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Booronderzoek naar de archeologische waarden op het terrein van de Salksen Weimar 
kazerne te Arnhem. 
 
Vooruitlopend op eventuele bouwplannen is op verzoek van de Gemeente Archeoloog van 
de Gemeente Arnhem, Drs. M. Smit, door de A.W.N. afdeling 17 een onderzoek verricht naar 
de aanwezigheid van archeologische waarden op het terrein van de voormalige Saksen 
Weimar kazerne1. Dit onderzoek is uitgevoerd op 7 en 27 november en 4 december 1999. 
Aan dit onderzoek werkten mee:  B. Clabbers  

P. Jonkman  
D. Mittendorp  
R. Moerenhout  
W. Sietinga  

De leiding van het onderzoek was in handen van R. Houkes 
 
Het terrein ligt op één van de hoogste toppen van de stuwwal van Arnhem op ca. 80 m. + 
N.A.P., is driehoekig van vorm en ligt tussen de Apeldoornse weg, "Weg Achter het Bos" en 
de Monnikensteeg. 
 
 
Aanpak van het onderzoek. 
 
Het onderzoek is in twee stappen uitgevoerd. Allereerst is visueel geïnventariseerd of er 
delen over waren van het oorspronkelijke reliëf van de stuwwal. Helaas was dit voor het 
bebouwde kazernecomplex en de achterliggende sportvelden niet het geval. Het hele terrein 
was, tegen de noordhelling van de stuwwal, terrasvormig of trapsgewijze geëgaliseerd. Op 
dit terrein zijn geen archeologische sporen te verwachten. Alleen het terrein buiten het 
kazernecomplex, voor de hoofdingang, bezit nog het oorspronkelijke reliëf. Dit deel van het 
terrein is in tweede instantie nader onderzocht. 
 
Het terrein voor de hoofdingang bestaat voor een groot gedeelte uit gras en zal daarom in dit 
rapport nader aangeduid worden als het "grasveld". Het grasveld (zie tekening) is 
trapeziumvormig met een basis van 100 m. aan de zuidzijde, een breedte van 100 m. aan de 
westzijde en een breedte van 55 m. aan de noordzijde. Het ligt in de hoek van de 
Monnikensteeg en de Weg achter het Bos en is ca. 7750 M2 groot. 
 
Op het terrein is een raster uitgezet van 10x10 m. waarop boringen zijn uitgevoerd. Er is 
geboord op een raster van 20x20 m. met de bedoeling om dit later te verdichten tot 10x10 m. 
als dit nodig was. Op enkele stukken van het grasveld kon niet geboord worden omdat 
hierop de aanvoerwegen naar de hoofdingang lagen en links en rechts van de zuidelijke 
aanvoerweg stonden dichtbegroeide struiken. 
 
De boringen zijn eerst met een Edelman boor van 6 cm. uitgevoerd. Bodemopbouw, kleuren 
volgens de Munseil Soil Color Charts en korrelgrootte zijn beschreven in de boorstaten (zie 
bijIage 1 t/m 9). 

 
1  "Voormalig" duidt in dit verband op het gebruik en niet op de bebouwing. De kazerne 
gebouwen stonden er tijdens het onderzoek nog maar waren in gebruik als asiel zoekers centrum. 
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Tek. 1: Plattegrond van het "grasveld" op het zuidoostelijke deel van het terrein met de positie van het 
raster en de boorpunten. 

 
Daarna zijn de boorgaten na geboord met een boor van 20 cm. diameter, een zogenaamde 
megaboor. Het opgeboorde materiaal is gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 5 mm. 
en de vondsten hieruit zijn per boorpunt verzameld (zie bijIage 10 en vondstlijsten). 
 
 
De resultaten. 
 
Uit de boring blijkt dat het terrein bedekt is met een Iaag donkere grond variërend van ca. 30 
tot 60 cm. Dit is te dik voor een Iaag tuinaarde die men normaliter onder een grasveld kan 
aantreffen. Vermoedelijk heeft het terrein een voorgeschiedenis als akker wat ook uit de 
vondsten blijkt. Op basis van diezelfde vondsten (zie bijIage 10) kunnen we concluderen dat 
het akker tot aan het begin van deze eeuw in gebruikt is geweest maar daarvoor nooit erg 
intensief is gebruikt. De hoeveelheden, aardewerk staan in geen verhouding tot datgene wat 
we normaal op een langdurig of intensief gebruikt akker aantreffen. Mogelijk is het terrein 
naast akker ook als weiland in gebruik geweest. Opvallend aan de vondsten zijn de hoge 
waarden houtskool in de boringen (E5, Es, G3, 13 en 15) die allen in het centrale deel van 
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het grasveld liggen. Het houtskool werd steeds gevonden op de overgang van donker naar 
licht zand. Wat niet in de vondstlijsten staat vermeld is dat we daarbij ook kleine stukjes 
verbrand botmateriaal aantroffen. Het betrof stukjes (verbrand) bot van 3 tot 5 mm. die te 
zacht en te klein waren om te verzamelen (daarom niet in de vondstlijsten). Dergelijke 
stukjes bot kennen we van verploegde crematiegraven waar rondom de centrale grafkuil een 
grote vlek verbrande bot fragmentjes te vinden zijn. Ook de positie, op de top van een 
stuwwal, is niet ongewoon voor een grafveld met crematiegraven uit bijvoorbeeld de lJzertijd. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen. 
 
