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Inleiding
Soms heb je een jaar waarin er minder
archeologische vindplaatsen worden ontdekt
en onderzocht dan je zou willen. Zo’n jaar was
2015 zeker niet! Bij de munitieruiming van het
munitieopslagdepot werd vrijwel geen
machinaal graafwerk verricht en was het
rustig dit jaar. Ook de Universiteit Leiden was
met het grafheuvelonderzoek het afgelopen
jaar niet buiten aan het werk. Maar we
hadden onze handen vol aan alle andere
onderzoeken in Apeldoorn. In totaal werden
61 onderzoeken uitgevoerd, waarbij iets meer
dan een kwart uit gravend onderzoek
bestond.
Daarbij zijn behoorlijk wat vindplaatsen
ontdekt en onderzocht. Wat te denken van de
laatprehistorische bewoning in de Vogelbuurt
en de nieuwe aanwijzingen voor bewoning
onder de Apeldoornse Enk in de vroegromeinse tijd aan de Torenstraat? Of de laatmiddeleeuwse bewoning aan de Ruitersmolenweg/
Stichtingsweg in Beekbergen en alle vroegmiddeleeuwse bewoningssporen in Loenen?
Daar zijn zowel aan de Beekbergerweg als
aan de Hoofdweg sporen en vondsten gedaan
die wijzen op de middeleeuwse oorsprong van
Loenen. Sporen en vondsten aan de Dalenk
bevestigen ook de middeleeuwse bewoning
van Zilven, daar is zelfs een laatprehistorisch

urnenveld gevonden. De restanten van
middeleeuwse ijzerovens die zijn gevonden,
zijn vondsten van bovenregionaal belang! Ook
is het afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd bij
twee voormalige watermolenlocaties. In het
Vlijtsepark blijkt een groot deel van het
terrein verstoord, maar kunnen in de kern van
de watermolenlocatie, nog restanten van de
Vlijtsemolen verwacht worden. Aan de
Ugchelseweg zijn de resten van de Tiemensmolen / de Oude Olifant in volle omvang
aangetroffen. Daar wordt het onderzoek in
2016 vervolgd.
Kortom een jaar met veel nieuwe ontdekkingen! In dit verslag zal een overzicht gegeven
worden van alle archeologische onderzoeken
in Apeldoorn van 2015. De gravende onderzoeken zullen daarna kort de revue passeren.
Natuurlijk staan we ook stil bij de overige
activiteiten die hebben plaatsgevonden.
Belangrijk is dat afgelopen zomer de Archeologische Beleidskaart door de gemeenteraad
is vastgesteld. Maar er zijn ook veel momenten aangegrepen om het bredere publiek bij
de archeologie van Apeldoorn te betrekken.
Het is tenslotte belangrijk dat niet alleen het
onderzoek gedaan wordt, maar dat ook het
verhaal erachter verder verteld wordt!
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1 Overzicht
In totaal zijn in 2015 in ARCHIS 69 onderzoeksmeldingen gedaan die, met weglating
van enkele dubbelingen (zo wordt een
bureau- en booronderzoek soms als twee
onderzoeken aangemeld) goed zijn voor 61
onderzoeken binnen de gemeente Apeldoorn.1
Hierbij gaat het om 1 bureauonderzoek (1%),
42 bureau- en booronderzoeken (69%), 1
karterend booronderzoek (2%), 1 archeologische begeleiding (2%), 12 proefsleuvenonderzoeken (20%) en 4 proefsleuvenonderzoeken
met een doorstart naar opgraven (6%). Het
merendeel van het onderzoek bestaat uit een
bureau- en booronderzoek. De verhouding
tussen gravend-niet gravend onderzoek lijkt
een geleidelijke stijging te laten zien. In 2013
bestond 19% van het onderzoek uit een
1

Het afgelopen jaar is de landelijke archeologische
database overgegaan naar Archis 3.0. Helaas heeft deze
overgang wat kinderziektes met zich meegebracht en is de
archeologische data er op dit moment moeilijker uit te
halen. We kunnen niet met zekerheid stellen dat we
hierdoor voor het overzicht een onderzoek over het hoofd
hebben gezien.

