van 

Belgische hardsteen. De schaalverdeling op 

deze Rijks Peilschaal is volgens het in 1816 

ingevoerde Nederlands metriek stelsel. Dit is 

een variant op het in de Franse tijd ingevoerde 

metrisch stelsel waarbij de Franse 

benamingen meter, decimeter, centimeter en 

millimeter zijn vervangen voor de oude 

Nederlandse benamingen, respectievelijk el, 

palm, duim en streep. Omdat dit voor 

verwarrende situaties kon leiden, is in 1870 

het gebruik van deze oude benamingen weer 

afgeschaft. De peilschaal liep door tot in een 

verdiept gedeelte van het trapbordes dat via 

een ijzeren buis in verbinding stond met de 

IJssel. Via een ingenieus systeem met vlotters 

kon de waterstand ook bij laag water tot een 

niveau van 2,38 el (=meter) boven 

‘Amsterdamsch Peil’ worden afgelezen. Het 

Amsterdams Peil was gebaseerd op het 

gemiddelde vloedniveau van het IJ gemeten 

tussen september 1683 en september 1684. 

Vanaf 1829 was dit het voorgeschreven 

nulpunt voor alle peilschalen in Nederland. Bij 

door het Rijk uitgevoerde 

nauwkeurigheidsmetingen in 1880 en 1881 

was echter vast komen te staan dat de 

Zutphense peilschaal ten opzichte van het 

Amsterdams Peil een afwijking van 14,5 

centimeter had. Op 30 augustus 1892 is 

daarom een nieuwe peilschaal geplaatst direct 

naast de oude peilschaal, ditmaal op de juiste 

hoogte die sinds 1891 wordt aangeduid als het 

Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het gaat om 

een fraai blauw-wit geëmailleerde peilschaal 

waarvan het onderste deel bij het 

archeologische onderzoek in situ is 

aangetroffen. Beide Zutphense peilschalen zijn 

nog tot 1966 in gebruik gebleven. In dat jaar 

wordt een nieuwe stalen damwand geplaatst 

direct voor de oude kademuur, waarbij de 

bovenste helft van de 19e-eeuwse kademuur 

en trappartij wordt afgebroken.  

 

 
Afbeelding 3. IJsselkade. Vrijwilligers en overige leden 

van Team Archeologie Zutphen leggen 19e-eeuws 

muurwerk vrij. 

 

Bij het archeologische onderzoek is het 

bovenste deel van de natuurstenen peilschaal 

uit 1868 geborgen en zal binnenkort elders 

aan de IJsselkade worden herplaatst op zijn 

oorspronkelijke hoogte. 

 



 
Afbeelding 4. IIsselkade. Ingemetselde Rijks peilschaal uit 

1868 en geëmailleerde peilschaal volgens het NAP uit 

1892. 

 

Zutphen - Noorderhaven 

In 2021 is een klein onderzoek uitgevoerd 

langs de Bolwerksweg bij de Noorderhaven in 

Zutphen. Dit gebied is de Mars: een gebied dat 

sinds het einde van de 18e eeuw langzaam 

transformeerde in een industriegebied. De 

onderzochte locatie maakt deel uit van een 

groter plangebied aan beide zijden van de 

Bolwerksweg. In het westelijke deel werden in 

2020 twee houtzaagmolens en hun 

bijgebouwen opgegraven en gepubliceerd. De 

vraagstellingen voor het oostelijke deel 

hadden vooral betrekking op de vroeg 18e-

eeuwse lunetten van Menno van Coehoorn. 

Deze lunetten zijn bekend van kaartmateriaal. 

Het lastige daarbij is echter het georefereren 

van structuren buiten de eigenlijke stad. De 

afwijkingen daarbij zijn iets groter dan binnen 

de stadsmuren. Eén van de doelen was om 

door middel van zoeksleuven de exacte ligging 

van de lunetten op de rand van het 

plangebied door middel van sleuven vast te 

stellen. De “best guess” voor de ligging bleek 

er echter zes meter naast te zitten, en de 

lunetten vielen dus net buiten dit plangebied. 

Tijdens bouwwerkzaamheden ten zuiden van 

het plangebied werd echter wel een stuk 

muur van 70 cm dik aangetroffen. Dit moet de 

muur op het hoge deel van de lunet zijn 

waarachter een kanon stond opgesteld. 

Daarmee is de juiste ligging van de lunetten 

nu wel grotendeels vastgelegd.  

Tijdens het onderzoek zijn ook wat jongere 

fenomenen aan het licht gekomen zoals 18e-

eeuwse ophogingspakketten van de 

Bolwerkweg, een muur van de oude 

zeepfabriek (1895), de kelders van een 

woonhuis annex gelagkamer op de Veemarkt 

(1885) en een waterput van een pakhuis dat in 

functie opschoof van sigarenfabriek (1891) 

naar groente-, fruit- en bloemenveiling (1921) 

tot lompenpakhuis (1941). Dergelijke 

waarnemingen vormen aan goede aanleiding 

om in de geschiedenis van de vooroorlogse 

industrie van dit gebied te duiken – een 

geschiedenis die nog amper in kaart is 

gebracht. 

