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1  Inleiding 
 
 
In 2004 is onder leiding van Suzanne van der A, toenmalig gemeentearcheoloog van Ede, een 
archeologische begeleiding uitgevoerd bij het uitgraven van een bouwput op de percelen 
Diedenweg 1 en 3 in Ede. Hierbij is door leden van AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland assistentie verleend. In het Jaarverslag Archeologie 2004 van de gemeente Ede 
lezen we hierover: "Op 29 juni 2004 zijn bij een bouwbegeleiding aan de Diedenweg in Ede 
sporen en vondsten (waarschijnlijk behorend tot een agrarische nederzetting) uit de volle 
middeleeuwen (ongeveer 10e - 11e eeuw) tevoorschijn gekomen. Omdat deze verrassing te 
groot was voor de gemeentelijke archeoloog alleen, heeft een enthousiast clubje 
amateurarcheologen meegeholpen deze vindplaats op een verantwoorde manier te 
documenteren." Tot de vondsten behoorden een houten waterput, een complete Pingsdorf kan 
en kogelpotscherven. 
 

             
 
Afb. 1.  Suzanne van der A en Ed Zuurdeeg bekijken enkele stukken hout van een bij de opgraving aangetroffen 

waterput. Foto Ans Meure. 

 
Na afloop van het veldwerk zijn de vondsten door de AWN onder haar hoede genomen om ze 
schoon te maken en te determineren. Tot een uitwerking in een rapport is het toen niet 
gekomen. In 2009 ontstond er ruimtegebrek bij de AWN in Arnhem. Bij de gemeentelijke 
archeologie van Ede waren inmiddels Charlotte Peen en Marlous van Domburg als opvolgers 
aangetreden. Op de vraag van de AWN wat er met de vondsten moest gebeuren, is door hen 
toen bij de AWN het verzoek neergelegd om het project verder uit te werken. 
In de praktijk bleek de uitwerking van dit project voor de AWN een hele kluif te zijn, maar nu - 
bijna 13 jaar na het veldwerk - is het verslag dan toch gereed. In dit rapport leest u de 
bevindingen van de begeleiding, die op twee dagen grotendeels door leden van de AWN is 
uitgevoerd. Beschreven wordt wat er is aangetroffen aan archeologische sporen, structuren en 
vondsten. Verder wordt aangegeven welke conclusies er aan de resultaten van het onderzoek 
kunnen worden verbonden. 
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2  Doel en vraagstelling 
 
 
2.1  Doelstellingen 
 
De archeologische begeleiding van het uitgraven van de bouwput op de percelen Diedenweg 1 
en 3 was als voorwaarde opgenomen bij het verlenen van vrijstelling van het vigerende 
bestemmingsplan, om de bouw van twee woningen mogelijk te maken. Voor dit gebied was 
reeds een nieuw bestemmingsplan in de maak. Omdat dit nog te lang op zich zou laten 
wachten, is hierop vooruitlopend een vrijstelling op het vigerende bestemmingsplan 
aangevraagd om de nieuwbouw mogelijk te maken. 
Op de betreffende plek stond een kleuterschool die reeds eerder was gesloopt. Het was de 
vraag in hoeverre deze bebouwing de eventueel aanwezige archeologische waarden in de 
bodem al had verstoord. Door de aanwezigheid van een esdek, dat vaak een beschermende 
werking heeft op deze waarden, kon dit echter ook meevallen, was de inschatting. Alles 
afwegend verbond de gemeente Ede aan de vrijstelling de voorwaarde dat de bouw van de 
woningen Diedenweg 1 en 3 onder archeologische begeleiding zou plaatsvinden. 
 

 
 
Afb. 2.  Ligging van de onderzoekslocatie en de nieuw gebouwde panden Diedenweg 1 en 3 (rood) in Ede. Het 

onderzochte gedeelte van de bouwput is met een zwarte contour omgeven. Het niet onderzochte deel is van een 

grijze contour voorzien.  

 
Het doel van de uit te voeren archeologische begeleiding van de werkzaamheden was het 
aanvullen en toetsen van de archeologische verwachting van het terrein en het veiligstellen van 
eventueel in het onderzoeksgebied door het uitgraven van de bouwput bedreigde 
archeologische resten. Specifieke aandacht werd gevraagd voor: intactheid van het 
bodemprofiel, de bodemgesteldheid, het microreliëf, de geomorfologie en de aanwezigheid van 
archeologisch (vondst)materiaal. 
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2.2  Vraagstelling en planning 
 
Voor dit onderzoek was geen PvA of PvE geschreven. Er waren dus geen onderzoeksvragen 
geformuleerd die door het onderzoek beantwoord moesten worden. In de gemeentelijke brief 
van 7 mei 2004 is wel beschreven hoe de begeleiding in grote lijnen zou worden aangepakt: 
"De archeologische bouwbegeleiding kan worden uitgevoerd door Suzanne van der A, in 
samenwerking met Marco van de Zande (voor de profielopname). De bovengrond zal onder 
begeleiding van een archeoloog met een graafmachine met een gladde bak schavenderwijs 
worden verwijderd om eventueel aanwezig vondstmateriaal te kunnen verzamelen. Aan de 
bovenkant van de C-horizont wordt een leesbaar vlak aangelegd. Eventueel aanwezige sporen 
in dit vlak worden door een archeoloog gedocumenteerd en selectief gecoupeerd. Alle 
aangetroffen vondsten worden per spoor verzameld. Een sectie van het profiel van de sleuf 
wordt door een fysisch geograaf bestudeerd en gedocumenteerd." 
 
Met betrekking tot de planning was het volgende vastgelegd: 
• Tenminste één week voordat met de werkzaamheden (het graven van de bouwput) op 
het terrein wordt begonnen wordt de archeoloog op de hoogte gesteld van het tijdstip waarop 
met de werkzaamheden wordt begonnen. Tussen de aannemer en de archeoloog wordt een 
afspraak gemaakt over de start van de werkzaamheden. 
• Nadat de bovengrond onder begeleiding van de archeoloog is verwijderd, krijgt de 
archeoloog tijd en ruimte eventueel aanwezige archeologische fenomenen te documenteren en 
verzamelen. Tevens wordt een profielopname gemaakt. Deze werkzaamheden nemen naar 
verwachting enkele uren, maar hoogstens één dag in beslag. 
• Als de archeoloog klaar is met zijn werkzaamheden kan de bouw van de woningen 
verder zonder belemmeringen doorgang vinden.  
• De archeoloog rapporteert zijn bevindingen in een verslag. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

3  Bekende gegevens 
 
 
3.1  Landschap en bodem 
 
De onderzoekslocatie ligt op de rand van de westelijke stuwwal van de Veluwe, dicht bij de 
overgang naar lager gelegen gebied. Deze randzone was van nature geschikt voor bewoning, 
met name voor het gemengd bedrijf (akkerbouw en veeteelt). Uit de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de gemeente Ede blijkt de samenhang tussen de oude agrarische 
cultuurlandschappen en het oorspronkelijke natuurlijke landschap.1 Waar vruchtbare gronden 
voorkwamen, ontstond verspreide bewoning met kleine, afgeperkte stukjes akkerland. Hieruit 
ontstonden later grotere akkercomplexen. De hoge, droge gebieden met weinig 
oppervlaktewater en de lage, natte, moeilijk bewerkbare delen waren niet zo aantrekkelijk voor 
boeren. De randgebieden tussen hoog en laag waren het meest in trek. De voedselrijke 
zandbodems met de beste vochthuishouding, langs de randen van de Veluwe, werden het 
eerst bewoond. 
 

 
 
Afb. 3.  Ligging van de onderzoekslocatie (paars) in het gevarieerde geomorfologisch landschap. De locatie ligt op 

een plek waar de noord-zuid lopende stuwwalflank met dekzand en een oost-west lopende dekzandrug van de 

Gelderse Vallei elkaar raken. 

Betekenis kleuren: lichtgroen = dekzandvlakte; donkergeel = dekzandrug; beige = afspoelingswaaier met dun pakket 

dekzand; donkerbruin = plaggendekken; roze = lagere stuwwalflank; rood = archeologisch kansrijke locaties; blauwe 

arcering = terreinen met hoge archeologische betekenis; gele rondjes = bekende archeologische vindplaatsen; gele 

huisjes = historische nederzettingslocaties. Bron: Keunen et al. 2013, kaartbijlage 3. 

 
De ruggengraat van het landschap van de gemeente Ede bestaat uit een imposant massief van 
diverse stuwwallen, die in de voorlaatste ijstijd – de Saale-ijstijd – tussen 180.000 en 140.000 
jaar geleden zijn opgeduwd door ijslobben.2 De onderzoekslocatie ligt op de westelijke rand 
van de Stuwwal van Ede-Wageningen. Deze is gevormd door een enorme ijslob die in de 
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huidige Gelderse Vallei lag. Het opgestuwde materiaal zelf bestond uit dikke lagen zand, grind 
en klei die eerder in een vlak en laaggelegen gebied waren neergelegd door de Rijn en Maas. 
Deze zijn door het ijs in grote schubben over elkaar opgedrukt en vormen nu hellende lagen in 
de stuwwal. 
In de laatste ijstijd (de Weichsel-ijstijd) bestond Nederland uit een open toendralandschap met 
dwergberk en vooral veel kruiden. Door afstromend sneeuwsmeltwater over de permanent 
bevroren bodems werden in de opgestuwde zand- en grindheuvels vrij gemakkelijk brede dalen 
gevormd. Deze vormen nu droge dalen (droogdalen) in het heuvellandschap. Voorbij de 
dalmondingen werd zowel grof- als fijnkorrelig erosiemateriaal in de vorm van reliëfarme 
afspoelingswaaiers afgezet.3 
In de droge fasen van de laatste ijstijd zijn vooral de fijnkorrelige zandbodems gaan verstuiven. 
Dit gebeurde op grote schaal en als gevolg hiervan zijn op veel plaatsen (oude) duinen en 
stuifzandvlaktes ontstaan. Vooral in de open Gelderse Vallei ontstond een uitgestrekt 
duinlandschap met ruggen, vlakten en geïsoleerde laagten, dat door aardkundigen het 
‘dekzandlandschap’ wordt genoemd.4 Ook de Veluwe zelf werd bedekt met een 1-3 m dikke 
laag ‘dekzand’. De tientallen meters hoge stuwwallen vormden een obstakel voor de wind en 
het meeste materiaal werd achter de heuvels, in de luwte, neergelegd. De specifieke vorm van 
de heuvels zorgde er ook voor dat veel van het fijne stuifzand al langs de voet van de heuvels 
neerkwam. Het vormt daarmee een soort van gordel van fijnkorrelige zanden rondom de 
massieven, vandaar ook de vakterm ‘gordeldekzand’. Op de stuwwallen zelf komen uit deze 
periode kilometerslange, soms paraboolvormige, stuifzandruggen voor van verscheidene 
meters hoogte (‘klippen’). 
 