Begeleiding
(1, 2%)
Karterend booronderzoek
(1, 2%)

Proefsleuven
(12, 20%)

Proefsleuven met doorstart
naar opgraving
(4, 6%)
Opgraving (0, 0%)
Bureauonderzoek
(1, 1%)

Bureau- en booronderzoek
(42, 69%)

Archeologisch onderzoek in de gemeente Apeldoorn in
2015 (totaal 61 uitgevoerde onderzoeken)

gravend onderzoek, in 2014 was dat 22% en
in 2015 28%. 2

2

Onder gravend onderzoek worden in dit geval opgravingen, proefsleuvenonderzoeken en archeologische
begeleidingen verstaan.
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Nr

Deelgebied

Locatie

Type Onderzoek Selectiebesluit of Vervolgonderzoek

1

Apeldoorn
Algemeen

Drinkwatertracéleiding Epe
Zutphen

Bureau- en
booronderzoek

Deels geen vervolg, deels proefsleuven

2

Apeldoorn
Algemeen

Drinkwatertracéleiding:
Drostendijk

Proefsleuven

Geen vervolgonderzoek

3

Apeldoorn
Algemeen

Drinkwatertracéleiding: Het
Groot Woudhuis

Proefsleuven

Geen vervolgonderzoek

4

Apeldoorn
Algemeen

Drinkwatertracéleiding:
Terwoldseweg

Proefsleuven

Geen vervolgonderzoek

5

Apeldoorn
Centrum

Hoofdstraat 79

Bureau- en
booronderzoek

Archeologische begeleiding

6

Apeldoorn
Centrum

Hoofdstraat 79

Begeleiding

Niet van toepassing

7

Apeldoorn Noord

Hoge Kampweg 63

Bureau- en
booronderzoek

Deels geen vervolg, deels archeologische begeleiding
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Nr

Deelgebied

Locatie

Type Onderzoek Selectiebesluit of Vervolgonderzoek

8

Apeldoorn Noord

Koninklijk Park 1

Bureau- en
booronderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

9

Apeldoorn Noord

Vlijtsepark fase 1

Proefsleuven

Deels geen vervolg, deels opgraven,
deels behoud in situ

10

Apeldoorn
Noordoost

Descartesstraat

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

11

Apeldoorn
Noordoost

Musicalstraat-Symfoniestraat Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven

12

Apeldoorn
Noordoost

Wolvenbos 12

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

13

Apeldoorn Oost

Achisomoglaan 110 - 450

Bureau- en
booronderzoek

Archeologische begeleiding

14

Apeldoorn Oost

Barnewinkel

Bureau- en
booronderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

15

Apeldoorn West

Amersfoortseweg 31

Bureau- en
booronderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

16

Apeldoorn West

Handelstraat 2

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

17

Apeldoorn West

Prins Willem Alexanderlaan
Driehuizerspreng

Bureau- en
booronderzoek

Deels geen vervolg, deels archeologische begeleiding

18

Apeldoorn West

PWA- zone, deelgebied Water- Bureauonderloo
zoek

Deels geen vervolg, deels proefsleuven

19

Apeldoorn West

Saturnusstraat / Koning
Lodewijkhof (Bolt Center)

Bureau- en
booronderzoek

Deels geen vervolg, deels proefsleuven

20

Apeldoorn West

Saturnusstraat / Koning
Lodewijkhof (Bolt Center)

Proefsleuven

Geen vervolgonderzoek

21

Apeldoorn West

Torenstraat 14

Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven (eventueel doorstart
naar opgraven)

22

Apeldoorn West

Torenstraat 14

Proefsleuven en
Opgraving

Deels behoud in situ, deels opgraven
(in doorstart uitgevoerd)

23

Apeldoorn Zuid

Nagelpoelweg 100

Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven

24

Apeldoorn Zuid

Vogelbuurt fase 1

Proefsleuven en
Opgraving

Deels behoud in situ, deels opgraven
(in doorstart uitgevoerd)

25

Apeldoorn
Zuidoost

Stadsrand Sportpark De
Maten

Bureauonderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

26

Apeldoorn
Zuidwest

Oude Berghuizerweg /
Europaweg 160

Proefsleuven

Deels geen vervolg, deels opgraven,
deels behoud in situ

27

Apeldoorn
Zuidwest

Ugchelseweg 9/13

Bureau- en
booronderzoek

Archeologische begeleiding

28

Apeldoorn
Zuidwest

Ugchelseweg 9/13

Proefsleuven

Opgraven

29

Beekbergen

De Hoeven (naast 5)

Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven

30

Beekbergen

Hoge Bergweg 30 (Landal
Heideheuvel)

Bureau- en
booronderzoek

Karterend booronderzoek

31

Beekbergen

Kerkeveld 8

Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven
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Nr