 

 
Afbeelding 5. Noorderhaven-Veemarkt. Muurresten van 

kelders onder woonhuis annex gelagkamer uit 1885. 

Deze resten kwamen toevallig aan het licht bij 

explosieven onderzoek. 

 



 
Afbeelding 6. Noorderhaven-Veemarkt. Overzicht van de 

aangetroffen kelderresten en reconstructie woonhuis op 

basis van ontwerptekening uit december 1884. 

 

Warnsveld - riolenproject 

Ook in 2021 is weer veel werk verzet bij het 

archeologische onderzoek in kader van de 

rioolvernieuwing in Warnsveld. Dit jaar 

stonden de Anjerlaan, Bevrijdingslaan, 

Hellenkamp, Klaprooslaan, Kremerskamp, 

Margrietlaan, Oranjelaan, Schoolplein en 

Verzetslaan op het programma. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie 

met explosievenonderzoek waarbij over een 

lengte van ruim anderhalf kilometer een 

gemiddeld zes meter brede sleuf vlakdekkend 

is opgegraven. Hierbij zijn sporen en vondsten 

aan het licht gekomen uit de vroege/midden-

ijzertijd, late ijzertijd, Romeinse tijd, 

Merovingische tijd, Karolingische tijd, 

Ottoonse tijd, volle middeleeuwen, late 

middeleeuwen en nieuwe tijd (o.a. Tweede 

Wereldoorlog). Voor het jaarverslag worden 

twee bijzondere ontdekkingen nader 

besproken. 

 

Een vroegmiddeleeuwse waterput 

In januari 2021 is het gelijk raak in 

Kremerskamp. Midden in de opgravingssleuf 

tekent zich een vroegmiddeleeuwse waterput 

af. Voor de houten bekisting was een 

uitgeholde boomstam gebruikt, waarvan het 

onderste deel na meer dan duizend jaar 

opvallend goed bewaard is gebleven. 

De insteek van de waterput bestaat uit een 

grote ronde kuil met een diameter van vier 

meter. Men had deze kuil circa drie meter 

diep uitgegraven zodat de waterput ook in de 

zomer tot in het grondwater reikte. Het 

graven van een dergelijk diep gat was niet 

geheel zonder gevaar aangezien de kuil door 

opwellend grondwater gemakkelijk kon 

instorten, zoals een millennium later door de 

archeologen zelf aan den lijve wordt 

ondervonden… Voor de houten bekisting 

gebruikte men een uitgeholde stam van een 

eik met een diameter van ca. 1,25 meter. 

Waarschijnlijk gaat het om de op de 

zandgronden veel voorkomende zomereik. 

Om als bekisting te kunnen dienen, was de 

stam in de lengterichting in tweeën gespleten 

en blijkens de fraai bewaard gebleven 

bewerkingssporen met een dissel uitgehold en 

aan de onderzijde afgeschuind. De twee 

uitgeholde boomstamhelften waren 

vervolgens in de kuil geplaatst en met 

wilgenhouten nagels en touw aan elkaar vast 

gebonden. 

Van de eikenhouten boomstam is een 

houtmonster gezaagd voor 

dendrochronologisch onderzoek, dat helaas 

geen duidelijke kapdatum heeft opgeleverd. 

Wiggle matching van 14C-monsters suggereert 

echter een kapdatum rond 885/886 na Chr. 

Dit is waarschijnlijk niet toevallig kort na de 

Zutphense Vikingaanval van 882, waarbij ook 

Warnsveld niet gespaard is gebleven. Op basis 

van het in de secundaire vulling van de 

waterput gevonden aardewerk, waaronder 

Pingsdorf-, Duisburg- en kogelpotaardewerk, 

is de waterput in de loop van de 10e eeuw 

buiten gebruik geraakt. Het merendeel van de 

vondsten is afkomstig uit een ‘hutspot-achtig’ 

pakket bestaande uit gele onverbrande leem 

en rode verbrande leem waarmee de 

waterput is opgevuld nadat het buiten gebruik 

was geraakt. Het gaat hierbij om de verspitte 

lemen vloer met een haardplaats van een 

nabij gelegen boerderij. De even ten oosten 

van de waterput aangetroffen paalsporen zijn 

waarschijnlijk resten van deze boerderij. 

Verder zijn er diverse kuilen en een greppel 



gevonden die waarschijnlijk tot hetzelfde 

middeleeuwse boerenerf hebben behoord. 

 

 
Afbeelding 7. Warnsveld-Kremerskamp. Boomstamput 

van rond 900 na Chr. 

 

Een bijzondere structuur van rond 500 v.Chr. 

In de Oranjelaan even ten noorden van het 

kruispunt met de Ieplaan is in oktober 2021 

een bijzondere structuur ontdekt van zo’n 

2500 jaar oud. Het gaat om een min of meer 

ronde kuil met een diameter van circa vier 

meter en een diepte van zo’n anderhalve 

meter. Onderin de kuil is een rechthoekige 

houten bekisting aangetroffen van 

eikenhouten planken die op hun plek werden 

gehouden door ingeslagen aangepunte palen. 

