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1  Inleiding 
 
 
Op verzoek van de archeologen van de gemeente Ede heeft AWN-afdeling Zuid-Veluwe en 
Oost-Gelderland (afd. 17) een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de ondergrondse 
sloopwerkzaamheden van een school (fase 1) en aanleg van een bouwput (fase 2) voor een 
nieuw gebouw voor een Brede School aan de Kolkakkerweg 90 / Wulplaan te Ede. Deze 
begeleiding vond in overleg met de uitvoerder plaats in oktober 2011 (fase 1) en december 
2011 (fase 2). 
Het onderzoeksgebied ligt midden op de gordeldekzanden met enkeerdgronden, ca. 250 meter 
van de plaats waar in de periode 1965-1990 een enorme Romeins-inheemse vindplaats is 
aangetroffen. Uit booronderzoek (Fijma 2010) is gebleken dat de bodem in het plangebied 
bestaat uit gronden met een esdek op een onverstoorde zandondergrond (C-horizont). Tijdens 
het booronderzoek zijn enkele archeologische indicatoren aangetroffen (houtskool en een 
fragment Romeins aardewerk). Vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde van het 
plangebied was het wenselijk om een archeologische begeleiding uit te voeren tijdens de 
bouwplannen. Voor deze locatie was het echter voor de gemeente niet mogelijk om 
vervolgonderzoek te eisen volgens het geldende bestemmingsplan. Daarom is de AWN 
gevraagd eventuele archeologische resten in de bodem veilig te stellen door middel van een 
archeologische begeleiding. 
 
 

2  Doel en vraagstellingen 
 
 
2.1  Doelstellingen 
 
De doelstelling van het onderzoek was het aanvullen en toetsen van de archeologische 
verwachtingswaarde van het terrein en het veiligstellen van eventueel in het onderzoeksgebied 
door sloop en bouw bedreigde archeologische resten. Specifieke aandacht werd gevraagd voor 
de intactheid van het bodemprofiel, de bodemgesteldheid, het microreliëf, de geomorfologie en 
de aanwezigheid van archeologisch vondstmateriaal. 
 
2.2  Vraagstellingen 
 
De uitgangspunten voor de archeologische begeleiding waren door de gemeente in een plan 
van aanpak samengevat in de volgende onderzoeksvragen: 

- Is het bodemprofiel onder de voormalige school en het bijgebouw intact? 
- Is de bodemopbouw in de bouwput van de nieuwe Brede School intact? 
- Hoe kan het (intacte) bodemprofiel worden geïnterpreteerd? 
- Is er inderdaad een esdek aanwezig (Fijma 2010)? Zo ja, wat is de gemiddelde dikte 

van dit esdek en is er vondstmateriaal uit dit esdek afkomstig? 
- Wat is de NAP-hoogte van het maaiveld? 
- Wat is de NAP-hoogte van de top van het C-horizont (intact)? 
- Indien archeologische resten worden aangetroffen: wat is de aard, het karakter, de 

datering, gaafheid, conservering en omvang van de vindplaats(en)? 
- Welke aanvullende informatie levert het onderzoek ten aanzien van vindplaatsen die 

in de nabijheid zijn opgegraven? 
 
Het volledig plan van aanpak is weergegeven in bijlage 1. 
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3  Bekende gegevens 
 
 
Uit booronderzoek (Fijma 2010) is gebleken dat de bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit 
gronden met een esdek (ca. 1 m dik) op een onverstoorde zandondergrond (C-horizont). Een 
esdek heeft een beschermende werking op de bodem en eventuele archeologische waarden 
eronder. Bij een van de boringen zijn fragmenten houtskool aangetroffen die kunnen duiden op 
de aanwezigheid van een intact sporenniveau onder het esdek. In het esdek is een fragment 
Romeins aardewerk aangetroffen, dat vermoedelijk uit een secundaire context afkomstig is. Dit 
toont wellicht aan dat er Romeinse activiteiten in of in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied geweest zijn.  
Het onderzoeksgebied bevindt zich ca. 250 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied 
Veldhuizen, waar in de periode 1965 – 1990 tijdens de aanleg van een woonwijk een enorme 
inheems-Romeinse vindplaats is aangetroffen (Peen 2011; Taayke, Peen, van der Harst-
Domburg & Vos, 2012). 
 