Deelgebied

Locatie

Type Onderzoek Selectiebesluit of Vervolgonderzoek

32

Beekbergen

Voorste Kerkweg 1 - 3

Proefsleuven

Geen vervolgonderzoek

33

Beekbergen

Ruitersmolenweg /
Stichtingsweg

Proefsleuven en
opgraving

Deels behoud in situ, deels opgraven
(in doorstart uitgevoerd)

34

Hoenderloo

Bruggelen

Bureau- en
booronderzoek

Deels geen vervolg, deels proefsleuven, deels behoud in situ

35

Hoenderloo

Laan van Eikenhof

Bureau- en
booronderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

36

Hoenderloo

Weikamperweg - Arckelaan

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

37

Hoog Soeren
Radio Kootwijk

Gerritsflesweg Drinkven

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

38

Hoog Soeren
Radio Kootwijk

Hoog Soeren 18

Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven

39

Hoog Soeren
Radio Kootwijk

Turfbergweg Drinkven

Bureau- en
booronderzoek

Archeologische begeleiding

40

Klarenbeek

Ecofactorij I (kavel 21, Wasco) Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

41

Klarenbeek

Ecofactorij I (kavel 19B)

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

42

Klarenbeek

Kleinedijk 11

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

43

Klarenbeek

Krommedijk 2-4

Bureauonderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

44

Lieren

Lierdererf 54

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

45

Loenen

Beekbergerweg 7 (achter de
kerk)

Proefsleuven

Geen vervolgonderzoek

46

Loenen

Beekbergerweg 12 - 14

Proefsleuven

Deels geen vervolg, deels opgraven,
deels behoud in situ

47

Loenen

Dalenk 21

Proefsleuven en
opgraving

Deels behoud in situ, deels opgraven
(in doorstart uitgevoerd)

48

Loenen

Hameinde

Bureau- en
booronderzoek

Proefsleuven

49

Loenen

Hoofdweg 12

Proefsleuven

Archeologische begeleiding

50

Uddel

Amersfoortseweg 287

Bureau- en
booronderzoek

Deels vervolgonderzoek (booronderzoek / proefsleuvenonderzoek)

51

Uddel

Grevenhout 21 (Landal Rabit
Hill)

Bureau- en
booronderzoek

Karterend booronderzoek

52

Uddel

Uddelerveen 68

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

53

Uddel

Uttilochweg 7

Bureau- en
booronderzoek

Deels Proefsleuven, deels archeologische begeleiding

54

Wenum Wiesel
Beemte

Beemterweg 73

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

55

Wenum Wiesel
Beemte

Bloemenkamp 5

Bureau- en
booronderzoek

Karterend booronderzoek
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Nr

Deelgebied

Locatie

Type Onderzoek Selectiebesluit of Vervolgonderzoek

56

Wenum Wiesel
Beemte

Bloemenkamp 5

Karterend
booronderzoek

Nog geen selectiebesluit genomen

57

Wenum Wiesel
Beemte

Broeklanderweg 48-50

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

58

Wenum Wiesel
Beemte

De Wildkampen 14

Proefsleuven

Deels behoud in situ, deels opgraven
(in doorstart uitgevoerd)

59

Wenum Wiesel
Beemte

Drostendal

Bureau- en
booronderzoek

Deels proefsleuven, deels archeologische begeleiding

60

Wenum Wiesel
Beemte

Deventerstraat 503

Bureau- en
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

61

Wenum Wiesel
Beemte

Ramsbrugweg 48

Bureau- en
booronderzoek

Archeologische begeleiding

Om beter inzicht te krijgen in de verhouding
tussen de verschillende onderzoeken en het
besluit tot vervolgonderzoek of het vrijgeven
van een terrein wordt vanaf dit jaar gekeken
naar het type onderzoek en het besluit dat

daaruit voortvloeit. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen het besluit dat genomen
wordt na een bureau- en booronderzoek en
het besluit dat genomen wordt na een
proefsleuvenonderzoek.