De vulling van het spoor bestond uit as- en 

houtskoolrijke pakketten met veel kookstenen 

en scherven secundair verbrand aardewerk. 

Onderin het spoor bleek ook organisch 

materiaal bewaard gebleven waaronder fijn 

vlechtwerk van wilgentenen, (deels 

verbrande) stukken hout en wat dierlijk 

botmateriaal (rund). 

Twee eikenhouten planken van de bekisting 

waren goed geconserveerd en zijn in zijn 

geheel geborgen voor dendrochronologisch 

onderzoek. Hoewel beide planken voldoende 

jaarringen bevatten voor analyse en in één 

geval ook nog het spinthout bevat, heeft 

vergelijking met beschikbare 

referentiekalenders géén match opgeleverd. 

Ook aanvullend onderzoek door Esther 

Jansma (RCE, Stichting RING) leverde helaas 

geen kapdatum op. Momenteel worden de 

resultaten van 14C-onderzoek en wiggle 

matching in spanning afgewacht: hopelijk 

levert dit wél een goede datering op. Op basis 

van het handgevormde aardewerk (waaronder 

minimaal 30 verschillende kookpotten, 

schalen, kommen en bekers) is evenwel 

duidelijk dat het vondstcomplex dateert van 

rond de overgang van de vroege ijzertijd naar 

de midden-ijzertijd (ca. 500 v. Chr.). Uit 

dezelfde periode zijn zo’n zeventig meter 

verderop in de Oranjelaan ook diverse 

paalsporen aangetroffen, vermoedelijk een 

gelijktijdige nederzetting. 

De functie van de ingegraven houten bak is 

niet helemaal duidelijk. Aanvankelijk werd 

gedacht aan een waterput, maar dat bleek 

gezien de forse afmetingen van de 

rechthoekige bekisting (1,4 x 2,3 meter) 

weinig aannemelijk. De structuur heeft veel 

weg van wat ze in Ierland een fulacht fiadh 

(burnt mound) noemen. Vast onderdeel 

hiervan is een ingegraven waterdichte bak 

waarin water aan de kook werd gebracht met 

in vuur verhitte stenen. Op deze manier 

konden grote stukken vlees worden gegaard, 

vermoedelijk voor een grotere groep mensen 

die hier bijeen was gekomen. Voor zover 

bekend is dit de eerste keer dat een dergelijke 

structuur in Nederland is gevonden. 

 

 
Afbeelding 8. Warnsveld-Oranjelaan. 

Nederzettingssporen uit de ijzertijd. 



 

 
Afbeelding 9. Warnsveld-Oranjelaan. Kuil met 

eikenhouten bekisting uit ca. 500 v. Chr. 
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Guido Spanjaard. Afbeeldingen: Gemeente 

Apeldoorn, tenzij anders vermeld 

Overzicht 

In totaal zijn er in 2021 in de gemeente 

Apeldoorn 68 onderzoeken aangemeld. Dit 

jaar zijn 7 opzichzelfstaande 

bureauonderzoeken uitgevoerd (10%). In 

totaal zijn er 41 bureauonderzoeken 

gecombineerd met een booronderzoeken 

uitgevoerd (60%), hebben er losstaande 4 

booronderzoeken (6%) plaatsgevonden, zijn er 

4 waarnemingen (6%) verricht als onderdeel 

van de archeologische brandweerklussen en 

hebben er 3 archeologische begeleidingen 

(4%) plaatsgevonden. Er zijn 7 

proefsleuvenonderzoeken (10%), 2 

proefsleuvenonderzoeken met de doorstart 

naar een opgraving (3%) geweest en verder 

geen opgravingen. 

 

Afbeelding: overzicht van archeologische projecten 
uitgevoerd in 2021 

 

Van al het onderzoek dat is uitgevoerd in 2021 

bestond 24% uit gravend onderzoek. Dit 

percentage komt redelijk overeen met de 

verhoudingen in 2020 (25%), maar is in 

vergelijking met de jaren daarvoor iets lager, 

toen die verhouding lag richting éénderde 

gravend en tweederde niet-gravend 

onderzoek. Dit komt vooral doordat in 2020 

en 2021 in 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 2021 (totaal 68 uitgevoerde onderzoeken). 

 

Om beter inzicht te krijgen in de verhoudingen 

tussen de verschillende onderzoeken en het 

besluit tot vervolgonderzoek of het vrijgeven 

van een terrein wordt er gekeken naar het 

type onderzoek en besluit dat daaruit 

voortvloeit. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen het besluit dat genomen wordt na een 

bureau- en booronderzoek en het besluit dat 

genomen wordt na een 

proefsleuvenonderzoek.  