Rond 11.700 jaar geleden volgde een definitieve klimaatverbetering: ons huidige Holoceen. In 
het landschap ontstond eerst een toendravegetatie met dwergberk en dwergwilg, daarna 
gevolgd door de den. Later verschenen diverse warmteminnende boomsoorten. De zeespiegel 
steeg sterk en daarmee ook de regionale grondwaterstand. Langs de bovenlopen van de 
toenmalige beken ontstond onder invloed van voedselarm regenwater vooral broekveen en 
veenmosveen. Weg van de beekdalen, in de slecht ontwaterde dekzandlaagten van de 
Gelderse Vallei ontwikkelde zich onder invloed van voedselarm regenwater veenmosveen. Er 
ontstonden metersdikke veenkussens die langzaam grote delen van het landschap gingen 
bedekken (de latere veenontginningsvlakte). 
Op de hogere zandgronden kwam nauwelijks oppervlaktewater en veengroei voor. Het aantal 
natuurlijke beken - zoals de Renkumse en Heelsumse beek - was gering. Toch kende het 
gebied als gevolg van de hoge ligging veel neerslag. Het merendeel van dit regenwater zakte 
echter diep in de zandige bodems weg, om over ondoorlaatbare leemlagen af te stromen naar 
de flanken van de stuwwallen, waar al dat water weer naar boven kwam. Hier komt als gevolg 
van deze kwel een aantal natte gebieden voor.5 
Als gevolg van de bosgroei, grondwaterstijging en veengroei namen de erosieprocessen 
gedurende het Vroeg en Midden Holoceen in intensiteit sterk af. Daarna nam vooral de mens - 
vooral de eerste boeren - het stokje als belangrijke landschapsvormende factor over. Hierbij 
werden de relatief rijke bosbodems, ontstaan in de mineralogisch rijkere Rijnafzettingen van de 
stuwwallen, bij voorkeur als landbouwgrond gebruikt. Naarmate de bevolking toenam, werd 
meer bos gekapt en omgezet in landbouwgrond en heide. De ontbossing van de Veluwe die in 
de late middeleeuwen goeddeels was voltooid, leidde tot een versnelde uitloging van de 
bodem. In het leemarme dekzand en stuwwalmateriaal heeft dit geleid tot sterk verarmde 
bodems met een uitspoelingshorizont van gebleekt zand. In het lemige stuwwalmateriaal en de 
hieruit opgestoven gordeldekzanden kon uitspoeling minder makkelijk plaatsvinden en hebben 
zich voedselrijke bruine bosgronden ontwikkeld. 
De verarming van de bodems en het aanleggen van akkers leidde waarschijnlijk al in de 
bronstijd tot verstuiving van het oorspronkelijk door bosvegetaties vastgelegde dekzand. Het 
merendeel van de stuifzanden dateert echter van na de volle middeleeuwen. De grotere 
stuifzandgebieden liggen samen met de oude akkercomplexen (plaggendekken) als 
zogenaamde stuifzandcellen tegen de flanken van de stuwwallen.6 
 



7 
 

 
3.2  Historische gegevens 
 
De onderzoekslocatie maakt deel uit van het voormalige buurtschap Maanen. De buurtschap 
wordt voor het eerst vermeld rond 1334.7 De buurtschap Maanen was ongeveer 1100 hectare 
groot en bestond grotendeels uit heide en stuifzanden. De belangrijkste bezittingen waren de 
Buurtheide, het Maanderzand, het Oortveld en het Turfveld. De buurt telde zeventien huizen / 
boerderijen. De grootste eigenaar, zo blijkt uit stukken van 1647, was de graaf Van 
Cuijlenburgh, die acht boerderijen bezat en veel veengrond.8 
De bewoners van een buurt waren op zichzelf aangewezen, het waren vrije mensen. Ze 
regelden zelfstandig, maar wel samen, alles wat op de buurt betrekking had. De boeren waren 
eigenaars van de buurt, waarbij alle ‘onaangemaakte’ grond, zoals heide- en hooilanden 
gemeenschappelijk bezit waren. De buurtschap kende een eigen bestuur, eigen rechten en 
eigen wetten; overtreders werden beboet. Ook het onderhoud van wegen en de 
waterhuishouding was een gemeenschappelijke taak. De ontwikkeling van de buurt Maanen is 
een proces van eeuwen geweest. De boeren hebben heel wat ‘Carolusguldens’ uitgegeven 
aan de ontginning van hun woeste en natte gronden. 
 

 
 
Afb. 4.  De Schutterweg in 1915, met rechts het Langkamperbos. 

 
Het westelijk deel van Maanen was erg moerassig en stond regelmatig onder water. In vroeger 
tijden was de waterstand veel hoger dan tegenwoordig. Er waren vele waterlopen in het 
gebied, waarvan de ‘Oude Wetering’ de grootste was. In Maanen liep zij onder de, al lang 
geleden verdwenen, ‘Plankenbrug’ door naar het zuiden. Hoewel gebrekkig vond afwatering 
plaats op de Kromme Eem, die de grens vormde tussen Utrecht en Gelderland. Na het graven 
van de Bisschop Davidsgrift (1473-1483) werd de waterlozing wat gunstiger. De Oude 
Wetering werd vergraven tot de hedendaagse Wetering om het water van de hoger gelegen 
buurt Doesburg, door de buurten Ede-Veldhuizen en Maanen naar het zuiden af te voeren. De 
situatie was aanleiding voor eindeloze ruzies tussen de buurten en ook met de Bennekommers 
en de Wageningers, waar het water uiteindelijk terecht kwam. De Hertog van Gelre bepaalde in 
een ‘Vorstelijke Brief’ dat de buurten niet zo maar mochten spuien, maar dat dit in de juiste 
volgorde moest geschieden. Eerst mocht het Maanderschut open, een dag later het 
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Veldhuizerschut en weer een dag later het Doesburgerschut. Eén buurt kon niet zelfstandig 
optreden, omdat voor het openen van het schut ook een vertegenwoordiger van de 
aangrenzende buurt een sleutel diende om te draaien. Deze regeling bleef eeuwenlang, tot in 
de jaren dertig van de 20e eeuw, bestaan. 
Niet alleen over de afwatering, maar ook over het gebruik van gronden, waren er regelmatig 
conflicten tussen aangrenzende buurtschappen. Oorspronkelijk behoorde de Sijsselt aan de 
buurt Maanen, maar dit bos- en heidegebied werd rond 1600 door de Hertog van Gelre 
overgedragen aan de heren van Kernhem. Hierdoor ontstond in Maanen gebrek aan 
heidegronden om af te plaggen en om vee te houden. Vele conflicten met de buurt Ede-
Veldhuizen zouden volgen als er weer eens boeren uit Maanen hun paarden of schapen op 
‘vreemde’ grond lieten grazen. Aanvankelijk durfde het Buurtbestuur van Ede-Veldhuizen niet in 
te gaan tegen de heren van Kernhem wanneer die de boeren uit Maanen in bescherming 
namen. Na weer een ruzie over de loop van de grens werd door het landgericht in 1645 de 
noordgrens van de buurt Maanen vastgelegd. In 1754 werd voor alle duidelijkheid het hele 
gebied afgepaald. 
 
De grote veranderingen in het buurtschap Maanen begonnen met de aanleg in 1840 van de 
Rhijnspoorweg (Utrecht-Arnhem), waarbij de eerste gezamenlijke gronden werden verkocht. 
De invoering van de Markenwet in 1886 maakte de verdeling c.q. verkoop van gezamenlijk 
bezit veel eenvoudiger. In 1900 werd tijdens de buurtspraak besloten de buurtheide ten oosten 
van de Stationsweg en ten noorden van de spoorlijn aan het Rijk te verkopen voor de bouw van 
kazernes en oefenterreinen, voor een bedrag van 10.000 gulden. De geërfden ontvingen per 
huis 115 gulden en per hectare f 28,75. In hetzelfde jaar werden grote stukken grond ten 
zuiden van de spoorlijn verkocht aan de firma R. Cruijff & Co uit Amsterdam die daar het Park 
Maanen (nu Oranjepark genoemd) inrichtte. In 1902 werd het ‘Turfveld’ voor bijna 11.000 
gulden verkocht en in 1905 werden het ‘Maanderzand’ en het ‘Oortveld’ van de hand gedaan. 
Ook deze bedragen gingen naar de geërfden. Nadat diverse andere percelen aan particulieren 
waren verkocht, had het voortbestaan van de buurt weinig zin meer. In 1908 nam de gemeente 
de wegen in de buurt over. Na een laatste buurtspraak in de maand juni van 1911 kwam er een 
einde aan deze buurt door de verkoop van de laatste gemeenschappelijke bezittingen. Zo hield 
deze buurtschap in 1911 na bijna zevenhonderd jaar op te bestaan. 
Op het vroegere grondgebied van de buurt Maanen liggen nu o.a. het ‘Beatrixpark’, de 
woonwijken ‘Maandereng’ en ‘Rietkampen’ en diverse bedrijventerreinen. De grenzen van de 
buurt Maanen zijn, op de kaart van vandaag, grofweg als volgt in te tekenen: 
* In het westen: Begrensd door de gemeentegrens Veenendaal (Dragonderweg); 
* In het zuiden: Het westelijk deel begrensd door de Maanderdijk, het oostelijk deel door de 
Zandlaan en vervolgens de Horalaan; 
* In het oosten: Juist oostelijk van de kazerneterreinen en het Sijsseltse bos; 
* In het noorden: Het westelijk deel de Schutterweg en de Frankeneng volgend, meer naar het 
oosten door de Klaphek en noordelijk van het Beatrixpark, uitkomend op de Eikenlaan. 
 