 
 
Afb. 1. Plattegrond verkennend booronderzoek (Fijma 2010). 
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4  Aanpak van het onderzoek 
 
 
De archeologische begeleiding is voor zover mogelijk aangepakt volgens het plan zoals 
opgesteld door de gemeentearcheoloog (bijlage 1). De begeleiding door AWN-ers heeft 
plaatsgevonden op 17 oktober en 19 oktober (fase 1) en 13 december 2011 (fase 2). Er zijn 
dagrapporten gemaakt, vergezeld van foto’s, metingen en bevindingen. 
 

 
 
Afb. 2. Overzicht van de omgeving van de locatie met de plattegrond van de gesloopte schoolgebouwen (rood 

gemarkeerd) en het bouwplan van de nieuwe school (grijs vlak binnen rood gemarkeerd gebied). Zie ook afb. 6. 

 
 

5  Resultaten 
 
 
5.1  Fase 1: sloopbegeleiding 
 
Op maandag 17 en woensdag 19 oktober zijn waarnemingen verricht na de sloop van de 
gebouwen. In tegenstelling tot de beschikbare informatie, bleek niet het complete hoofdgebouw 
gesloopt. Een zijvleugel, in gebruik als sporthal, was blijven staan. Een onder dit gebouw 
aanwezige kelder, die doorliep tot onder de hoofdvleugel, bleef ook aanwezig.  
In totaal zijn er op deze dagen 12 bodemprofielen gedocumenteerd, acht (P1 - P8) hiervan 
bevonden zich rondom het voormalige hoofdgebouw, vier (P9 - P12) ervan bij de zuidoosthoek 
van het westelijke bijgebouw (afb. 3). Er was nog geen vast NAP-punt bekend. Daarom zijn de 
hoogtematen voor de profielen P1 t/m P8 bepaald op basis van een zelfgekozen vast 
meetpunt, een putdeksel buiten het terrein aan de Wulplaan aan de overkant van de weg nabij 
de verkeersdrempel (oostzijde, zie afb. 3). Dit punt is later ingemeten (16,60 m boven NAP). 
Voor P9 t/m P12 is een putdeksel buiten het terrein gekozen aan de Hakselseweg nabij de 
verkeersdrempel (westzijde, zie afb. 3). Ook dit punt is later ingemeten (16,66 m boven NAP). 
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Afb. 3. Plattegrond met de locatie van de profielen rond de oude schoolgebouwen. 

 
Met name de profielen op de locatie tussen hoofd- en bijgebouw (P7-P12) waren onverstoord, 
en bestonden uit een donkere laag op een C-horizont (afb. 4 en bijlage 2). Aan de 
noordoostzijde van het gebouw zijn geen profielen gedocumenteerd vanwege de zichtbare 
aanwezigheid van leidingen vlak achter de aanwezige profielen. Op grond van het beeld bij het 
afschaven lijkt ook hier een intact esdek aanwezig, vanwege de compactheid van de 
donkerbruine laag. Het donkergele zand is bouwzand dat indertijd is aangebracht tijdens de 
aanleg van de bouwput voor de school. Hierboven is een verstoorde laag aanwezig met resten 
van beton, plastic e.d. 
In P4 en P5 is onder een donker pakket een lichtgrijze enigszins gevlekte laag aanwezig. Dit 
kan de C-horizont zijn, maar er is nog enige twijfel. De laag bevindt zich hoger dan in de 
uitgevoerde boringen, en de laag is “vuil”. Ook in P7 is een laag aangetroffen die kenmerken 
van de C-horizont heeft, maar toch verrommeld lijkt door de aanwezigheid van leem en 
organische resten. In P8 lijkt een onverstoorde bodem aanwezig: een donkerbruin pakket zand, 
waarvan de onderkant niet is aangetroffen. Het onderste deel is wel vermengd met lichtgrijze 
grond. Het compacte karakter van de laag is een duidelijke aanwijzing voor een intacte bodem 
(afb. 4). 
 