Van 10 van de 52 aangemelde bureau- en/of 

booronderzoeken in 2021 is nog geen 

selectiebesluit genomen. Dit gaat 

voornamelijk om onderzoeken die in de 

laatste maanden van 2021 zijn uitgevoerd 

maar ook een aantal onderzoeken eerder uit 

2021 die nog niet ter beoordeling aan het 

bevoegd gezag zijn voorgelegd. Van de 42 

bureau- en/of booronderzoeken waarvan een 

selectiebesluit is opgesteld was bij 13 (31%) 

van de onderzoeken geen vervolgonderzoek 

noodzakelijk. In het geval van 6 onderzoeken 

(14%) is besloten om een booronderzoek uit 

te voeren, na 21 onderzoeken (50%) was een 

proefsleuvenonderzoek nodig en na 2 

onderzoeken (5%) is besloten om geen 

formeel archeologisch vervolgonderzoek te 

laten uitvoeren maar wel een archeologische 

waarneming te laten verrichten. 

Selectiebesluiten uit 
bureau- en 
booronderzoek 

Aantal Verhouding 

Geen vervolg 13 31% 

Booronderzoek 6 14% 

Proefsleuvenonderzoek 21 50% 

Archeologische 
begeleiding 

0 0% 

Waarneming 2 5% 

Tabel: Selectiebesluiten uit de bureau- en 
booronderzoeken.  

 

Van de 9 proefsleuvenonderzoeken is er van 1 

proefsleuvenonderzoek nog geen 

selectiebesluit bekend. Van de 8 

proefsleuvenonderzoeken waarvan 

selectiebesluiten zijn opgesteld was na 5 

proefsleuven (62%) geen vervolgonderzoek 

nodig. Na 3 van de proefsleuvenonderzoeken 

(38%) is besloten dat er een opgraving 

noodzakelijk is.  

Selectiebesluiten uit 
proefsleuvenonderzoek 

Aantal Verhouding 

Geen vervolg2 5 62% 

Opgraven 3 38% 

Behoud in situ 0 0% 

Tabel: Selectiebesluiten uit de proefsleuven onderzoeken. 
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De Projecten 

 

7 Paleis Het Loo, Bosparkeren en Lanen 

(Apeldoorn-Noord) 

Op het terrein van Paleis Het Loo is door RAAP 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het 
kader van de aanleg van een parkeer 
voorziening en de herplant van bomen langs 
verschillende lanen.  
Langs één van de lanen werd een kleine 
vierkante, gemetselde bakstenen structuur 
aangetroffen. Het bleek een waterput te 
betreffen behorend tot het oude 
stallencomplex daterend uit het begin van de 
18e eeuw. Dit stallencomplex bleef in gebruik 
tot de realisatie van het nieuwe 
stallencomplex in 1912. Bij nader onderzoek 
naar de waterput bleek deze dermate diep 
aangelegd, dat om veiligheidsredenen maar 
een deel is onderzocht. Bovendien bevond de 
koepel van de put zich ongeveer op de hoogte 
van de geplande ontgravingsdiepte (ca. 120 
cm -mv) voor herplant van de bodem. De put 
kon daardoor na verwijdering van de koepel 
grotendeels in de bodem bewaard blijven 
(behoud in situ). Tijdens het actieve gebruik 
van het stallencomplex was de put gelegen 
tussen de manege en de paardenstal. 
Vanwege de lichte constructie van de meeste 
van de gebouwen van het oude stalcomplex, 
bestaande uit houten gebouwen op 
waarschijnlijk eensteens bakstenen voet, is 
daar archeologisch niets meer van terug te 
vinden. Verder zijn tijdens het onderzoek 
sporen van landbewerking/grondverbetering 
aangetroffen.  
 

 
Afbeelding 7.1:. De aangetroffen waterput tijdens het 
onderzoek (foto: RAAP). 

  

8 De Vlijt 1b (Apeldoorn-Noord) 

In januari en februari 2021 werd door 
Greenhouse Advies bv een 
proefsleuvenonderzoek en een opgraving 
uitgevoerd op het plangebied De Vlijt 1b. 
Aanleiding voor het onderzoek was de 
voorgenomen herontwikkeling van het 
terrein.  
Voorafgaand aan het onderzoek was al 
bekend dat binnen het plangebied het 
zogeheten ‘Werk(mans)huis’ heeft gestaan. 
Dit huis werd in 1808 gebouwd als 
werkverschaffing in het kader van 
armoedebestrijding. De werkinrichting was 
bedoeld als spinhuis voor oude vrouwen (het 
spinnen van vlas) terwijl oude mannen 
graafwerk zouden verrichten. Vanaf 1825 
veranderde het werkverschaffingstraject voor 
ouderen naar een ‘armenschool’. Hier kregen 
wezen en jonge kinderen van arme ouders 
kosteloos onderwijs. In 1844 werd het huis 
gedeeltelijk verbouwd tot naai- en breischool 
en het portaal van de ingang werd uitgebreid 
in 1853. In de jaren 1840 tot medio jaren 1850 
was de school populair, omdat het onderwijs 
gratis was, maar ook omdat het onderwijs 
goed aangeschreven stond om de hoge 
kwaliteit. Dit was voornamelijk te danken aan 
de hoofdonderwijzer Johannes Bertel. Door 
hem groeide de school en telde in januari 
1851 ruim 250 leerlingen. Dit alles veranderde 
plots in 1857. Vanwege een nieuwe wet 
waarin gemeenten verplicht waren gratis 
onderwijs aan te bieden, liep het 
leerlingenaantal sterk terug en werd de school 
tien jaar later opgeheven.  
 