 
3.3  Archeologische gegevens 
 
Min of meer permanente bewoning vond in dit gebied plaats vanaf het midden van de late 
steentijd (vanaf ongeveer 3400 voor Chr.), met name langs de randen van de Veluwe. Hier 
ontstond verspreide bewoning met kleine, afgeperkte stukjes akkerland waaruit later grotere 
akkercomplexen konden groeien. In de bronstijd en de erop volgende ijzertijd werden ook de 
hogere en lagere delen van de Veluwe bevolkt. Hierbij werden de relatief rijke bosbodems die 
waren ontstaan in de mineralogisch rijkere Rijnafzettingen van de stuwwallen bij voorkeur als 
landbouwgrond gebruikt. Naarmate de bevolking toenam, werd meer bos gekapt en omgezet in 
landbouwgrond en heide. De ontbossing van de Veluwe die in de late middeleeuwen 
goeddeels was voltooid, leidde tot een versnelde uitloging van de bodem. In het leemarme 
dekzand- en stuwwalmateriaal heeft dit geresulteerd in sterk verarmde bodems met een 
uitspoelingshorizont van gebleekt zand. In het lemige stuwwalmateriaal en de hieruit 
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opgestoven gordeldekzanden kon uitspoeling minder makkelijk plaatsvinden en hebben zich 
voedselrijke bruine bosgronden ontwikkeld. 
De verarming van de bodems en het aanleggen van akkers leidde waarschijnlijk al in de 
bronstijd tot verstuiving van het oorspronkelijk door bosvegetaties vastgelegde dekzand. Het 
merendeel van de stuifzanden dateert echter van na de volle middeleeuwen. De kleine 
stuifzanden zijn ontstaan door verstuiving van de engen bij de dorpen op de overgang van de 
Gelderse Vallei naar de Veluwe, en als kleine verstuivingen langs wegen. De grote 
stuifzandcellen, die tegen de flanken van de stuwwallen van Ede en de Veluwe liggen, vormen 
meer autonome geomorfologische structuren. Hoe deze grote verstuivingen zijn ontstaan, is 
niet precies bekend, maar grondwaterstanddaling, klimaatverandering, overbegrazing en 
afbranden van heide hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. De grotere stuifzandgebieden 
liggen samen met de oude akkercomplexen (plaggendekken) als zogenaamde stuifzandcellen 
tegen de flanken van de stuwwallen. Vooral tussen de stuwwallen van Ede en de Oostelijke 
Veluwe is het dekzand echter volledig verdwenen; hier is dit oorspronkelijke stuifzand uit de 
laatste ijstijd tot op de onderliggende grindlagen verdwenen (reliëfarme erosievlakte). Het oude 
stuifzandoppervlak is weggestoven tot in de toenmalige bosrestanten en vormt een lang lint van 
hoge stuifzandruggen.9 
 

 
 
Afb. 5.  Ligging van de onderzoekslocatie (gele pijl) in de archeologische verwachtingszones. De genummerde 

symbolen verwijzen naar de tabel met vindplaatsen (tabel 1). 

Betekenis kleuren: groen = lage archeologische verwachting; geel = middelmatige archeologische verwachting; 

oranje = hoge verwachting met mogelijk goede conservering; rood = hoge verwachting met waarschijnlijk goede 

conservering; rood omrand = archeologisch / bouwhistorisch kansrijke locaties; blauwe arcering = terreinen met hoge 

archeologische betekenis. Gele huisjes = historische woning of boerderij. Bron: Keunen et al. 2013, kaartbijlage 2. 

 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Ede is direct ten westen van de 
onderzoekslocatie, bij de Verlengde Parkweg en omgeving, een omvangrijk terrein met hoge 
archeologische betekenis aangegeven (TAW18 in afb. 5). De status van dit terrein is door de 
gemeente Ede toegekend. Hier ligt een laat-Romeinse vindplaats, waarvan sommige delen al 
zijn opgegraven. Verder zijn op de Cultuurhistorische Waardenkaart in de nabijheid van de 
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onderzoekslocatie diverse archeologische vindplaatsen uit verschillende perioden aangegeven 
(afb. 5). Op ongeveer 1 km westelijk van de onderzoekslocatie bevindt zich een cluster 
vindplaatsen met bewoning uit de Romeinse tijd en ijzertijd.10 Verder liggen daar enkele 
mesolithische en neolithische vindplaatsen. Op ongeveer 3/4 km noordwestelijk en 
noordoostelijk van de onderzoekslocatie bevinden zich verschillende vindplaatsen uit de 
prehistorie, waaronder enkele grafheuvellocaties. De kenmerken van de verschillende 
vindplaatsen zijn weergegeven in tabel 1.11 
 

Cat nr sub complex per begin per eind toponiem opmerking

53 abc onbekend mesol L Rom Veldhuizen fragmenten aardewerk

58 a nederzetting ijzertijd M ijzertijd L Maanderbuurtweg

71 a nederzetting Rom L Rom L Verl. Parkweg - Maanderengweg

74 a nederzetting neol L neol L Verlengde Parkweg

74 b nederzetting Rom L Rom L Verlengde Parkweg

75 ab nederzetting Rom L ME L Verl. Parkweg - Maanderengweg

78 a nederzetting Rom L Rom Verlengde Parkweg

83 a onbekend Rom M Rom M Verlengde Parkweg munt

85 a nederzetting Rom L Rom L Verlengde Parkweg

102 a grafheuvel neol L neol L Maander Zand

171 a adm plaatsing neol M brons M Spoorstraat spits

205 a onbekend neol L neol L Oranjelaan scherf

216 a onbekend brons V brons V Berkenweg 2 scherven

216 b onbekend neol L neol L Berkenweg scherf

216 c onbekend ME L ME L Berkenweg scherf

499 a nederzetting ijzertijd ijzertijd Ede-oost veel aardewerk

521 a grafheuvel neol brons Oortveld 2 grafheuvels, Klokbekeraardew

522 ab nederzetting Rom ME V Manen Dietweg Germaans en Frankisch aardew

530 a nederzetting mesol mesol mesol basiskamp (opgr 1999)

587 a onbekend onbekend onbekend Zanderijweg

588 a onbekend onbekend onbekend Verlengde Maanderweg

603 abcde karrensporen neol M NT C Parkweg, Maander Enk spoorbundels, datering onbek.

605 acdefg nederzetting ijzertijd ijzertijd Kerkweg

605 bhijkl akker / tuin ME ME Kerkweg

670 ac nederzetting mesol neol Verl. Blokkenweg 14

670 bd nederzetting ME L NT  Verl. Blokkenweg 15

676 ab basiskamp mesol NT Pascalstraat houtskool en ongedet aardew

682 a nederzetting neol brons Uitvindersbuurt

682 cdeg nederzetting ijzertijd ME V Uitvindersbuurt o.a. Merovingsich en hutkom

684 a nederzetting mesol M mesol M Pascalstraat haardkuilen

684 ce nederzetting ijzertijd L Rom M Pascalstraat sporen bijgebouwen  
 
Tabel 1.  Lijst van vindplaatsen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

 
Tot slot kan nog worden vermeld dat in 2015 en 2016 opgravingen zijn uitgevoerd door RAAP 
(en deels door AWN-17) in het plangebied Park Reehorst (aangegeven in afb. 5). Hierbij is een 
nederzettingsterrein met een groot aantal huisplattegronden uit de ijzertijd aangetroffen en ook 
uit de volle middeleeuwen zijn hier sporen van bewoning aangetroffen.12 
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4  Aanpak van het onderzoek 
 
 
De archeologische begeleiding van de aanleg van de bouwput heeft plaatsgevonden op 29 en 
30 juni 2004 en is uitgevoerd door Ans Meure, Eduard Zuurdeeg, Corry Zuurdeeg en Odin de 
Kroon, in totaal 6 mensdagen. Het onderzochte gebied meet ongeveer 14 bij 21 meter. Door de 
onverwacht grote hoeveelheid aangetroffen sporen hadden deze vrijwilligers hun handen meer 
dan vol aan het uitvoeren van deze begeleiding. Daardoor zijn niet alle administratieve 
handelingen verricht zoals gebruikelijk is bij een archeologisch onderzoek. Zo zijn er geen 
dagrapporten gemaakt, geen hoogtemetingen uitgevoerd en is geen administratie van 
gemaakte foto's bijgehouden. Op de tweede en laatste dag was de tijd niet toereikend, 
waardoor een aantal sporen niet is gecoupeerd. 
Het uitgevoerde veldwerk heeft zich met name gericht op het vastleggen van de sporen en 
vondsten in de bouwput. De sporen zijn op vlaktekening schaal 1:50 gezet. Van de 
gecoupeerde sporen zijn coupetekeningen schaal 1:20 gemaakt. Van een aangetroffen 
waterput is een profieltekening gemaakt. Aan de sporen zijn spoornummers toegekend, die op 
de veldtekening zijn vastgelegd. Verder zijn aan de vondsten aparte vondstnummers 
toegekend, in totaal 40, waarbij de vondstomstandigheden op de kaartjes zijn aangetekend. 
Later zijn de vondstnummers en bijbehorende gegevens op een aparte digitale lijst verwerkt. In 
totaal zijn 31 foto's gemaakt, door Suzanne van der A en Ans Meure. 
 

 
 
Afb. 6.  Kijkje in de opengelegde bouwput Ede - Diedenweg 1 en 3, in ZZO-richting. Op de achtergrond de schuur op 

het achtererf van Diedenweg 5. Foto Ans Meure. 