De sloop van het bijgebouw op woensdag 19 oktober verliep niet volgens planning, waardoor 
deze niet volledig begeleid kon worden. Omdat er een kelder onder een deel van het gebouw 
aanwezig was, en de noordkant sterk verstoord leek, werd besloten om de aandacht te richten 
op de zuidoost-hoek. Er zijn in totaal op vier locaties profielen gedocumenteerd (P9 t/m P12, 
Afb. 3). Ten opzichte van de hoek van het gebouw lagen de profielen P10, P11 en P12 op 
respectievelijk 1.10 m, 4.80 m en 7.30 m (Afb. 3). De profielen lagen 60 cm buiten de 
binnenzijde van de betonnen fundering (tijdens de sloop van de fundering is dus 60 cm 
fundering en grond verwijderd). 
In ieder geval twee, en mogelijk alle vier de profielen waren onverstoord. Dat wil zeggen dat er 
een donkere laag op een C-horizont aanwezig was. Deze donkere laag en de C-horizont waren 
compact van structuur. Een AC-profiel komt overeen met de verwachtingen uit het 
booronderzoek. Opvallend in P11 was een spoor van 3 cm diep, dat als spitspoor is 
geïnterpreteerd. In P12 was een lichtgrijze laag van 4 cm dikte op de gele C-horizont aanwezig; 
deze was ook aanwezig in P10 en P11, maar was daar dunner. Het is onduidelijk hoe deze 
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laag is ontstaan. Zowel de lichtgrijze laag als de gele C-horizont bestonden uit zeer fijn zand. In 
P9 en P10 was de donkerbruine/zwarte laag (esdek?) fiks gevlekt. In P11 en P12 was dit veel 
minder. De C-horizont zat op 90-97 cm onder het maaiveld. Dit is minder dan in de boringen 
(120-130 cm onder maaiveld); een verklaring kan zijn dat het maaiveld toen iets hoger lag 
omdat het schoolplein en de schoolvloer nu verwijderd waren; dat leidt nu tot een minder diepe 
aanwezigheid van de C-horizont ten opzichte van het maaiveld. 
 

                      
 
Afb. 4. Profiel nr. 8 (alle profielen zijn weergegeven in bijlage 2) Foto: Dénes Beijer 

 
Vondsten 
In twee profielen (nr. 11 en 12) zijn uit de donkere laag (het esdek) enkele vondsten gedaan 
(tabel 1). Het is onduidelijk of deze onder het plaggendek vandaan komen door omwoelen van 
de grond of van een andere locatie afkomstig zijn door opbrengen van grond. 
 

   
 
Afb. 5. Foto van de buiten- en binnenzijde van de aardewerkscherf uit de ijzertijd/bronstijd (vondstnr. 2). Foto: Gerda 

van Raan-Onderwater. 
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In P11 is op 50 cm diepte een metaalvondst gedaan (vondstnummer 1). De vondst is rond, 
gebogen, met een onbekende vorm en bestaat uit roestig ijzer. Bij het verwijderen van het 
grootste stuk uit het profiel is het in meerdere stukjes gebroken. In P12 op 60 cm diepte, zijn 
dicht bij elkaar enkele vondsten gedaan (vondstnummer 2). Onder andere een 
aardewerkscherf uit de ijzertijd/bronstijd (Afb. 5). De scherf is zwart van binnen, zwart aan één 
zijde en bruin aan de andere zijde. 
 

Vondst 

nr. 

Datum 

vondst 

Locatie Diepte 

(m boven 

NAP) 

Aantal Wandfr / 

randfr / 

bodemfr 

e.d. 

Materiaalsoort Nadere 

omschrijving 

1 19-10-

2011 

Profiel 11 17,07 34   ijzer   

2  19-10-

2011 

Profiel 12 16,99 1 wandfragm aardewerk ijzertijd / bronstijd 

1 fragm verbrande 

leem 

eventueel 

baksteen 

1 fragm metaalslak   

1 fragm   ondetermineerbaar 

3 13-12-

2011 

Put 1, zie 
Afb. 7 

17 6 fragm bouwkeramiek vloertegel / 

baksteen / 

dakpan, niet nader 

te bepalen 

4 13-12-

2011 

Put 1, zie 
Afb. 7 

17 1 fragm ijzer niet nader te 

bepalen 

5 13-12-

2011 

Put 1, S1 16,6 1 fragm bouwmateriaal mortel 

6 13-12-

2011 

Put 1, S3 

aanleg en 

coupe 

16,61 33 fragm houtskool   

7 13-12-

2011 

Put 1, S4 <17 1 compleet batterij merk Philips (jaren 

'80-'90?) 