Deze geschiedenis zet het plangebied in een 
bijzonder lokaal licht. Tijdens het 
archeologisch onderzoek werden sporen en 
vondsten aangetroffen die nagenoeg allen 
kunnen worden toegeschreven aan het 
Werkhuis en de armenschool. In totaal zijn 27 
sporen (muurwerk, paalsporen, een beerput 
en enkele afvalkuilen) aangetroffen, gelegen 
in en direct rond het T-vormige hoofdgebouw. 
Het omringende terrein was grotendeels 
verstoord door recente bodemingrepen. Ook 
zijn 462 stuks vondsten aangetroffen. Deze 
vondsten/fragmenten bleken afkomstig van 
122 objecten en bestaan uit keramiek, 



bouwmaterialen, glas, natuursteen, metaal en 
dierlijk bot.  
De gevonden voorwerpen bestaan 
grotendeels uit alledaagse objecten, die 
eerder wijzen op een huishouden dan op de 
gebruikers van het werkhuis of de school 
(arme bejaarden en scholieren). Bovendien 
zijn de objecten van bovenmodale kwaliteit. 
Beide gegevens geven aanleiding om te 
vermoeden dat het vondstmateriaal afkomstig 
is van het gezin van onderwijzer Bertel.    
 

 
Afbeelding 8.1: Foto van de armenschool, gemaakt door 
Arie Lieman in de periode 1850-1860 (bron: CODA). 
 

 
Afbeelding 8.2: Overzicht van een representatief deel van 
het vondstmateriaal. De onderste scherf in het midden 
bevat de spreuk van Jacob Cats. Complexdatering: 1885 - 
1900 (foto: Findx). 

 
15 Tweelingenlaan (naast nr. 170) 

(Apeldoorn-Noord) 

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft 
RAAP in het plangebied Tweelingenlaan een 
proefsleuvenonderzoek en opgraving 
uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek 
vormt het voornemen om het plangebied te 
ontwikkelen als onderdeel van het 
bedrijventerrein Apeldoorn-Noord 
(Zuidbroek). In de jaren ’90 van de 20e eeuw is 
in het uiterst noordoostelijke deel van het 
plangebied, en verder ten noordoosten 
daarvan, al een opgraving uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig 

Bodemonderzoek en de Archeologische 
Werkgroep Apeldoorn. Daarbij zijn de resten 
van het omgrachte stenen huis ‘Schoonbroek’ 
uit de 14e eeuw opgegraven (zie afbeelding 6). 
Binnen het huidige plangebied werden nog 
intacte resten van de gracht verwacht en 
mogelijk ook sporen van gebruik van het 
terrein buiten de gracht. Daarom zijn in de 
periode november – december 2021 een 
proefsleuvenonderzoek en opgraving 
uitgevoerd.  
 
In de verschillende werkputten zijn 199 
sporen en een grote hoeveelheid 
vondstmateriaal aangetroffen. In de uiterst 
noordoostelijke hoek is de gracht 
aangesneden. Het 14e-eeuwse gebouw zelf 
stond buiten het huidige plangebied en is 
daarom geen onderdeel van het onderzoek 
(zie afbeelding 6). Hoewel de resten van het 
gebouw vorige eeuw al zijn opgegraven, is nog 
veel onbekend over het gebruik en de 
bewoners/gebruikers van het huis 
Schoonbroek. Mogelijk gaat het om een 
zaaltoren, waar (ook) gewoond werd. Ook zou 
het kunnen gaan om een tiendschuur, voor de 
opslag van graan. In beide gevallen zou het 
kunnen gaan om een gebouw dat te relateren 
is aan de Laat-Middeleeuwse ontginning van 
het omliggende gebied. Mogelijk kan het 
huidige onderzoek meer informatie 
verschaffen over de aard en functie van het 
gebouw. Het veldwerk van de opgraving is in 
december 2021 is afgerond, maar de 
uitwerking is nog in volle gang. De 
uiteindelijke resultaten zijn dan ook nog niet 
bekend, maar hieronder alvast een 
samenvatting van de eerste bevindingen.  
 
In de noordoostelijke hoek van het plangebied 
is de gracht aangesneden, die bij het 
veldonderzoek door de ROB in de jaren ’90 
reeds deels was opgegraven. De intacte delen 
laten een gracht zien van circa 80 cm diep met 
veel baksteen- en leisteenfragmenten in de 
opvulling/demping van de gracht, afkomstig 
van het 14e-eeuwse huis. De gracht kende 
langs de buitenzijde een langzaam afhellend 
talud. Parallel aan de gracht, op 4-5 m afstand, 
ligt een greppel (ca. 20 cm diep) die de 
buitenlijn van de gracht volgt. 
 