 
De bouwput is in twee delen onderzocht, eerst een noordwestelijk deel en vervolgens een 
zuidoostelijk deel. In de aanwezige projectdocumentatie wordt gesproken over twee vlakken, 
waarvan het zuidoostelijke een hoger vlakniveau had, maar omdat er geen hoogtemetingen zijn 
gedaan, spreken we in deze rapportage voor de duidelijkheid over twee (werk)putten. Het 
opschaven van het vlak ging plaatselijk moeizaam door de aanwezigheid van verbrande leem 
in het vlak. De gemeentelijk archeoloog Suzanne van der A kwam regelmatig naar de 
bouwlocatie om de vorderingen te volgen en adviezen voor de aanpak te geven. 
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5  Resultaten 
 
 
5.1  Archeologische sporen en structuren 
 
Tijdens het onderzoek zijn twee werkputten aangelegd, eerst de put ter plaatse van huisnr. 1, 
waarin veel sporen tevoorschijn kwamen. Afgaande op de gemaakte foto's lag het aangelegde 
vlak 1,0 tot 1,2 meter onder het maaiveld. Later kwam ter plaatse van huisnr. 3 een tweede 
werkput te liggen, waarvan het vlak wat hoger lag dan dat van werkput 1. Werkput 2 is wat 
gehaast aangelegd en het is niet meer gelukt om de sporen in deze put te couperen. Daardoor 
is de registratie van deze sporen minder betrouwbaar dan de sporen in werkput 1. 
In afb. 8 is een overzicht van de twee werkputten met alle sporen weergegeven. In put 1 zijn in 
eerste instantie 71 sporen waargenomen, waarvan er 3 meteen als recente verstoringen 
werden geduid. Aan 68 sporen werd een spoornummer toegekend. Later, bij het couperen, zijn 
op basis van het coupebeeld twee spoordelen van een extra spoornummer voorzien (69 en 
70). Tijdens het onderzoek zijn zes toegekende spoornummers komen te vervallen, twee 
doordat ze één geheel met een aangrenzend spoornummer vormden (nrs. 39 en 44) en vier 
omdat ze bij het couperen in het profiel niet meer te zien waren (nrs. 50, 56, 64 en 65). In put 2 
is aan 27 sporen een spoornummer toegekend. Daarnaast was er één recente verstoring. 
 

                    
 
Afb. 7.  Het eerst uitgegraven (noordwestelijk) deel van werkput 1, gezien in noordoostelijke richting, met enkele 

paalsporen en een smalle greppel. De noordpijl ligt verkeerd en moet ca. 60 graden met de wijzers van de klok mee 

worden gedraaid. Foto Suzanne van der A. 

 
Een poging om de vele sporen te analyseren en hierin eventuele structuren te herkennen, is 
uitgevoerd door Matthijs van Kooten, stagiair van Hogeschool Saxion bij de gemeente Ede van 
november 2012 t/m januari 2013. Hij heeft de sporen in vier categorieën onderverdeeld: 
paalkuilen, greppels, waterputten en waterkuilen en overige sporen. Bij het herkennen van 
mogelijke structuren is puur visueel beoordeeld of er sporen zijn die samen mogelijk een 
structuur vormen. Het resultaat hiervan heeft hij vastgelegd in een document met de naam 
"Sporenverslag Diedenweg". In de onderstaande paragrafen 5.1.1 t/m 5.1.5 is voor een 
belangrijk deel van dit document gebruik gemaakt. 
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Afb. 8.  Allesporenkaart van de opgraving Ede - Diedenweg 1-3. De onderlinge posities van de werkputten 1 en 2 zijn 

in één systeem gemeten en weergegeven. 
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5.1.1  Paalkuilen 
 
Tijdens het onderzoek zijn voornamelijk (mogelijke) paalkuilen opgegraven. Deze variëren in 
grootte: 24 tot 80 cm diameter en 5 tot 50 cm diep onder het aangelegde vlak. De paalsporen in 
put 1 tekenen zich af als donkerbruine sporen in licht (geel)bruin zand (afb. 7). In put 2 zijn 
vooral de zuid(oost)elijke paalkuilen zeer donker van kleur. Mogelijk is het vlak hier niet diep 
genoeg aangelegd, waardoor de illusie ontstaat van een greppel, die gezien kan worden als 
meerdere paalkuilen. Opmerkelijk zijn de vele als (mogelijke) paalkuil geïnterpreteerde sporen, 
die erg inconsistent zijn in vorm en locatie. Wel kan op basis van de erin aangetroffen vondsten 
worden aangenomen dat ze daadwerkelijk uit dezelfde periode komen. Gelet op het 
vondstmateriaal, dat vooral uit kogelpot, Pingsdorf en Paffrath bestaat, kunnen de meeste 
sporen worden gedateerd tussen 1000 en 1200 n. Chr. Hierop komen we later nog terug. 
 
5.1.2  Greppels 
 
In put 1 zijn twee greppels opgegraven. De eerste (S1) is een smalle greppel die zich opdeelt in 
4 stukken, deze loopt ongeveer in oost-west richting. Door het ontbreken van vondsten en 
oversnijdingen door andere sporen is het onduidelijk hoe oud dit spoor is. Wel lijkt het logisch 
dat deze uit dezelfde tijd als de paalkuilen komt (ca. 1000-1200 n. Chr.), ook gezien de 
consistentie in kleur. De tweede greppel (S46) loopt dwars door put 1. Met een breedte van 1,5 
tot 2 meter en een lengte over de gehele put van zuidwest naar noordoost, kan dit een sloot als 
perceelgrens zijn geweest. Een belangrijk punt bij dit spoor is dat het om spoor 47 heenloopt en 
andere sporen doorsnijdt. Omdat de sloot zelf niet door enig ander spoor wordt doorsneden, is 
het aannemelijk dat dit spoor later dan de bewoningsfase van de nederzetting te dateren is. De 
vondsten die in deze slootvulling zijn gedaan (Paffrath en ouder materiaal), kunnen we als 
opspit zien. We mogen de determineerbare scherven slechts gebruiken voor een post quem 
datering, mede omdat er geen jongere scherven bij dit onderzoek zijn gevonden (en dus niet in 
de sloot terecht hadden kunnen komen). Zie hiervoor par. 5.2.1. Omdat het verloop van de 
sloot ongeveer haaks op de Diedenweg ligt, kan het om een oude perceelsscheiding gaan. 
 
5.1.3  Waterkuilen en waterputten 
 

 
 
Afb. 9.  De waterput in spoor 28, gemaakt uit een uitgeholde boomstam, nadat de putkuil machinaal was gecoupeerd. 

Het vergane deel is nog herkenbaar aan de verticale baan met donkerbruine vulling. Foto Suzanne van der A. 
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In de noordelijke punt van werkput 1 is een grote verkleuring met een waterput opgegraven 
(spoor 28). De putkuil heeft een diameter van ca. 3,5 m. In de putkuil is een houten constructie 
gevonden in de vorm van een uitgeholde boomstam. Deze blijkt in de eerste 2 m onder het 
maaiveld al te zijn vergaan en is hier te zien als een donkerbruine verkleuring (afb. 9). In de put 
is een flinke hoeveelheid aardewerk aangetroffen, waaronder een intacte Pingsdorfkan, dat de 
put voorlopig kan dateren in de periode 1000-1200 n. Chr. (zie verderop). 
Ten zuiden van deze waterput is nog een mogelijke waterput of waterkuil aangetroffen. Deze 
heeft niet de typerende vorm van waterputten, zodat het niet zeker is of dit daadwerkelijk een 
waterput is. Dit spoor (S35) meet ca. 2,5 meter bij 2,5 meter en is enigszins vierkant met een 
uitschieter in het zuidwesten. Hier wordt de waterkuil oversneden door spoor 36, welke in de 
coupetekening er alleen tegenaan lijkt te liggen. In de coupe is gebleken dat de diepte tot ca. 
1,35 m onder het vlak reikte en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het om een waterput 
ging. De vondsten vertellen ons wederom hetzelfde, aardewerk dat in 1000-1200 gedateerd 
wordt, wat betekent dat ook dit spoor bij de nederzetting hoorde. 
 
5.1.4  Overige sporen 
 
Naast de duidelijk interpreteerbare sporen zijn er ook enkele sporen waarvan nog geen functie 
kon worden vastgesteld. Het gaat hier met name om spoor 20, met een diameter van ca. 80 cm 
en een diepte van 22 cm onder het vlak. Het spoor heeft een bijzondere, ronde vorm met een 
platte bodem en heeft een rand van hout. Er is houtskool en er zijn scherven van een kogelpot 
(1000-1200 n. Chr.) in gevonden, alsmede een ijzeren nagel. Mogelijk gaat het hier om een 
ingegraven ton of een middeleeuwse koelkelder. Houten tonnen waren in de middeleeuwen 
een primair middel voor opslag van allerhande producten. Secundair werden deze tonnen 
gebruikt voor zeer veel verschillende doeleinden. 
 

 
 
Afb. 10.  Het ronde grondspoor S20, vermoedelijk de overblijfselen van een ingegraven tonnetje, dat mogelijk als 

koele bewaarplaats is gebruikt. Foto Suzanne van der A. 

 
 
5.1.5  Mogelijke structuren 
 
Zoals reeds vermeld, is het beoordelen van de opgravingsplattegrond vanuit de vraag of er 
sprake is van mogelijke structuren uitgevoerd door Matthijs van Kooten. Bij het herkennen van 
mogelijke structuren heeft hij puur visueel beoordeeld of er sporen zijn die samen mogelijk een 
structuur vormen. Gezien de vele paalkuilen lijkt er op de vlaktekening inderdaad sprake van 
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een aantal mogelijke structuren. De coupes laten echter zien dat de sporen erg inconsistent zijn 
in vorm en diepte. Dit kan normaliter beter worden beoordeeld door de vlakhoogtes in het veld 
op te meten. Helaas is dit bij deze opgraving niet gebeurd. Ook zijn de afstanden van de 
paalkuilen bij de verschillende mogelijke structuren niet altijd gelijk. Omdat er onvoldoende 
zekerheid is over de vraag of het daadwerkelijk om structuren gaat, spreekt hij in zijn 
beschrijving regelmatig over ‘mogelijke structuren’. Hierna komen één voor één de mogelijke 
structuren aan de orde, die zijn weergegeven in afb. 11. Hier en daar heeft de redactie kleine 
wijzigingen en nuanceringen in de interpretatie aangebracht. 
 