1 fragm glas  vensterglas (dik) 

1 fragm organisch 

materiaal 

niet nader te 

bepalen 

8 13-12-

2011 

Halverwege 

Put 1 (niet 

ingemeten) 

<17 4 fragm ijzer resten van spijkers 

1 fragm glas  vensterglas 

1 fragm kiezel   

9 13-12-

2011 

Stort uit Put 

1 

>16 1 bodemfragm keramiek bord: faience of 

industrieel 

 
Tabel 1. Vondstenlijst inclusief determinatie. 

 
 
5.2  Fase 2: begeleiding uitgraven bouwput nieuwe school 
 
De resultaten van de sloopbegeleiding bevestigden de kans op de aanwezigheid van een 
onverstoorde bodem ter plaatse van de bouwput van de nieuwe school. Daarom is besloten om 
ook het uitgraven van de bouwput voor de nieuwe school te begeleiden. De nieuwe school zou 
deels worden gebouwd op grond die voorheen onbebouwd was (afb. 6). 
 
De uitvoerder heeft eerst op maandag 12 december 2011 de bovengrond verwijderd. Vanwege 
de korte termijn waarop dit zou plaatsvinden is het niet mogelijk gebleken om hierbij aanwezig 
te zijn. Op basis van de gedocumenteerde profielen de dag erna is gebleken dat de bouwput in 
de top van de C-horizont is aangelegd. Op dinsdag 13 december zijn in de bouwput enkele 
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waarnemingen gedaan. Door de regen en het rijden van graafmachines was de putbodem 
archeologisch niet leesbaar. De bouwput was ongeveer 35 x 30 meter. Vanwege de grootte 
van de bouwput bleek het niet mogelijk het vlak in zijn geheel op te schaven. Uiteindelijk zijn 
twee delen van de bouwput opgeschaafd en gedocumenteerd (Afb. 7). 
 

 
 
Afb. 6. Topografie van de nieuwe school met RD-punten (1: 173.585,108 / 450.114,877 

 2: 173.628,630 / 450.126,771    3: 173.637,739 / 450. 093,439   4: 173.594,217 / 450.081,545) 

 
 

 
Afb. 7. Overzicht van sporen en ligging profielen (in blauw) in de bouwput. 
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Het eerste deel van de bouwput dat is onderzocht, bevond zich in de noordwesthoek. Hier zijn 
drie grondsporen herkend (S1-S3; bijlage 3). Het eerste was ongeveer 25 bij 50 cm groot en 
was donkerbruin gevlekt. Een coupe door de westhelft liet zien dat dit nog 2 cm diep bewaard 
was. Het tweede spoor was 20 cm rond en bleek natuurlijk. Het derde spoor was ovaal van 
vorm (40 * 20 cm). In het vlak was hier houtskool zichtbaar. Mogelijk een kleine kuil, gevuld met 
grijs zand en houtskoolfragmentjes. Aanvullend is één bodemprofiel gedocumenteerd (P15). Dit 
bestond uit een esdek van donkergrijs/zwart zand, op een 10 cm dikke bruine zandlaag op het 
geelbruine zand (B-horizont). 
 
Het tweede onderzochte deel bevond zich aan de oostzijde van de bouwput. Hier was 
geconstateerd dat de C-horizont duidelijk hoger lag dan aan de westzijde, en ook hoger dan ten 
noorden en ten zuiden ervan. Er bleek een verhoging aanwezig, mogelijk een rug. Gezien de 
hogere ligging is besloten hier een deel te schaven om te zien of zich hier ook grondsporen 
bevonden. Het enige spoor dat hier is aangetroffen is een kuil van ongeveer 2 bij 1 meter (S4). 
Deze was gevuld met puin, plastic, batterijen en glas.  
Er zijn aanvullend twee bodemprofielen gedocumenteerd (P13 en P14). Eén hiervan lag op de 
top van de rug, de andere 4 meter noordelijker. Het verschil in diepte van het geelbruine zand 
bedroeg 45 cm (ten opzichte van P15). Het esdek varieert in dikte van 70 tot 115 cm (afgezien 
van een eventuele bouwvoor). Uit het esdek kwamen verder nog enkele stukjes dun 
roodbakkend aardewerk/baksteen tevoorschijn (tabel 1). 
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6  Conclusies en aanbevelingen 
 