Buiten de gracht is een aantal kuilen en 
paalkuilen aangetroffen, met daarin veel 
baksteen- en leisteenpuin. Enkele van deze 
paalkuilen bleken onderdeel te zijn van een 
zespalige hooimijt, een opslagschuur voor 
hooi of gras met vermoedelijk open wanden 
en een kap. Vier van de zes palen zijn 
opgegraven (de zwart gekleurde sporen in 
afbeelding 6), de overige twee lagen buiten 
het onderzoeksgebied en zullen in de bodem 
behouden blijven. Aardewerkscherven in de 
paalkuilen dateren in de veertiende en 
vijftiende eeuw. 
Aan de oostzijde van het plangebied is een 
natte laagte/depressie aangetroffen, met 
onderin veel organisch materiaal en daarop 
een pakket grond met veel baksteenresten. 
Dit betreft verploegd bouwmateriaal van het 
omgrachte terrein, dat na de sloop van het 
gebouw in de eeuwen daarna door 
grondbewerking in de omgeving is verspreid. 
De depressie heeft op de bodem een circa 20-
30 cm dik venig pakket, dat wordt afgedekt 
door een zandlaag met humusbijmenging. In 
het onderste veenpakket waren enkele 
bewerkte stukken hout, enkele 
steengoedscherven (veertiende/vijftiende 
eeuw), een gebroken ijzeren schepblad en 
enkele fragmenten rode baksteen en leisteen 
aanwezig.  
 
Aard en ouderdom van de sporen worden nog 
nader onderzocht, waardoor mogelijk meer 
informatie over het 14e-eeuwse huis 
Schoonbroek aan het licht komt.  
 
Naast bovenstaande sporen die aan het huis 
Schoonbroek te relateren zijn, is in het 
zuidoostelijke deel van het plangebied een 
stelsel van parallelle greppels aangetroffen 
(zie afbeelding 6). Het gaat hier om sporen van 
ontginning of grondverbetering, waarvan de 
datering onbekend is.  
 

 
Afbeelding 15.1: resultaat van de opgraving in 2021 
(ingekleurde delen van rood omkaderde gebied; de witte 
delen zijn niet onderzocht) afgezet tegen de 
opgravingstekening van de ROB uit de jaren ’90 van de 
20e eeuw (helemaal boven). (afbeelding: RAAP) 

 

 
Afbeelding 15.2: de depressie in het zuidoostelijke deel 
van het plangebied wordt onderzocht. 

 



 
Afbeelding 15.3: fragment van een ijzeren schepblad, 
gevonden in de depressie.  

 
18 Ecofactorij Grote Woudhuis (Apeldoorn-

Oost) 

In oktober 2021 is een proefsleuvenonderzoek 
aan de Grote Woudhuis op de Ecofactorij 
uitgevoerd door Laagland Archeologie. 
Aanleiding was de voorgenomen 
herontwikkeling van de locatie.  
Uit eerder uitgevoerd onderzoek kwam naar 
voren dat er in het gebied sprake is van een 
grotendeels intact ‘steentijdlandschap’ 
bestaande uit vuursteenvindplaatsen op 
hogere gelegen ruggen, afgewisseld met natte 
laagtes. Het huidige plangebied ligt deels in 
een natte laagte die grenst aan een hoger 
gelegen rug waarop een vuursteenvindplaats 
uit het Mesolithicum aanwezig is. Het 
proefsleuvenonderzoek had tot doel meer 
inzicht in deze laagte en eventuele 
vindplaatsen daarbinnen te verkrijgen. Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek zijn geen 
archeologische of landschappelijke waarden 
aangetroffen.  Een verdere opgraving werd 
daarom niet nodig geacht.  
 
22 Staatsliedenkwartier (Apeldoorn-Zuid) 

In het Staatsliedenkwartier is door 
Econsultancy een archeologische begeleiding 
uitgevoerd tijdens de aanleg van een 
natuurvriendelijke oever langs een 
waterpartij. Deze natuurvriendelijke oever is 
onderdeel van het Revitalisatieplan 
Apeldoorn-Zuid en bestaat uit een flauwe 
helling die is ingezaaid met wilde planten en 

bloemen. Tijdens het archeologisch onderzoek 
zijn vier werkputten aangelegd van ongeveer 4 
x 5 m breed. Alleen in werkput 1 zijn vondsten 
aangetroffen en die waren niet ouder dan 
tweede helft 20e eeuw. In elke werkput is een 
vergelijkbare bodemopbouw vastgesteld met 
daarin een recent opgebracht donker pakket 
(Aap-horizont; deels in twee lagen) of een 
deels bruin verrommeld pakket. De pakketten 
gaan vrij scherp over naar de laag daaronder, 
de C-horizont. Een intacte bodem (E-EB-B-BC-
horizont) of intacte archeologische 
sporen/structuren zijn niet aangetroffen.  
 