 
 
Afb. 11.  Mogelijke structuren die te herkennen zijn in de opgravingsplattegrond. Bron: Matthijs van Kooten, 2013, 

Sporenverslag Diedenweg, pag. 5. 

 
Structuur 1, bestaande uit sporen 2, 3, 10 en 11 
 
Structuur 1 bevindt zich in het (noord)westen van put 1. Het gaat mogelijk om een spieker die 
bestaat uit 4 palen. De palen bevinden zich op ca. 1,5 meter van elkaar. De coupetekeningen 
van spoor 2 en 3 (niet in dit verslag opgenomen) laten enige consistentie zien in de vorm. 
Helaas ontbreken coupetekeningen van spoor 10 en 11. Wel is te zien dat deze sporen kleiner 
en minder diep zijn. Hierdoor is het minder waarschijnlijk dat ze toch bij spoor 1 en 2 horen. 
 
Structuur 2, bestaande uit sporen 38, 17, 18, 40, 42 en 43 
 
Structuur 2 bevindt zich in het zuiden van put 1, direct ten noorden van greppel 2 (spoor 46). 
Mogelijk gaat het hier om een spieker met 8 of 9 palen. Is dit het geval, dan ontbreekt er een 
paalspoor (midden onder in afb. 11) en zou spoor 38 (het grote spoor linksonder) oorspronkelijk 
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moeten hebben bestaan uit 2 paalkuilen. De sporen verschillen enigszins in diepte, met een 
minimale diepte van 10 cm en een maximale diepte van 36 cm. Het is ook mogelijk dat de 
sporen rechts in afb. 11 behoren tot structuur 5. Dit is niet met zekerheid vast te stellen. 
 
Structuur 3, bestaande uit sporen 6, 8 en 9 
 
Structuur 3 ligt in het noorden van put 1. Mogelijk gaat het hier om een 3-palige spieker of een 
4-palige spieker waarvan het vierde paalspoor buiten de werkput ligt. De drie sporen variëren in 
diepte van 14 tot 22 cm. We moeten aannemen dat de mogelijke spieker ouder of jonger is dan 
spoor 7, dat ertussen ligt. 
 
Structuur 4, bestaande uit sporen 71 t/m 79, 82, 83, 88, 89, 90 en 93 t/m 96 
 
Structuur 4 ligt in het midden van put 2 (de zuidoostelijke put). Het gaat hier om meerdere rijen 
paalkuilen die in noordwest-zuidoostelijke richting gelegen zijn. De paalkuilen kunnen 
onderdeel zijn van een plattegrond. De lange wanden bestaan uit 8 wandstijlen. De lengte is 
ca. 5 meter. Tussen de wanden lijken ook enkele middenstaanders te staan. Voor een 
middeleeuws woonstalhuis lijkt de structuur te klein te zijn. We moeten dan eerder aan een 
bijgebouw denken. Er zijn geen coupes van deze sporen gemaakt, dus beschikken we niet 
over dieptes die extra informatie kunnen leveren. Een alternatief is dat de rijen sporen greppels 
vormen, die onregelmatig zijn uitgegraven en zich in het vlak aftekenen als paalsporen.  
 
Structuur 5, bestaande uit sporen 12, 13, 15, 16, 19, 22, 41 (mogelijk ook 11, 40, 42 en 43) 
 
Structuur 5 ligt in put 1, direct aan de oostelijke kant van structuur 1. Het gaat hier op basis van 
de vlaktekening om een structuur die een bootvorm lijkt te hebben. De grootte van de mogelijke 
structuur is echter aanzienlijk kleiner dan de bootvormige huizen die we kennen uit de 11e en 
12e eeuw. De paalkuilen van deze mogelijke structuur variëren van 5 t/m 45 cm diep t.o.v. het 
vlak en dit is niet erg consistent. Deze mogelijke structuur heeft één spoor (spoor 11) 
gemeenschappelijk met structuur 1. De toewijzing van spoor 11 aan structuur 5 is evenwel niet 
noodzakelijk om van een mogelijke structuur te kunnen spreken. 
 
Vanwege de vele aangetroffen sporen, de waterput en het vele vondstmateriaal kan zonder 
meer worden gesteld dat het hier om een nederzettingsterrein gaat. Toch heeft het zoeken van 
Matthijs van Kooten naar structuren in de opgravingsplattegrond slechts één aannemelijk 
resultaat opgeleverd. Dit betreft structuur 4, omdat de paalsporen op herkenbare rijen liggen. 
Mogelijk was hier sprake van een bijgebouw. Structuur 5 heeft, ondanks zijn bootvorm, niet de 
afmetingen die bij een bootvormig woonstalhuis horen. Doorgaans hebben deze boerderijen 
grote paalkuilen, wat hier slechts bij twee van de acht sporen (41 en 22) het geval is. 
 
Structuur 6, bestaande uit sporen 38, 41, 22, 33 en mogelijk 7 en 4 
 
Een alternatieve mogelijkheid is dat de sporen 41 en 22 samen met sporen 38 en 33 een deel 
van een boerderijplattegrond vormen. Deze vier sporen liggen immers op een gebogen lijn. De 
tegenoverliggende wand zou dan kunnen worden herkend in spoor 7 en eventueel in spoor 4, 
maar zich verder aan de noordwestzijde buiten de werkput moeten bevinden. Deze 
mogelijkheid wordt onderschreven door Eric Norde en is weergegeven als structuur 6 in 
afbeelding 12. De getekende structuur is karakteristiek voor bootvormige boerderijplatte-
gronden uit de periode van de volle middeleeuwen. 
 
Structuur 7, bestaande uit sporen 87, 88, (83,) 82, 81 en mogelijk nog enkele sporen 
 
Door Eric Norde wordt nog een andere mogelijke structuur naar voren gebracht, namelijk een 
deel van een mogelijke boerderijplattegrond, die zich grotendeels in werkput 2 bevindt, maar 
mogelijk deels ook in werkput 1. Deze is in afb. 12 weergegeven als mogelijke structuur 7. De 
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noordwesthoek van deze mogelijke structuur laat zich niet goed duiden, maar vóór zo'n 
mogelijke structuur pleit dat de oriëntatie ongeveer dezelfde is als die van structuur 6. Het is 
niet ongewoon dat in nederzettingen uit deze periode meerdere bootvormige boerderijen op 
een rijtje liggen met eenzelfde oriëntatie, vaak in west-oost richting. Verder kan nog worden 
opgemerkt dat structuur 4 dan kan worden gezien als een aanbouw of bijgebouw bij structuur 
7. 
 

              
 
Afb. 12.  Mogelijke structuren die te herkennen zijn in de opgravingsplattegrond en die worden erkend als 

mogelijkheid na een evaluatie tussen de auteurs en Eric Norde (seniorarcheoloog). 

 
Een andere benadering bij het zoeken naar structuren is het dateren van de sporen met behulp 
van het er uit verzamelde vondstmateriaal. In afbeelding 13 is per spoor met een kleur 
aangegeven waaruit het scherfmateriaal bestaat dat er in is aangetroffen. In het ideale geval 
verkrijgen we op deze manier onderscheidbare post quem dateringen, op basis van het jongste 
scherftype. Een spoor is dan even oud als of jonger dan het jongste erin gevonden 
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vondstmateriaal. In dit geval ligt dit niet eenvoudig, omdat we hier te maken hebben met drie 
typen scherven, namelijk kogelpot, Pingsdorf en Paffrath, die elkaar qua chronologie in ruime 

   
 
Afb. 13.  Opgravingsplattegrond van de opgraving Ede - Diedenweg 1-3, met per spoor de typering van het 

scherfmateriaal in de vulling van het betreffende spoor. Vuursteenfragmenten, bronstijdscherf en Badorfscherven zijn 
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buiten beschouwing gelaten, omdat ze samen met jonger materiaal in de sporen zijn aangetroffen en als "opspit" 

worden beschouwd. Voor verdere toelichting zie de tekst. 

 
mate overlappen. Over het algemeen zijn Pingsdorfscherven gemiddeld wat ouder dan 
Paffrathscherven, maar voor afzonderlijke scherven is dat moeilijk te bepalen. Binnen het 
gevonden Pingsdorfmateriaal is het niet gemakkelijk om een preciezere onderverdeling vast te 
stellen (zie hiervoor par. 5.2). Het kogelpotmateriaal kan zijn geproduceerd in een periode die 
de gehele Pingsdorf- en Paffrathperiode omvat en is daarmee het minst precies. Om deze 
redenen is ervoor gekozen in afbeelding 13 te werken met vier categorieën: 
1. alleen kogelpot; 
2. Pingsdorf (al dan niet naast kogelpot); 
3. Pingsdorf én Paffrath (al dan niet naast kogelpot); 
4. Paffrath (al dan niet naast kogelpot); 
Het beperkte aantal oudere vondsten (vuursteenafslagen, bronstijdscherf en Badorfscherven) 
is in afbeelding 13 buiten beschouwing gelaten, omdat ze samen met jonger materiaal in de 
sporen zijn aangetroffen en als "opspit" worden beschouwd. 
 