 
Rondom de voormalige school was een intact bodemprofiel aanwezig met een esdek. Het 
dekzand in de ondergrond is niet vlak, maar golft. Aan de oostzijde van de bouwput is 
geconstateerd dat het hoogteverschil over korte afstand zo’n 45 cm bedraagt. Er zijn enkele 
sporen aangetroffen in de bouwput, waarbij moet worden vermeld dat door 
weersomstandigheden en het rijden van graafmachines het vlak grotendeels niet meer 
archeologisch leesbaar was. In één grondspoor werden houtskoolfragmentjes aangetroffen, dit 
was mogelijk een kuil, met een bewaarde diepte van 26 cm en een doorsnede van 40 cm. 
Tevens is een handgevormd fragment aardewerk aangetroffen uit de ijzertijd/bronstijd, maar 
deze kwam net als de meeste andere vondsten uit het esdek en kan dus zowel van onder het 
plaggendek als van een andere locatie afkomstig zijn. 
 
Beantwoording onderzoeksvragen 

- Is het bodemprofiel onder de voormalige school en het bijgebouw intact? 
Rondom de voormalige school is een intact bodemprofiel aangetroffen.  

- Is de bodemopbouw in de bouwput van de nieuwe Brede School intact? 
De bodemopbouw in de bouwput was grotendeels intact. 

- Hoe kan het (intacte) bodemprofiel worden geïnterpreteerd? 
Het bodemprofiel bestond uit een dikke laag esdek boven op dekzand. De 
dekzandlaag in de ondergrond is niet vlak, maar golft.  

- Is er inderdaad een esdek aanwezig (Fijma 2010)? Zo ja, wat is de gemiddelde dikte 
van dit esdek en is er vondstmateriaal uit dit esdek afkomstig?  
Er was een dikke laag esdek aanwezig van ongeveer 70-115 cm. Aan de oostzijde 
van de bouwput was het esdek het minst dik, hier bleek een verhoging te zitten. In 
het esdek werden vondsten gedaan van metaal, aardewerk en bouwkeramiek.  

- Wat is de NAP-hoogte van het maaiveld? 
Het maaiveld ligt tussen 16,60 en 17,70 m boven NAP. Mogelijk is door de sloop van 
het schoolplein en de schoolvloer het maaiveld lager ingeschat.  

- Wat is de NAP-hoogte van de top van het C-horizont (intact)? 
De top van de C-horizont ligt tussen 15,70 en 17,00 m boven NAP.  

- Indien archeologische resten worden aangetroffen: wat is de aard, het karakter, de 
datering, gaafheid, conservering en omvang van de vindplaats(en)? 
Er zijn enkele fragmenten gevonden van metaal, aardewerk, houtskool en 
bouwkeramiek. Met uitzondering van de houtskoolfragmenten die in een spoor zijn 
aangetroffen, zijn de andere oudere vondsten afkomstig uit het esdek (o.a. een 
aardewerkscherf uit de ijzertijd/bronstijd). Deze kunnen afkomstig zijn van onder het 
esdek door omwoelen van de grond maar kunnen ook van een andere locatie 
afkomstig zijn.  

- Welke aanvullende informatie levert het onderzoek ten aanzien van vindplaatsen die 
in de nabijheid zijn opgegraven? 
Er lijkt geen duidelijke relatie met de vindplaats Veldhuizen te zijn. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1. Plan van aanpak 
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Bijlage 2. Profielen (foto’s: Dénes Beyer) 
 
 

 
 
P1 (mv 16,62 m boven NAP). 
0-46 cm onder mv: donkerbruin zand, donkergele vlekken 
46-62 cm onder mv: donkergeel zand, donkerbruine vlekken 
 
 

 
 