Selectiebesluit na bureau- en booronderzoek

Aantal

Verhouding

Geen vervolgonderzoek3

13

35 %

Proefsleuvenonderzoek

16

43 %

Ander onderzoek

8

22 %

Selectiebesluit na proefsleuvenonderzoek

Aantal

Verhouding

Geen vervolgonderzoek

6

38 %

Opgraving (deels behoud in situ)

9

56 %

Ander onderzoek

1

6%

Behoud in situ4

0

0%

3 4

Van de 42 uitgevoerde bureau- en booronderzoeken in 2015 is in 5 gevallen nog geen
selectiebesluit genomen. 5 Bij de selectiebesluiten die wel genomen zijn wordt in 35%
van de gevallen besloten dat er geen vervolg

3

4

5

6

Het selectiebesluit ‘geen vervolgonderzoek’ staat niet per
definitie gelijk aan het vrijgeven van een terrein, voor de
ontwikkeling is geen onderzoek meer nodig, maar de rest
van het perceel kan heel goed nog een hoge verwachting
hebben.
Naast een selectiebesluit tot een vervolgonderzoek komt
vaak een deel van het terrein in aanmerking voor behoud
in situ. Het feitelijk aandeel van in situ behoud is hiermee
dus niet volledig gegeven.
Deze projecten staan nog in het begin van de procedure of
zijn nog niet bij ons bekend.
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onderzoek nodig is en in 65% van de gevallen
is dit wel nodig.
Van de 16 proefsleuvenonderzoeken in 2015 is
in 38% van de gevallen besloten dat er geen
vervolgonderzoek nodig is en in 62% van
gevallen was dit wel nodig.

De projecten6
6

De nummers verwijzen naar de nummers in de overzichtslijst en op de overzichtskaart.

2/3/4. Drinkwatertracéleiding
Epe-Zutphen, Drostendijk, Het
Groot Woudhuis, Terwoldseweg
(Apeldoorn Algemeen)
Vitens is bezig de drinkwatertransportleiding
tussen Epe en Zutphen te vernieuwen. Omdat
over het gehele tracé de bodem over een
breedte van 6 meter vergraven wordt, is
voorafgaand aan het aanleggen van de
nieuwe buizen eerst archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Uit het karterend booronderzoek
kwamen binnen de gemeente Apeldoorn drie
6

De nummers verwijzen naar de nummers in de
overzichtslijst en op de overzichtskaart.

locaties naar voren die met proefsleuven
nader onderzocht moesten worden: Drostendijk, Het Groot Woudhuis en de Terwoldseweg. In augustus heeft RAAP deze onderzoeken uitgevoerd.
Tijdens het karterend booronderzoek bij de
Drostendijk werden enkele archeologische
indicatoren aangetroffen die mogelijk wijzen
op een vindplaats uit de Steentijd op deze
locatie. Dit vermoeden is tijdens het proefsleuvenonderzoek niet bevestigd. Er zijn drie
vuursteenfragmenten gevonden die mogelijk
in de Midden Steentijd dateren, maar dit wijst
niet op een vindplaats ter plaatse.

Afbeelding 2. Voorafgaand aan de aanleg van de drinkwatertracéleiding wordt aan de Drostendijk een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
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Op de locatie Groot Woudhuis zijn 18e/19e
eeuwse sporen aangetroffen die vermoedelijk
in verband staan met het 19e eeuwse
landgoed Groot Woudhuis. Naast sporen
werden er ook scherven van borden, kommen
en kannen roodbakkend aardewerk, steengoed, majolica en industrieel witbakken
aardewerk gevonden. Opvallend waren enkele
grote scherven 15/16e eeuws steengoed.
Mogelijk dat dit wijst op een laatmiddeleeuwse/vroeg moderne voorganger van het
landgoed/boerenerf. Omdat de bodemingreep voor het leidingentracé een smalle
strook betrof, is in dit kader besloten dat er
geen verder onderzoek uitgevoerd hoefde te
worden.
Bij het karterend booronderzoek aan de
Terwoldseweg is een vindplaats uit de
Steentijd, Late Bronstijd en/of IJzertijd
aangetroffen. Voor de aanleg van de drinkwa-

tertracéleiding heeft Vitens besloten deze
vindplaats niet te verstoren en onder de
vindplaats door te boren. Vlakbij de vindplaats is wel een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd om de begrenzing van de vindplaats te bepalen. Hier werden slechts enkele
losse vondsten gedaan die erop wijzen dat op
deze plek de vindplaats niet meer aanwezig is.

6.

Hoofdstraat 79
(Apeldoorn Centrum)

Aan de hoofdstraat 79 wordt een winkelpand
naar achteren uitgebreid. Tijdens het
bureau- en booronderzoek kwam naar voren
dat op deze locatie een deel van de gedempte
blusbeek de Leigraaf zou moeten liggen.
Daarom is besloten dat de uitbreiding van het
winkelpand archeologisch begeleid moest

Afbeelding 3. Tussen de kabels en leidingen was de donkere beekvulling van de blusbeek ‘de Leigraaf’ te zien.