Bij de interpretatie van afbeelding 13 is ook van belang dat de hoeveelheid vondsten per spoor 
over het algemeen klein is. Daardoor speelt het toeval hier een belangrijke rol. Het blijft dus om 
post quem dateringen gaan, waarbij niet goed kan worden vastgesteld hoeveel jonger een 
spoor is dan de jongste erin aangetroffen scherf. Dit wordt onderstreept door de vele sporen 
waaruit geen dateerbare vondsten zijn verzameld, terwijl deze toch op enig moment door 
menselijk handelen zijn ontstaan. De diepte van de sporen vanaf het aangelegde vlak hebben 
we verder niet in de beschouwingen betrokken omdat er geen vlakhoogtes zijn vastgesteld 
door middel van waterpassing. Wanneer we afbeelding 13 bekijken, moet de conclusie zijn, dat 
we op grond van het erin aangetroffen vondstmateriaal geen sporen kunnen combineren tot 
structuren. Dit betekent niet dat er geen structuren aanwezig kunnen zijn. Op grond van de 
ligging van de sporen blijft de mogelijke structuur 4 (afb. 11) een goede kandidaat voor een 
bijgebouw of aanbouw en de structuren 6 en 7 reële mogelijkheden voor delen van 
boerderijplattgronden. 
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5.2  Vondsten 
 
Vóór 2009 zijn de vondsten gedetermineerd in de AWN-werkruimte aan de Nijhoffstraat 42 te 
Arnhem en zijn de gegevens in een digitale lijst vastgelegd. In 2012 zijn alle vondsten opnieuw 
onder de loep genomen en is een aantal verbeteringen doorgevoerd op de lijst. Ook is gezocht 
naar aan elkaar passende scherven ten behoeve van determinatie en tekenen. 
 
5.2.1  Keramiek 
 
Bij de archeologische begeleiding in de bouwput zijn in totaal 477 aardewerkscherven 
verzameld. De determinatie van de scherven resulteert in de volgende onderverdeling: 
 
Bronstijd     1    Paffrath   35 
Badorf      5    Kogelpot 344 
Pingsdorf   92 
 
Het kogelpotaardewerk is wat minder nauwkeurig te dateren dan het Pingsdorf- en Paffrath-
aardewerk. Pingsdorfaardewerk komt voor in de 11e en 12 eeuw, maar ook al in de 10e eeuw. 
Paffrathaardewerk kennen we uit de 11e en 12e eeuw.13 Het zwaartepunt van Paffrath ligt 
doorgaans wat later dan dat van het Pingsdorfaardewerk. Omdat protosteengoed volledig 
ontbreekt, moet de bewoning hier vóór de 13e eeuw zijn opgehouden. De tijd voorafgaand aan 
het Pingsdorfaardewerk wordt vertegenwoordigd door 5 scherven die als Badorf zijn 
gedetermineerd. 
Hieronder zullen we het aangetroffen aardewerk per categorie wat uitgebreider beschrijven, 
met tekeningen van de meest kenmerkende scherven. De hiervoor geselecteerde scherven 
hebben we volgnummers toegekend, b.v. P1 = Pingsdorf nr. 1., Pa6 = Paffrath nr. 6, etc. Een 
volledig overzicht hiervan is weergegeven in de bijlage. 
 
Pingsdorfkeramiek 
 

       
 
Afb. 14a en b.  Het doen van een mooie vondst leidt altijd weer tot blije gezichten. In dit geval betrof het een complete 

Pingsdorfkan, met rode versiering onder de rand. De kan werd onderin de houten waterput aangetroffen. 
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Het grootste deel van het Pingsdorfaardewerk heeft een lichtgele of geelbruine kleur, maar er 
komen ook grijze Pingsdorfscherven voor, die tot het late Pingsdorf kunnen behoren. Bijzonder 
was de vondst van een complete Pingsdorfkan onderin de vulling van de opgegraven 
boomstamput (afb. 14a en b; afb. 15, P17 en afb. 16). Deze kan hoort thuis in periode 6 of 7 
van de indeling volgens Sanke, dus in de 12e eeuw.14 
Het Pingsdorf randfragment P5 (zie afb. 15) lijkt qua profiel en versiering op voorbeelden bij 
Sanke uit periode 6 (eerste helft van de 12e eeuw), maar ook nog op voorbeelden uit periode 5 
(tweede helft van de 11e eeuw). De versieringen op enkele andere Pingsdorfscherven, P10 in 
afb. 15, en P6, P9 en P12 (hier niet afgebeeld), vertonen de meeste overeenkomsten met 
voorbeelden uit periode 6 bij Sanke. 
 
 
 
 
 
 
                                                               P5                                                                    P5 
                                                              profiel                                                              aanzicht 
 
 
 
 
 
                                                                    P10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           P16 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      P15 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        P2                                                                            P17 
 
 
Afb. 15.  Selectie uit de Pingsdorfvondsten.   Schaal 1 : 2 
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Afb. 16.  De (vrijwel) complete Pingsdorf kan, die onder in de houten waterput werd aangetroffen. 

 
 

 
 
Afb. 17.  Pingsdorfscherf van kruik P1, met versiering die karakteristiek is voor periode 7 volgens Sanke (tweede helft 

12e eeuw). Deze scherf werd aangetroffen in de vulling van de waterput. 

 
Een goed determineerbare scherf is weergegeven in afb. 17. Deze grijze scherf werd met een 
aantal bijbehorende scherven aangetroffen in de vulling van de waterput. Ze vormen ongeveer 
de helft van een kruik (P1). De bodem en bijna de helft van de wand zijn aangetroffen. De 
versiering zit op de schouder, boven het breedste deel van de pot. De versiering is 
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karakteristiek voor periode 7 volgens Sanke (tweede helft van de 12e eeuw). De bewaard 
gebleven hoogte is ca. 20,5 cm. Van een facetgroef, die net onder de potrand zat, is een stukje 
aanwezig. Hieruit kan worden afgeleid dat de pot oorspronkelijk ca. 22 cm hoog was. De 
grootste diameter van de buik was 18 à 19 cm. 
 
Paffrathkeramiek 
 
Het gevonden Paffrathaardewerk vertoont de kenmerkende blauwe tot zwarte, soms glanzende 
kleur op het oppervlak. De randscherven hebben het kenmerkende profiel met een hoekige 
buitenkant (afb. 18) dat op de 12e eeuw wijst. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Pa1                                                        Pa6 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Pa2                                                              Pa3 
 
Afb. 18.  Selectie uit de Paffrathvondsten.   Schaal 1 : 2 

 
Kogelpotkeramiek 
 
Het kogelpotaardewerk varieert van dunwandige tot dikwandige scherven en de toegepaste 
verschraling varieert van licht tot grof. De grove magering bestaat doorgaans uit brokjes 
kwartsgruis. Alle soorten combinaties van wanddikte en verschraling komen voor. De 
randprofielen vertonen meestal een uitstaande rand, die vaak doet denken aan een dekselgeul 
en kenmerkend is voor de 11e - 12e eeuw (afb. 19 a en b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   K1 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      K18                                           K12 
 
Afb. 19a.  Selectie uit de kogelpotvondsten.   Tekening schaal 1 : 2 
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                                                                                                                                              K9 
 
                                                                           K2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         K2 buitenzijde                 K2 profiel en binnenzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            K21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 K24 
 
 
Afb. 19b.  Selectie uit de kogelpotvondsten.   Schaal 1 : 2 
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Eén bijzondere kogelpotscherf is in 2009 en 2012 bij het determineren niet opgevallen. Het 
betreft een wandscherf met een lichte knik, die aan de buitenzijde twee niet al te diepe 
vingertopindrukken heeft (afb. 19c). Pas bij het voorbereiden van de terug-overdracht van de 
vondsten aan de gemeente Ede viel deze scherf op. In eerste instantie dachten we aan een 
prehistorische datering. De gemeentelijk archeologen van Zutphen hebben deze scherf echter 
gedetermineerd als kogelpot uit de 9e of 10e eeuw. De scherf behoort door zijn hardheid niet tot 
het prehistorische aardewerk of het Hessens-Schortens aardewerk. Beide wandzijden van de 
scherf hebben een geoxideerde kleur en het baksel is verschraald met kwartsgruis tot 3 mm en 
mogelijk ook potgruis tot 3 mm. De scherf vertoont overeenkomsten met een in Eme (bij 
Zutphen) gevonden kogelpotscherf.15 Ook op aardewerk uit de vroege ijzertijd kunnen 
vingertopindrukken worden aangetroffen, maar dat aardewerk is anders van karakter.16 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      K25 

 
Afb. 19c.  Bijzondere kogelpotscherf.   Schaal 1 : 1 

 
Badorfkeramiek 
 
Zoals bovenaan blz. 21 is aangegeven, zijn er 5 Badorfscherven gevonden. De als Badorf 
getermineerde scherven zijn op de draaischijf vervaardigd en hebben een vrij zacht baksel, met 
een kleur die varieert van wit tot bruingeel. Eén van deze scherven, met een bruingele kleur, is 
voorzien van radstempelversiering (afb. 20). 
 
 
 
 
 
                                                          B1 
 
Afb. 20.  Opgegraven Badorfscherf.   Schaal 1 : 1 

 
Bronstijdkeramiek 
 
Er werden één bronstijdscherf gevonden, die is versierd met parallelle groefjes (afb. 21).  
 
 
 
 
 
 
                                                           Br1         
 
Afb. 21.  Opgegraven bronstijdscherf.   Schaal 1 : 1 

 
 
Het aardewerk in de waterput 
 
Zoals op blz. 15 al is aangegeven, werden onderin de boomstamput veel aardewerkscherven 
aangetroffen (vondstnr. 38, afb. 22) en een vrijwel complete Pingsdorfkan, die in de 12e eeuw 
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kan worden geplaatst (vondstnr. 39). Het aardewerk uit vondstnr. 38 bestaat uit 54 Pingsdorf-
scherven (die deels aan elkaar passen), 3 Paffrathscherven en 15 kogelpotscherven. Omdat 
het merendeel van de scherven vrij groot is, kunnen we dit zien als materiaal dat gebruikt werd 
in de periode dat de waterput in gebruik was. Uit de putkuil (buiten de waterput) kwamen 1 
Badorfscherf, 2 Pingsdorfscherven, 1 Paffrathscherf en 8 kogelpotscherven. Op grond van de 
Pingsdorf- én de Paffrathscherven lijkt het aannemelijk dat de waterput zeker nog tot in de 
tweede helft van de 12e eeuw werd gebruikt. Het is mogelijk dat het Pingsdorf van periode 7 
(cf. Sanke) qua datering dicht bij het moment van dichtgooien van de waterput ligt. 
 