P2 (mv 16,74 m boven NAP) 
0-15 cm onder mv: gravel 
15-23 cm onder mv:  grijs zand 
23-85 cm onder mv:  donkerbruin zand, donkergele vlekken 
85 cm onder mv: stuk beton 
85-95 cm onder mv: donkergeel zand 
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P3 (mv 16,67 m boven NAP) 
0-10 cm onder mv: gravel 
10-20 cm onder mv: grijs zand 
20-60 cm onder mv: donkerbruin/zwart zand, donkergele vlekken 
60-70 cm onder mv:  donkergeel zand 
 

 
 
P4 (mv 16,64 m boven NAP) 
0-10 cm onder mv: lichtgrijs zand, met hierop een enkel gravel-restant) 
10-68 cm onder mv: donkerbruin zand, donkergele vlekken, beton, piepschuim 
68-80 cm onder mv: lichtgrijs zand, enkele donkerbruine vlekken 
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P5 (mv 16,64 m boven NAP) 
0-65 cm onder mv: donkerbruin zand, kleine donkergele en lichtgrijze vlekjes 
65 cm onder mv: plastic, zilverpapier 
65-85 cm onder mv: lichtgrijs zand, enkele donkerbruine vlekken 
 
 
 

 
 
P6 (mv 16,67 m boven NAP) 
0-10 cm onder mv: grijs zand (hierop plastic) 
10-65 cm onder mv: donkerbruin zand, donkergele vlekken 
65-75 cm onder mv: donkergeel zand 
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P7 (mv 16,60 m boven NAP) 
0-65 cm onder mv: donkerbruingrijs zand, donkerbruine vlekken, lichtgrijze vlekken 
65-85 cm onder mv: donkergrijsgeel zand, grindig, lichtgrijs leem, donkerbruine vlekken, 
organische vlekken 
 
 

 
 
P8 (mv 16,71 m boven NAP) 
0-25 cm onder mv: donkergeel zand 
25-103 cm onder mv: donkerbruin zand, onderste deel compact, gelaagd, lichtgrijs en 
donkerbruin gevlekt 
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P9 (mv 17,76 m boven NAP). 
0-50 cm onder mv: donkerbruin/zwart zand, licht gevlekt 
50-97 cm onder mv: donkerbruin/zwart zand, geel gevlekt 
97-108 cm onder mv: lichtgeelgrijs zand (compact) 
 

 
 
P10 (mv 17,66 m boven NAP) 
0-13 cm onder mv: geel zand 
13-97 cm onder mv: donkerbruin/zwart zand, geel gevlekt 
97 cm onder mv:  lichtgrijs zandbandje 
97-101 cm onder mv: lichtgeelgrijs zand (compact) 
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P11 (mv 17,58 m boven NAP) 
0-89 cm onder mv: donkerbruin/zwart zand 
89-90 cm onder mv: lichtgrijs zand 
90-101 cm onder mv: lichtgeelgrijs zand (compact). Spitspoor aanwezig, 3 cm diep 
 
 
 

 
 
P12 (mv 17,59 m boven NAP) 
0-3 cm onder mv: geel zand 
3-90 cm onder mv: donkerbruin zand, lichtgeel gevlekt (compact) 
90-94 cm onder mv:  lichtgrijswit zandbandje (compact) 
94-105 cm onder mv: lichtgeelgrijs zand, donker gevlekt (compact) 
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P13 (mv 17,69 m boven NAP) 
0-70 cm onder mv:  esdek zwart/donkerbruin zand 
70-80 cm onder mv:  donkergeel bruin zand 
 
 

 
 
P14 (mv 17,72 m boven NAP) 
0-10 cm onder mv:  bouwzand 
10-70 cm onder mv:  esdek zwart zand 
70-80 cm onder mv:  donkergeel bruin zand 



22 
 

 
 
 

 
 
P15 (mv 17,71 m boven NAP) 
0-5 cm onder mv:   bouwzand 
5-105 cm onder mv:   esdek donkerbruin zwart 
105-115 cm onder mv:  esdek bruin 
115-120 cm onder mv:  geelbruin zand 
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Bijlage 3. Sporen (foto’s: Dénes Beyer) 
 

 
 
Sporen S1 (links) en S2 
 
 
 
 

 
 
Spoor S3 
 