 
Afbeelding 22.1: het bodemprofiel in één van de 
werkputten (foto: Econsultancy) 

 
 
30 Ugchelse Beek Zuid (Ugchelen) 

Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente 
Apeldoorn een proefsleuven- en 
proefputtenonderzoek uitgevoerd voor de 
plangebieden aan de Hoenderloseweg 165 en 
de Keienbergweg te Ugchelen. Het onderzoek 
werd in mei en juni 2021 uitgevoerd. 
De gemeente is voornemens om in het 
plangebied aan de Hoenderloseweg 165 de 
beekloop te herinrichten en te voorzien van 
een vistrap. Deze werkzaamheden zullen 
gepaard gaan met het graven van een nieuwe 
beekloop, het graven van een talud en de 
aanplant van nieuwe flora. In het plangebied 
aan de Keienbergweg zal een parkeerterrein 
worden aangelegd.  
Tijdens het proefsleuven- en 
proefputtenonderzoek zijn vier proefsleuven 
en drie proefputten aangelegd met een 
gezamenlijk oppervlak van circa 83 m². Tijdens 
het onderzoek werden geen archeologische 
sporen of vondsten aangetroffen. In de 



proefsleuven zijn wel recente verstoringen 
waargenomen die gekoppeld kunnen worden 
aan de (voormalige) inrichting van het terrein. 
Vanwege het ontbreken van aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van een vindplaats 
heeft geen doorstart naar een opgraving 
plaatsgevonden en werd het plangebied 
vrijgegeven voor de geplande 
werkzaamheden.  
 

 
Afbeelding 30.1: aanleg van één van de proefsleuven ter 

plaatse van de nieuwe beekloop. 
 
 
40 Hoog Soeren 57 (Hoog Soeren) 

Econsultancy heeft in oktober 2021 een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van 
het clubhuis van de Veluwse Golf Club aan de 
Hoog Soeren 57 te Hoog Soeren. Op basis van 
eerder uitgevoerd bureau- en booronderzoek 
gold een hoge verwachting voor resten uit de 
periode Laat-Paleolithicum – Middeleeuwen.  
 

 
Afbeelding 40.1: aanleg van de proefsleuf naast het 
bestaande clubhuis. 

 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek 
sprake te zijn van een intact, meerfasig 

antropogeen eerddek. Verder archeologische 
sporen of vondsten zijn niet aangetroffen. 
Nader archeologisch onderzoek is daarom niet 
noodzakelijk in het kader van de geplande 
uitbreiding van het clubgebouw.  
 
41 Hoog Soeren 116a (Hoog Soeren) 

In het kader van de sloop en herbouw van een 
woning, heeft Lycens een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 
Hoog Soeren 116a. Uit eerder uitgevoerd 
bureau- en booronderzoek kwam naar voren 
dat binnen het plangebied sprake is van een 
intact plaggendek op stuwwalafzettingen. Op 
basis van het bureau- en booronderzoek gold 
een hoge verwachting voor archeologische 
resten uit de periode Neolithicum – 
Middeleeuwen.  Hierop is besloten dat een 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is om te 
bepalen of daadwerkelijk sprake is van een 
behoudenswaardige archeologische 
vindplaats.  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is uit het 
onverstoorde plaggendek een metalen 
werktuig verzameld. Dit betrof een deel van 
een kruisgeheng. Buiten deze vondst zijn geen 
andere vondsten of sporen aangetroffen.  
 

 
Afbeelding 41.1: het aangetroffen onderdeel van het 
kruisgeheng 

 
46 Polderweg/Elsbosweg (Klarenbeek) 

BAAC heeft tussen 1 maart en 1 april 2021 in 
opdracht van de gemeente Apeldoorn een 
onderzoek uitgevoerd langs de Polderweg en 



Elsbosweg te Klarenbeek. De aanleiding voor 
het onderzoek is de aanleg van een viaduct en 
fietspad parallel aan de bestaande 
doorgaande weg. Uit eerder uitgevoerd 
onderzoek was al bekend dat op dit tracé 
vuursteenvindplaatsen aanwezig zijn, die 
onderdeel zijn van een grotendeels intact 
‘steentijdlandschap’. In de wijde omgeving is 
sprake van een afwisseling van hoger gelegen 
ruggen en lager gelegen dalen waar in het 
verre verleden water heeft gestroomd. Op de 
hoger gelegen ruggen zijn veel 
vuursteenvindplaatsen bekend die duiden op 
tijdelijke kampementen van jagers-
verzamelaars, grotendeels daterend uit het 
Mesolithicum. Het gebied werd in de steentijd 
veelvuldig bezocht, vermoedelijk om te jagen, 
vissen en voedsel te verzamelen. Ook op het 
tracé van het fietspad zijn dergelijke 
vindplaatsen bekend. Aangezien deze 
vindplaatsen grotendeels bestaan uit een 
concentratie bewerkt vuursteen in de 
bovengrond, vormden de geplande 
civieltechnische graafwerkzaamheden een 
bedreiging voor deze, en voor eventuele 
andere, vindplaatsen.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door middel 
van proefsleuven en zeefputten (zie 
afbeelding 3). Vanwege de ligging in 
verschillende landschappelijke gebieden, waar 
sprake was van een verschillende 
archeologische verwachting, werd het 
onderzoek in drie verschillende gebieden 
opgesplitst: Noord, Centraal en Zuid. In de 
proefsleuven (en in mindere mate bij de 
aanleg van de zeefputten) zijn 38 antropogene 
sporen aangetroffen en gedocumenteerd, 
waaronder paalkuilen en ploegsporen (zie 
afbeelding 4). Deze bleken allen een 
(sub)recente datering te hebben en waren 
geen onderdeel van een behoudenswaardige 
vindplaats.  
Op basis van de zeefputten zijn twee 
verdichtingen aan vuursteenvondsten uit de 
Steentijd onderscheiden. Een verdichting in 
deelgebied Noord maakt naar verwachting 
deel uit van een groter bewonings- en 
gebruiksgebied uit het mesolithicum. Hier zijn 
vondsten aangetroffen uit twee periodes; het 
Vroeg- of Midden-Mesolithicum en het Laat-
Mesolithicum. Deze vindplaats ligt op een 