5.2.2  Overige vondstcategorieën 
 
Naast het aardewerk zijn er verschillende andere soorten vondsten gedaan. De verdeling 
hiervan is als volgt: 
Vuursteen      6 
Tefriet       3 (waaronder een stuk van een platte maalsteen) 
Overige natuursteen   50 
Baksteen / beton     3 
Verbrande leem   46 
Metaal     10 
Houtskool      3 
Bot       5 
 

 
 
Afb. 22.  Odin de Kroon met het aardewerk dat werd gevonden in de houten waterput. Foto Ans Meure. 

 
 
Binnen de categorie natuursteen nemen vuursteen en tufsteen een speciale positie in vanwege 
de doelen waarvoor het materiaal werd gebruikt. Vuursteen werd in de steentijd en ook nog in 



28 
 

de vroege bronstijd gebruikt om werktuigen van te maken. Het bij ons onderzoek aangetroffen 
vuursteen bestaat uit drie afslagen en drie fragmenten, die kunnen wijzen op de aanwezigheid 
van een mesolithisch kampement in de nabijheid. Tufsteen is gebruikt als bouwmateriaal 
voordat in de 13e eeuw het baksteen in gebruik kwam. Het overige natuursteen bestaat met 
name uit kwarts, kwartsiet, graniet en zandsteen. De laatste twee kunnen ook als 
bouwmateriaal zijn gebruikt. Daarnaast werd zandsteen ook wel als slijpsteen gebruikt. 
 
De verbrande leem, vaak aangeduid als huttenleem, zijn restanten van de laag leem waarmee 
vlechtwerkwanden van gebouwen waren besmeerd. Bij een brand kon de leem een zo hoge 
temperatuur krijgen, dat de leem werd gebakken en in de vorm van roodachtige brokken, met 
daarin soms nog de twijgafdrukken van het vlechtwerk, is terug te vinden. 
De metaalvondsten bestaan voornamelijk uit sterk gecorrodeerde fragmenten ijzer, die van 
messen afkomstig kunnen zijn. Ook is een gesmede ijzeren spijker gevonden, alsmede een 
ijzerslak. Een bijzondere vondst uit de waterput was een stuk paardentuig. Deze vondst is 
direct na de archeologische begeleiding apart gehouden, net als de Pingsdorfkan. Helaas is 
niet duidelijk waar het paardentuig zich bevindt. 
 
De botten werden gedetermineerd als afkomstig van schaap / geit (2 onderkaken en 1 kies) en 
van varken (1 kaak en 1 kies). 
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6  Conclusies 
 
 
Op basis van de vele grondsporen en vondsten kan zonder meer worden geconcludeerd dat 
deze plek heeft behoord tot een nederzettingsterrein. Argumenten hiervoor zijn de opgegraven 
waterput, gemaakt uit een uitgeholde boomstam, de aangetroffen huttenleem en de vele 
paalkuilen, waarbij in werkput 2 hoogstwaarschijnlijk de structuur (nr. 4) van een bijgebouw of 
aanbouw kan worden herkend. Dit kan een aanbouw zijn geweest bij de mogelijke 
boerderijstructuur (nr. 7), maar dit is niet zeker. Een duidelijker mogelijke boerderijstructuur (nr. 
6) is te zien in werkput 1. Beide structuren lopen dan door buiten de werkputten. De smalle 
greppel (S1) die door structuur 6 heen loopt, duidt er - met de vondsten - op dat er in de 
nederzetting sprake is van meer dan één bewoningsfase. 
De meest bijzondere aangetroffen structuur is de waterput, gemaakt uit een uitgeholde eiken 
boomstam. De bijbehorende putkuil werd al in het vlak herkend en heeft een diameter van 
meer dan 3 meter. Onder in de vulling van de put werd veel aardewerk aangetroffen, voor het 
grootste deel Pingsdorfaardewerk. Op grond hiervan dateren we de put in de 12e eeuw. Er is 
geen hout van de put bewaard gebleven, zodat nadere datering hiervan niet mogelijk is.  
 

    
 
Afb. 23a.  Beeld van de boomstamput nadat de coupe van de putkuil was geschaafd en het hout van de put was 

vrijgelegd. Foto Ans Meure. 

Afb. 23b.  Delen van de putwand nadat deze uit elkaar was gehaald. Foto Ans Meure. 

 
Het bij de archeologische begeleiding aangetroffen aardewerk bestaat voor het overgrote deel 
uit scherven van kogelpot, Pingsdorf en Paffrath. Hieruit leiden we af dat de nederzetting in elk 
geval in de 11e en/of 12 eeuw werd bewoond. Aan de hand van het aangetroffen 
Pingsdorfaardewerk (pag. 22, periode 5, 6 en 7 cf. Sanke) kan deze tijdsbepaling nog worden 
aangescherpt. Uit het schervenspectrum concluderen we dat het hoogtepunt van bewoning op 
deze plek in de 12 eeuw heeft gelegen. Het is mogelijk dat de nederzetting al in de tweede helft 
van de late 11e eeuw werd bewoond. Het ontbreken van protosteengoed betekent dat de 
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bewoning ter plaatse rond het eind van de 12e eeuw moet zijn opgehouden. Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met een verandering van de nederzettingsstructuur, waaruit uiteindelijk het 
historische buurtschap Maanen ontstond. Dat het zwaartepunt van bewoning in de 12 eeuw 
heeft gelegen, lijkt te worden weerspiegeld in de verdeling van de aanwezigheid van deze 
scherftypen over de verschillende sporen in afb. 13. Omdat in de 12e eeuw zowel Pingsdorf, 
Paffrath als kogelpot worden gebruikt, is het logisch dat het beeld een totaal willekeurige 
verdeling lijkt weer te geven. 
Van de drie genoemde aardewerksoorten is het kogelpotmateriaal het minst nauwkeurig te 
determineren, maar omdat de overige scherven vrijwel allemaal tot het Pingsdorf- en Paffrath-
aardewerk behoren, is het aannemelijk dat de meeste kogelpotscherven eveneens in de 11e 
en 12e (eventueel 10e) eeuw thuishoren. Vergelijkbaar kogelpotmateriaal is opgegraven bij een 
onderzoek op het Husselerveld in Putten. Naast een component uit de ijzertijd en Romeinse tijd 
kent deze vindplaats een belangrijke component uit de vroege en volle middeleeuwen.17 De 
samenstelling van deze laatste component is in tabel 2 vergeleken met de samenstelling van 
het aardewerk dat bij het project Diedenweg 1-3 is gevonden. 
 

categorie soort Putten- 
Husselerveld 
       aantal 

Ede- 
Diedenweg 1-3 
       aantal 

lokaal handgevormd Hessens-Schortens 200 -- 

 Kogelpot 338 -- 

 onbepaald 438 344 

geïmporteerd Badorf / Vorgebirge 30 5 

 Mayen (laat) 11 0 

 Badorf / Pingsdorf 7 0 

 Pingsdorf 65 92 

 Pingsdorf / Protosteengoed 2 0 

 Paffrath 9 35 

 Maasvallei 6 0 

totaal  1106 476 

Percentage geïmporteerd 
van totaal 

  
11,8 % 

 
27,7 % 

 
Tabel 2.  Vergelijking van de aardewerkvondsten uit de vroege en volle middeleeuwen van het project Ede-

Diedenweg 1-3 met de vondsten van de opgraving Putten-Husselerveld. De toegepaste determinatie is niet volledig 

vergelijkbaar, omdat bij het project Ede-Diedenweg 1-3 bij het handgevormde aardewerk geen onderscheid is 

gemaakt tussen Hessens-Schortens aardewerk en kogelpotaardewerk in engere zin. Wat in dit rapport als 

kogelpotaardewerk is benoemd, staat hier weergegeven als lokaal handgevormd onbepaald. 

 
Een verschil is dat bij het project Ede-Diedenweg 1-3 het geïmporteerde aardewerk een 
belangrijker deel van het totaal uitmaakt dan bij Putten-Husselerveld (27,7 % tegen 11,8 %). Dit 
kan (deels) worden verklaard door het vele Pingsdorfaardewerk dat in Ede in de houten 
waterput is aangetroffen. In de houten waterput maakte het geïmporteerde aardewerk 79 % 
van het totaal uit (57 op 72 stuks, zie pag. 26), terwijl dit voor het hele onderzoek Ede-
Diedenweg 1-3 27,7 % bedraagt. Door de aard van het gebruik is de kans dat kogelpot-
materiaal in de waterput terechtkomt, kennelijk nogal klein. Zonder de vondsten uit de waterput 
komen we uit op 18,6 % (75 op 404 stuks). 
Een tweede verklaring voor het verschil in percentage tussen Putten-Husselerveld en Ede-
Diedenweg 1-3 kan zijn dat in de volle middeleeuwen het aandeel van geïmporteerde keramiek 
sowieso groter kan zijn dan in de vroege middeleeuwen. Omdat op de vindplaats Ede-
Diedenweg 1-3 het vondstmateriaal uit de vroege middeleeuwen beperkt is, in tegenstelling tot 
Putten-Husselerveld, heeft dit dan ook gevolgen voor de berekende verhouding. Hoewel wij in 
het vondstmateriaal geen Hessens-Schortens hebben onderscheiden, omdat wij daarmee 
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onvoldoende ervaring hebben, kan het ook goed zijn dat er gewoon minder Hessens-Schortens 
in het vondstmateriaal van Ede-Diedenweg 1-3 aanwezig is. 
De randprofielen van de kogelpotscherven van de vindplaats Putten-Husselerveld (zie afb. 24) 
vertonen veel overeenkomsten met de randprofielen van het aan de Diedenweg in Ede 
gevonden kogelpotaardewerk (vergelijk afb. 19a en b). Hierbij moeten we wel bedenken dat op 
de vindplaats Husselerveld meer Badorfaardewerk is gevonden dan bij het onderzoek aan de 
Diedenweg en dus meer vroegere types tussen het kogelpotmateriaal kunnen zitten. 
 