8

gemeente Apeldoorn

Afbeelding 4. Papiermolen ‘De Vlijt’ op een tekening uit de 19e eeuw.

worden. Deze begeleiding is in december
uitgevoerd door Econsultancy.
Ondanks de vele kabels en leidingen was
schuin door de bouwput inderdaad de
verwachte blusbeek de Leigraaf te zien. In de
beekvulling lagen niet alleen het huidige en
een oud riool, maar waren ook oudere
beekvullingen te zien. Hier zaten enkele
vondsten in, vooral aardewerkscherven, die
varieerden in datering tussen de 16e eeuw tot
het midden van de 19e eeuw, toen de beek
werd aangelegd, tot 20e eeuws afval.
Na de begeleiding kon verder gegaan worden
met de uitbreiding van het winkelpand.

9.

Vlijtsepark fase 1
(Apeldoorn Noord)

Voorafgaand aan de planontwikkelingen
rondom het Zwitsalterrein en het Vlijtsepark
wordt eerst archeologisch onderzoek
uitgevoerd. In eerste instantie is het terrein

tegenover de Zwitsallocatie onderzocht, dat
is de plek waar vanaf de 15e eeuw, aan de
Grift, een watermolen heeft gestaan, eerst als
korenmolen, later als papiermolen en weer
later in gebruik als koperpletterij. De koperpletterij heeft zich later verder ontwikkeld als
fabriek met grote lange, kenmerkende
schoorsteen. Het voormalige fabrieksterrein
moest onderzocht worden op milieuvervuilingen, maar ook op niet-gesprongen explosieven. De schoorsteen bleek namelijk in de
Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als
uitkijktoren te zijn gebruikt en was door de
geallieerden gebombardeerd.
Het gezamenlijk milieu-, explosieven- en
archeologisch onderzoek werd in april
uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is door
Econsultancy geconcludeerd dat het terrein
grotendeels verstoord was. Alleen ter hoogte
van de voormalige watermolen, waar nu de
kern van het fabrieksgebouw staat, en nabij
de monumentale kas is nog vervolgonderzoek
nodig. Dat onderzoek kon alleen op dat
Archeologisch Jaaroverzicht 2015
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moment niet uitgevoerd worden. Voor de rest
van het terrein geldt dat er geen archeologische resten meer worden verwacht.

20. Saturnusstraat / Koning
Lodewijkhof, Bolt Center
(Apeldoorn West)
In december heeft ADC ArcheoProjecten een
proefsleuf aangelegd op een binnenterrein/
tuin nabij het voormalige Bolt Center. In de
proefsleuf zijn geen sporen aangetroffen.
Deels kwam dit omdat de bodem, aan de
westkant, te erg verstoord was. Maar deels
kwam dit ook omdat, aan de oostkant, de

Afbeelding 5. Archeoloog Niels Bouma van ADC
ArcheoProjecten kijkt op veilige afstand, achter een
leegstaand konijnenhok, naar het graafwerk bij het
voormalige Bolt Center.
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natuurlijke bodem afliep naar een laagte en
daar een harde ijzerrijke laag aanwezig was.
Dat heeft in het verleden niet uitgenodigd om
in te graven!
Het huidige onderzoek is slechts op een deel
van het terrein waar nieuwbouw is gepland,
uitgevoerd. De rest van het terrein is nu nog
teveel bebouwd. Of hiermee voldoende
onderzoek is uitgevoerd voor het hele terrein
moet nog uit het onderzoeksrapport blijken.

22. Torenstraat 14 (Apeldoorn West)
Aan de Torenstraat 14 werd door RAAP in
oktober de sloop van de fundamenten en de
kelder van de oude woning archeologisch
begeleid. Omdat hierbij archeologische
sporen werden aangetroffen, werd aansluitend een opgraving uitgevoerd. Onder de
funderingen van het gesloopte huis en de
tuingrond kwamen resten tevoorschijn van
bewoning in de Vroeg Romeinse tijd. Het gaat
om paalsporen van waarschijnlijk een
boerderij met uitbouw. In een afvalkuil werd
heel veel handgemaakt aardewerk gevonden
dat in de eerste helft van de 1e eeuw na
Christus gemaakt is.
Door deze vondst hebben we een belangrijke
aanwijzing dat resten van bewoning uit de
Germaanse periode zich onder een heel groot
deel van de Apeldoornse enk - de oude akkers
van het dorp ten noorden van de Asselsestraat - bevinden. Bij de opgraving aan de
Herderweg-Ooiweg in 2011 werd voor het
eerst een nederzetting uit de Romeinse tijd
gevonden. Door dit onderzoek weten we dat
er circa 450 meter ten oosten ook een
boerderij uit deze tijd heeft gestaan. Mogelijk
gaat het hier om een iets oudere fase van
bewoning. Met nog een losse vondst tussen
deze twee locaties in, lijkt het erop dat dit
hele gebied in de eerste eeuwen na de
jaartelling bewoond is geweest.