langgerekte paraboolduin (dekzandrug) die 
een duidelijke verhoging in het landschap 
vormt. Deze rug bood in de steentijd goede 
mogelijkheden voor jacht en voor observatie 
van het omringende gebied. De tweede 
verdichting van vuursteenvondsten, gelegen in 
het centrale deelgebied, bleek te sterk 
verstoord (vermoedelijk door recente 
landbewerking) om nog uitspraken te kunnen 
doen over aard en datering van deze 
vindplaats. 
 

 
Afbeelding 46.1: Aanleg van de zeefputten. Op de 
achtergrond wordt het vlak van een zeefput getekend 
met de GPS. (foto: BAAC). 
 

 
Afbeelding 46.2: Bodemprofiel in één van de zeefputten. 
Op de overgang van de donkere bovengrond naar de gele 
ondergrond zijn ploegsporen zichtbaar.. (foto: BAAC). 

 
47 Nieuwe Voorweg 23 (Lieren) 

RAAP heeft op 5 februari 2021 een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek variant 
archeologische begeleiding uitgevoerd aan de 
Nieuwe Voorweg 23 te Lieren. Dit vanwege de 
nieuwbouw van een potstal. Bij eerder 
onderzoek ten zuiden van het plangebied zijn 
nederzettingen uit de IJzertijd en de 
Middeleeuwen aangetroffen, die 



landschappelijk gezien gelegen waren op een 
relatief hoge rug. Het huidige plangebied ligt 
in een lager gelegen beekdal, grenzend aan 
deze rug. Op basis van deze situering werden 
beekdalgerelateerde structuren verwacht, die 
verband zouden kunnen houden met de ten 
zuiden gelegen nederzettingen. Daarbij valt 
onder meer te denken aan resten van 
infrastructuur (wegen, bruggen, e.d.), 
afvaldumps, resten van rituele activiteiten, 
resten die verband houden met visvangst, etc. 
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek was 
het vaststellen van de archeologische waarde 
van het terrein. Vanwege de geringe omvang 
van de werkzaamheden was regulier 
archeologische onderzoek voorafgaand aan de 
geplande ontwikkeling niet zinvol. Het 
archeologisch onderzoek is daarom 
gecombineerd met de civieltechnische 
werkzaamheden en uitgevoerd als een 
proefsleuvenonderzoek - variant 
archeologische begeleiding. In totaal is hierbij 
een oppervlakte van 173 m² onderzocht. Het 
onderzoek heeft twee relevante paalsporen 
en een drietal vondsten uit de recent 
geploegde bouwvoor opgeleverd die niet tot 
een vindplaats gerekend kunnen worden. Er 
werd geconcludeerd dat er geen sprake was 
van een behoudenswaardige vindplaats. De 
onderzochte terreindelen zijn archeologisch 
vrijgegeven. 
 

 
Afbeelding 47.1: de graafwerkzaamheden aan de Nieuwe 
Voorweg 23 (foto; RAAP) 

 
 
60 Einderweg 12 (Uddel) 

Aan de Einderweg 12 te Uddel heeft ADC 
ArcheoProjecten een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van proefsleuven 
uitgevoerd vanwege de bouw van een nieuwe 
stal. Vooronderzoek heeft aangetoond dat op 
deze locatie vuursteenvindplaatsen uit het 
Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum 
en nederzettingsresten vanaf het Neolithicum 
tot en met de Volle Middeleeuwen aanwezig 
kunnen zijn. Tevens kunnen 
bebouwingsresten vanaf de Late 
Middeleeuwen worden verwacht, die te 
relateren zijn aan de geschiedenis van het 
huidige boerenerf.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd op 28 
november 2021.  
 
In de proefsleuven is een aantal paalkuilen 
aangetroffen. In een deel van deze paalkuilen 
zijn aardewerkscherven aangetroffen die 
dateren uit de Late Bronstijd. Op basis van de 
aard en dichtheid van de sporen lijkt sprake te 
zijn van een nederzettingsterrein uit deze 
periode. Nader onderzoek door middel van 
een opgraving is noodzakelijk indien deze 
resten bedreigd worden bij de voorgenomen 
ontwikkeling.  
 

 
Afbeelding 60.1: coupes door twee van de aangetroffen 
paalkuilen 
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Sinds 1951 zijn amateurarcheologen verenigd in de AWN. 

De leden vervullen een onmisbare functie in het archeologisch onderzoek. 

 

AWN-leden maken geschiedenis! 

 