Naast het vondstmateriaal uit de volle middeleeuwen is bij de archeologische begeleiding Ede-
Diedenweg 1-3 een beperkte hoeveelheid vondsten uit andere periodes aangetroffen. De als 
Badorfaardewerk gedetermineerde scherven weerspiegelen de aanwezigheid van bewoning 
vóór de 10e - 12e eeuw in dit gebied. Op de vindplaatsen 522 (Verlengde Blokkenweg) en 682 
(Uitvindersbuurt) is al eerder vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen (zie afb. 5 en tabel 1). 
De scherf uit de bronstijd kan worden beschouwd als een losse vondst die mogelijk hoort bij 
bewoning in deze periode op enige afstand van de plaats van onderzoek. Er zijn in de 
omgeving twee bronstijdvindplaatsen bekend. Het gaat om vindplaats 216 (Berkenweg) op ca. 
800 m ten noordoosten van de onderzoekplek en vindplaats 682 (Uitvindersbuurt) op ca. 800 m 
ten westen van de onderzoeksplek (zie afb. 5 en tabel 1). Het vuursteenmateriaal weerspiegelt 
menselijke activiteiten uit de midden-steentijd tot eventueel de vroege bronstijd. Soortgelijk 
materiaal is in Ede op verschillende vindplaatsen aangetroffen. 
 

 
 
Afb. 24.  Schematische weergave van de onderscheiden randtypes van kogelpotten bij de opgraving Putten-

Husselerveld. Bron: Blom en Van Waveren 2005, 121 (schaal niet aangegeven). Tekening K.L.B. Bosma. 

 
Zoals eerder vermeld, kon de archeologische begeleiding in dit project niet onder ideale 
omstandigheden plaatsvinden uitgevoerd. Het grote aantal blootgelegde sporen had tot gevolg 
dat keuzes moesten worden gemaakt in wat kon worden gedaan. Daardoor zijn de meeste 
sporen in werkput 2 niet gecoupeerd en zijn er geen hoogtemetingen gedaan. Ook is er geen 
profielopname van de putwand gemaakt, zodat we geen veldgegevens hebben over de 
aanwezige stratigrafie en de geomorfologie. Over bodemgesteldheid en intactheid van het 
bodemprofiel kunnen we wel een uitspraak doen. De sporen uit de volle middeleeuwen zijn nog 
gaaf in de bodem bewaard gebleven en niet noemenswaardig verstoord door de bebouwing die 
hier heeft gestaan. Deze sporen liggen onder een afdekkend bodempakket van 0,8 tot 1,2 
meter dikte. Dit betekent dat in dit gebied - ondanks de aanwezige bebouwing - sprake is van 
een goede conservering van de in de bodem aanwezige archeologische waarden. Daardoor 
zal toekomstig archeologisch onderzoek in dit gebied een grote kans op resultaten hebben. 
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7  Samenvatting 
 
 
Op 29 en 30 juni 2004 is onder leiding van Suzanne van der A, toenmalig gemeentearcheoloog 
van Ede, een archeologische begeleiding uitgevoerd bij het uitgraven van een bouwput van ca. 
14 bij 21 meter op het perceel Diedenweg 1-3 in Ede. Bij de uitvoering en uitwerking hiervan is 
door leden van AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland assistentie verleend. De 
archeologische begeleiding was als voorwaarde opgenomen bij het verlenen van vrijstelling 
van het bestemmingsplan, om de bouw van twee woningen mogelijk te maken. Op de 
betreffende plek had eerder een kleuterschool gestaan, die was gesloopt. Het was de vraag in 
hoeverre deze bebouwing de eventueel aanwezige archeologische waarden in de bodem al 
had verstoord. De gemeente Ede verbond aan de vrijstelling de voorwaarde dat de aanleg van 
de bouwput onder archeologische begeleiding zou plaatsvinden. 
 
Bij de archeologische begeleiding kwam een groot aantal sporen tevoorschijn, waardoor de 
vrijwilligers er hun handen meer dan vol aan hadden. Daardoor moesten keuzes worden 
gemaakt en zijn niet alle handelingen verricht zoals gebruikelijk is bij een archeologisch 
onderzoek. Niettemin heeft de begeleiding resultaten opgeleverd. Tot de blootgelegde sporen 
behoorde onder andere een waterput, gemaakt uit een uitgeholde eiken boomstam, die in de 
12e eeuw wordt gedateerd. In de vulling van deze put werd een flinke hoeveelheid scherven 
gevonden, waaronder een fraaie Pingsdorfkan. Verder kon in de sporen een structuur in de 
vorm van een bijgebouw worden herkend en ook delen van twee mogelijke boerderijen, 
waarvan de plattegronden doorlopen tot buiten de onderzoeksput. 
Na afloop van het veldwerk zijn de vondsten door de AWN onder haar hoede genomen om ze 
schoon te maken en te determineren. Dat is gebeurd, maar tot een uitwerking in een rapport is 
het toen niet gekomen. In 2009 is de draad weer opgepakt, maar de verdere uitwerking bleek in 
de praktijk voor de AWN'ers toch een lastige klus. De verschillende deelstappen, zoals het 
verzamelen van achtergrondinformatie, het interpreteren van de sporen, het nog eens kritisch 
heroverwegen van de determinatie van de vondsten en het fotograferen en tekenen van 
geselecteerde vondsten, bleken veel tijd te vergen. Maar de aanhouder wint. 
 
Het vondstmateriaal bestaat voor het overgrote deel uit kogelpot-, Pingsdorf- en Paffrath-
aardewerk. Aan de hand van deze vondsten en ook de vele aangetroffen grondsporen kan 
zonder meer worden geconcludeerd dat deze plek heeft behoord tot een nederzettingsterrein 
dat in de 11 en/of 12e eeuw werd bewoond. Op grond van de typen Pingsdorfaardewerk die 
zijn gevonden, is aannemelijk dat de bewoning een hoogtepunt had in de 12e eeuw. Het 
ontbreken van protosteengoed betekent dat de bewoning ter plaatse rond het eind van de 12e 
eeuw moet zijn opgehouden. 
Naast het vondstmateriaal uit de volle middeleeuwen is bij de archeologische begeleiding Ede-
Diedenweg 1-3 een beperkte hoeveelheid vondsten uit andere periodes aangetroffen. Deze 
weerspiegelen menselijke aanwezigheid in de nabije omgeving in de vroege middeleeuwen, de 
bronstijd en de (midden-)steentijd. Dit is niet verwonderlijk, omdat in Ede al eerder 
verschillende bewoonde plekken uit deze periodes zijn gevonden. 
Zoals al eerder vermeld, kon de archeologische begeleiding in dit project niet onder ideale 
omstandigheden worden uitgevoerd. Zo is er geen profielopname van de bouwputwand 
gemaakt, zodat we geen veldgegevens hebben over de aanwezige stratigrafie en de 
geomorfologie van deze plek. Over de bodemgesteldheid en de intactheid van het 
bodemprofiel kunnen we echter wel een uitspraak doen. De sporen uit de volle middeleeuwen 
zijn nog gaaf in de bodem bewaard gebleven en liggen onder een afdekkend bodempakket van 
0,8 tot 1,2 meter dikte. Dit betekent dat in dit gebied - ondanks de aanwezige bebouwing - 
sprake is van een goede conservering van de in de bodem aanwezige archeologische 
waarden. Daardoor zal toekomstig archeologisch onderzoek in dit gebied een grote kans op 
resultaten hebben. 
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Bijlage 
 
Lijst van bijzondere scherven 
 
K = kogelpot, P = Pingsdorf, Pa = Paffrath, B = Badorf, Br = bronstijd (zie ook pag. 21) 

 
NR VONDST NR SPOOR NR OMSCHRIJVING OPMERKING

K 1 38 28 randfragment met schouder

K 2 38 28 rand- wandfragment geplakt

K 3 18 40 randfragment

K 4 18 40 randfragment

K 5 13 46 randfragment

K 6 13 46 randfragment

K 7 13 46 randfragment

K 8 13 46 randfragment

K 9 13 46 randfragment

K 10 13 46 randfragment

K 11 13 46 randfragment

K 12 13 46 randfragment

K 13 13 46 randfragment

K 14a 20 41 randfragment

K 14b 20 41 randfragment

K 15 33 53 randfragment met schouder

K 16 33 53 randfragment

K 17 27 52 randfragment

K 18 24 22 randfragment

K 19 30 58 randfragment

K 20 16 38 randfragment

K 21 2 3 randfragment (2 delen)

K 22 2 3 randfragment

K 23 2 3 randfragment

K 24 2 3 2x wand- 1xrandfragment

K 25 14 35 wandfragment met vingertopindrukken

P 1 38 28 halve grijze pot (geplakt)

P 2 38 28 bodem (heel) hoort bij P16 

P 3 38 28 bodem met meerdere wandfragmenten

P 4 38 28 bodemfragm met meerdere wandfragm.

P 5 38 28 halsfragment met oranje/rode beschildering

P 6 38 28 wandfragment met rood/bruine beschildering

P 7 24 22 wandfragmentje met rood/bruine beschildering

P 8 24 22 wandfragment zonder beschildering

P 9 24 22 wandfragmentjes

P 10 1 2 randfragment met rood/bruine beschildering

P 11 40 28 wandfragment met rood/bruine beschildering

P 12 10 5 wandfragment met rood/bruine beschildering

P 13 9 7 wandframent met rood/bruine beschildering

P 14 28 57 wandframent met rood/bruine beschildering

P 15 2 3 bodemfragment

P 16 38 28 grijs wandfragment hoort bij P2

P 17 39 28 hele pot

Pa 1 38 28 randfragmenten geplakt 

Pa 2 13 46 randfragmenten geplakt 

Pa 3 5 40 randfragmentje

Pa 4 23 62 randfragmentje

Pa 5 9 7 randfragmentje

Pa 6 28 57 randfragmentje

B 1 13 46 wandfragmentje met radstempel

Br 1 17 20 wandfragmentje  bronstijd  