Op grond van het gevonden materiaal acht ik het mogelijk dat op het grasveld een grafveld 
met crematiegraven ligt. Met zekerheid kun je zoiets, op grond van boringen, niet zeggen2.  
De boringen verder verdichten heeft in dit geval weinig zin want je vindt dan alleen meer van 
hetzelfde. Ook kunnen we op grond van de boringen geen uitspraak doen over de 
conserveringswaarde van het (mogelijke) grafveld. Uit de boringen blijkt dat de graven 
geraakt zijn door de ploeg maar of ze beschadigd, dan wel geheel weggeploegd, zijn weten 
we niet. Duidelijkheid kan alleen verkregen worden door over een gedeelte van de bouwvoor 
weg te halen zodat naar eventuele grondsporen gezocht kan worden. lk stel voor een stuk 
van 10x20 m. te onderzoeken tussen boring E/G - 3/5. Er is op deze plaats voldoende ruimte 
en het biedt volgens de boringen de hoogste kans. Voordeel is dat er nu al een onderzoek 
kan plaatsvinden zonder dat dat tussen de sloop en de bouwactiviteiten ingepast moet 
worden. Door vroegtijdig de archeologische waarde van het terrein vast te stellen kan één en 
ander wellicht in de planontwikkeling meegenomen worden. 
 
R. Houkes  
December 1999. 
 
 
 

 
2  Statistisch gezien is de kans dat je in een grafveld recht in de centrale grafkuil boort zeer klein 
en alleen in een dergelijk geval kun je met zekerheid concluderen dat er daadwerkelijk sprake is van 
een grafveld. 
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Legenda behorende bij de boorstaten van projekt : AhSw
\A=\0=start

min Bijmengsels Bodemkleuren volgens Munsell codering

schaal
"""""""""""""" Maaiveld - gras 2.5/1 t/m 2.5/3

 2/1 t/m 2/3

 
 __|__|__|_ Maaiveld - bestrating 3/4 t/m 3/8

 _|__|__|__

 
 /  /  /  /  /  / Maaiveld - bouwvoor 3/1 t/m 3/3

 

 
  ^   ^   ^   ^ Organisch materiaal 4/4 t/m 4/8

   ^   ^   ^

 
 *   *   *   * Houtskool 4/1 t/m 4/3

   *   *   *   *

 
 X  X  X  X Bouwpuin 5/4 t/m 5/8

   X  X  X  

 
 o   o   o   o Grindhoudend 5/1 t/m 5/3

    o   o   o

 OOOOOO Grind 6/4 t/m 6/8

  OOOOO

 
 ======== Oerbank of oerlaag 6/1 t/m 6/3

 ========

 
  < < < < < Moeras of vegetatielaag 7/4 t/m 7/8

  > > > > >

 
      (   ) Aardewerk scherven 7/1 t/m 7/3

  (   )    (   )

 
 8/4 t/m 8/8

 

 
 8/1 t/m 8/3
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Dagstaten van het onderzoek op het terrein van de Saksen Weimar kazerne te Arnhem. 
 
7 november 1999.  
Aanwezig: R. Houkes van 14.00 tot 15.00 uur.  
Op verzoek van Mieke Smit het terrein van de voormalige Saksen Weimar karzerne 
bekeken, met name of het oorspronkelijke reliëf nog zichtbaar was. Gemeld bij de portier en 
toestemming gekregen om het terrein te betreden. Geconstateerd dat binnen de omheining 
het terrein terrasvormig of trapsgewijze is geëgaliseerd. Voor de hoofdingang bevindt zich 
nog een stuk van het oorspronkelijke reliëf 
 
27 november 1999.  
Aanwezig: P. Jonkman en D. Mittendorp.  
Veldwerkleider R. Houkes.  
Om 9.30 uur verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar de Saksen Weimar Kazerne in 
Arnhem gegaan.  
Het betrof de uitvoering van een verzoek van stadsarcheoloog Mieke Smit inzake 
grondboringen. Voor de hoofdingang van de kazerne op het grasveld een grid van 10 x 10 
meter uitgezet. Op een grid van 20x20 m. gaten geboord, eerst met de Edelman 6 cm. en 
daarna met de megaboor 20 cm. Lagen, kleuren en bijmengsels beschreven en het 
uitgeboorde zand gezeefd op een zeef 5 mm.  
Einde werkzaamheden- 13.00 uur (vanwege regen).  
Deze dag boorgrid uitgezet en slechts 3 gaten geboord  
Arbeidsomstandigheden: Het weer deze dag was regenachtig ca. 10 graden.  
EHBO kist aanwezig, EHBO'er Diederik Mittendorp. 
 
4 december 1999.  
Aanwezig: B. Clabbers (tot 13.00 uur), D. Mittendorp (vanaf 13.00 uur) R. Moerenhout en W. 
Sietinga (vanaf 12.00 uur). Veldwerkleider R. Houkes.  
Om 9.30 uur verzameld bij de werkplaats en vanaf daar naar de Saksen Weimar Kazerne in 
Arnhem gegaan.  
De werkzaamheden bestonden uit gaten boren, eerst met de Edelman 6 cm. en daarna met 
de megaboor 20 cm. Lagen, kleuren en bijmengsels beschreven en het uitgeboorde zand 
gezeefd op een zeef 5 mm.  
Einde werkzaamheden: 15.00 uur.  
Deze dag 13 gaten geboord  
Arbeidsomstandigheden: Het weer deze dag was wisselvallig ca. 6 graden.  
EHBO kist aanwezig, EHBO'er Diederik Mittendorp. 
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