Afbeelding 6. Tijdens de sloop van de oude woning en voorafgaand aan de bouw van een nieuw huis aan de
Torenstraat wordt eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Afbeelding 7. Bij het archeologisch onderzoek aan de Torenstraat werden sporen van een huisplattegrond uit de
Vroeg Romeinse tijd aangetroffen (tekening: RAAP).
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Afbeelding 8. Sander Diependaal en Peter Wemerman

Afbeelding 9. Hier tekent heel duidelijk een wandgrep-

van Econsultancy aan het werk bij de opgraving in de

pel van één van de laatprehistorische huizen af tegen

Vogelbuurt, fase 1.

de gele zandgrond. Kleine cirkelvormige vlekken
rondom de greppel geven de plekken weer waar

24. Vogelbuurt fase 1
(Apeldoorn Zuid)
Aan het eind van 2014 is bij een proefsleuvenonderzoek door Econsultancy in de Vogelbuurt een laatprehistorische vindplaats
ontdekt. In februari werd het onderzoek
vervolgd met een opgraving op die delen van
het gebied die door de nieuwbouw zouden
worden verstoord.
Het onderzoek heeft bijzonder veel informatie
opgeleverd over deze vroege bewoning in de
Vogelbuurt. Er zijn sporen van minimaal vier
erven met bijbehorende boerderijen gevonden. Deze boerderijen worden woonstalhuizen genoemd, omdat er niet alleen mensen in
woonden, maar ook het vee. Het oppervlak
was behoorlijk groot, zo’n 7 x 28 meter.
Omdat bij het verlaten van de erven de woningen zijn gesloopt en in de paalkuilen zwerfaf12
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vroeger de wandpalen hebben gestaan.

val terecht is gekomen, kunnen wij nu iets
zeggen over wanneer de nederzetting is
verlaten. Waarschijnlijk is dat al in de Late
IJzertijd, vlak voor het begin van onze
jaartelling. Naast sporen met afval zijn er ook
grote voorraadkuilen, zogenaamde silo’s
gevonden. De kuilen met vlakke bodem
werden waarschijnlijk gebruikt als koelkast, in
de bodem is het zomers immers een stuk
koeler dan erboven. De kuilen met de ronde
bodems zijn mogelijk gebruikt om de graanvoorraad te bewaren om een jaar later weer
als zaaigoed te kunnen gebruiken.
De vindplaats lijkt een relatie te hebben met
de vindplaats die circa 10 jaar geleden
gevonden is bij het Transformatorhof, enkele
honderden meters noordoostelijke van dit
gebied. Die sporen behoren tot een nederzet-

ting uit de Late Bronstijd, ongeveer 1000 voor
Christus. De nu gevonden nederzettingssporen stammen uit de IJzertijd (800-0 voor
Christus). Het is heel goed mogelijk dat het
wel om dezelfde prehistorische nederzetting
gaat, maar dat deze in de loop der eeuwen
meer richting het zuidwesten is verplaatst.
Tijdens het huidige onderzoek lijkt ook de
natuurlijke zuidgrens van de nederzetting
gevonden te zijn: uit de bodemlagen kon
herleid worden dat het landschap hier lager
en drassiger was. Hier zijn dan ook geen
bewoningssporen meer gevonden.
In 2016 zal de tweede fase van de nieuwbouw
in de Vogelbuurt weer voorafgegaan worden
door een archeologisch onderzoek. Daarna
volgt nog een derde fase, waarna het rapport
geschreven kan worden. Nu al is duidelijk dat
met het onderzoek in de Vogelbuurt een
nieuw stukje van de puzzel ‘Apeldoorn in de
Late Prehistorie’ gelegd is.

26. Oude Berghuizerweg
/ Europaweg 160
(Apeldoorn Zuid-West)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek van
Transect in maart op de hoek Oude Berghuizerweg-Europaweg werden aan de oostelijke
kant archeologische sporen gevonden. De
sporen bleken tot een gebouwstructuur uit de
Nieuwe tijd B of C (vanaf 1650) te behoren.
Omdat uit historisch kaartmateriaal niet
bekend was, dat hier een gebouw heeft
gestaan, is besloten dat de vindplaats
opgegraven moest worden op die plekken die
door de nieuwbouw verstoord zouden
worden. Later in het jaar, vlak voor de bouw
van het bedrijfspand, is de vindplaats
opgegraven. Op dit moment vindt de uitwerking hiervan plaats, de precieze uitkomst van
het onderzoek is dan ook nog niet te zeggen.

Afbeelding 10. Uit het proefsleuvenonderzoek is al duidelijk de vorm van een huisplattegrond te zien
(tekening: Transect).
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Afbeelding 11. Papierfabriek De Olifant op een schilderij van Gradus ten Pas uit 1865 of 1875.

28. Ugchelseweg 9/13
(Apeldoorn Zuid-West)
Aan het begin van de Ugchelseweg zat lange
tijd een wasserij die onder meer De Oude
Olifant werd genoemd. Deze wasserij had zijn
oorsprong in twee watermolens aan de
Ugchelse Beek -de Tiemensmolens- waar al
sinds 1618 papier werd gemaakt. Door vele
uitbreidingen in de loop der eeuwen was een
omvangrijk gebouwencomplex ontstaan dat
onlangs voor een groot deel gesloopt is om
plaats te maken voor nieuwbouw voor het
huidige bedrijf Cargo.
Omdat op deze locatie in de ondergrond de
restanten van de oude watermolen(s) nog
aanwezig konden zijn, werden de ondergrondse sloopwerkzaamheden archeologisch
Afbeelding 12. Tijdens de archeologische begeleiding
van de ondergrondse sloop aan de Ugchelseweg komen
veel restanten van de Tiemensmolens of De Oude
Olifant aan het licht.

14
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begeleid. Tijdens dit onderzoek, dat door
RAAP eind december is uitgevoerd, bleken
inderdaad nog veel stenen (en houten!) resten
van de watermolens aanwezig te zijn. Er lag
zelfs meer dan verwacht! Daarom is besloten
dat deze resten in het nieuwe jaar in een
opgraving onderzocht moesten worden.
Waarover volgend jaar meer!

Afbeelding 13. De proefsleuf aan de Voorste Kerkweg
1-3 was, behalve 2 recente kuilen, leeg (foto: Econsultancy).

Uit het booronderzoek bleek namelijk dat er
sprake was van een plaggendek met een
intacte podzolbodem eronder. Deze bodem is
inderdaad tijdens het proefsleuvenonderzoek
aangetroffen. Uitgezonderd twee recente
vergravingen waren er echter geen archeologische sporen aanwezig. Hierna kon het
perceel vrijgegeven voor de bouw van een
woning.

33. Ruitersmolenweg /
Stichtingsweg (Beekbergen)

32. Voorste Kerkweg 1-3
(Beekbergen)
In november heeft Econsultancy aan de
Voorste Kerkweg 1-3 een proefsleuf gegraven.

Voorafgaand aan de nieuwbouw van enkele
woningen aan de Ruitersmolenweg-Stichtingsweg is door Econsultancy in 2014 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aan de
oostelijke helft van het terrein bleken sporen
en vondsten te zitten uit de Late Middeleeuwen tot in de 19e eeuw. Het onderzoek is
vervolgens in april 2015 doorgestart naar een

Wethouder Nathan Stukker brengt een bezoek aan de opgraving aan de Ruitersmolenweg-Stichtingsweg. Sander
Diependaal van Econsultancy geeft uitleg over het onderzoek.
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Afbeelding 15. Aan de Ruitersmolenweg-Stichtingsweg

Afbeelding 16. Een deel van een ijzeren hooivork

in Beekbergen is onder andere dit fraaie fragment

(gaffel) zoals deze er voor conservering bij een

pingsdorfaardewerk gevonden. In Pingsdorf werd

röntgenopname uitzag. De hooivork is gevonden bij het

tussen 880 en 1350 aardewerk geproduceerd. Dit

archeologisch onderzoek aan de Ruitersmolenweg-

fragment van een tuitpot met bandoor en typische

Stichtingsweg, in een zone van een greppel met veel

roodbruine verfversiering wordt vanwege zijn vorm in

aardewerk, bouwmateriaal en metalen vondsten met

de late 12e eeuw (1175-1190) gedateerd.

een datering rond 1500-1525 (foto: Restaura).

opgraving. Daarbij is alleen opgegraven waar
bij de woningbouw de bodem zou verstoren,
de rest van de vindplaats is in de bodem
bewaard.
De opgraving is uitgevoerd door Econsultancy
die door de leden van de Archeologische
Werkgroep Apeldoorn geholpen werden.
Bij het onderzoek zijn sporen van meerdere
erven uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd gevonden. In het deel ten zuiden van de
Ruitersmolenweg lag in de 12e eeuw een erf
en stond er een boerderij van het Gasselte B
type. Ook waren er op het erf verschillende
kuilen waar allerlei afval in gedumpt is. Dit
afval is natuurlijk voer voor archeologen en
kan helpen het erf te dateren. Zo zijn er
typische laatmiddeleeuwse scherven gevonden, als kogelpot, pingsdorfaardewerk,
elmpter waar en grijsbakkend aardewerk.
Ten noorden van de Ruitersmolenweg zijn
zeker twee erven uit de 13e eeuw ontdekt met
drie gebouwstructuren, een mogelijke
uitgebroken fundering uit de 16e eeuw en een
perceelsgrens die vermoedelijk een 16e/17e
eeuws akkercomplex afsluit. Dit akkercomplex
16
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Afbeelding 17. Tijdens het archeologisch onderzoek aan
de Ruitersmolenweg-Stichtingsweg zijn twee munten
gevonden. De ene munt betreft een 16e/17e eeuwse duit
(niet afgebeeld), de andere munt is erg versleten maar
beeldt waarschijnlijk de Utrechtse Bisschop Burchard
af. Hij lijkt het sterkst op munten die tussen 1100-1112 in
Deventer geslagen werden. Uiteindelijk is de munt in de
tweede helft van de 12e eeuw in de vulling van een
paalkuil terecht gekomen (foto: Econsultancy).

heeft waarschijnlijk een relatie met de
Oldenhof, een 17e eeuwse boerderij die uit
oude kaarten bekend is. Aan deze kant werd
kogelpotaardewerk, grijsbakkend en roodbakkend aardewerk gevonden en proto-, bijna- en
gewoon steengoed. Aan de zuidelijke kant van
het terrein zijn verder nog bewoningssporen

uit de 19e eeuw aangetroffen. Verspreid lag er
vroegmodern aardewerk als faience, porselein en industrieel wit.
De vindplaats geeft een mooi beeld van de
landelijke bewoning nabij de kern Beekbergen, waar in dezelfde tijd ook rondom de kerk
gewoond werd. Duidelijk is dat de vindplaats
aan de westkant begrensd is, maar dat deze
in oostelijke richting en mogelijk ook noordelijke en zuidelijke richting doorloopt. Als daar
ook een vergelijkbaar akkerdek aanwezig is,
als op deze locatie, en dat is wel te verwachten, dan zullen daar nog meer puzzelstukjes
van deze vindplaats te vinden zijn!

45. Beekbergerweg 7, achter
de kerk (Loenen)
Afbeelding 18. Tijdens het onderzoek van de Saxion

In mei heeft een groep studenten van de
Saxion Hogeschool, in het kader van een
veldwerkstage, een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd achter de protestantse kerk van Loenen. Op dat deel van de
Loenense enk kan de begraafplaats van de
kerk in de toekomst gaan uitbreiden. Mogelijk
werd daarbij een archeologische vindplaats
verstoord, dit is door de studenten onderzocht.

Hogeschool achter de kerk aan de Beekbergerweg in
Loenen konden de studenten de bodemopbouw van de
Loener enk goed bestuderen en in verschillende lagen
opdelen (foto: Saxion Hogeschool).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er op
deze plek geen vindplaats aanwezig is. Er zijn
wel diverse vondsten gedaan en er werden
ook een paar grondsporen aangetroffen,
maar deze wijzen niet op een oude vindplaats

Afbeelding 19. Onderaan de enk bij de Beekbergerweg in Loenen werden twee laatromeinse munten gevonden
(foto: Saxion Hogeschool.)
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op deze plek. Wel kon er een mooi beeld van
de opbouw van de enk worden gegeven en
zijn onderaan de es twee laatromeinse
munten aangetroffen. De studenten denken
dat het om een koperen oor en een romeinse
follis (een valse denarius) gaat. Waarschijnlijk
kunnen de munten door een specialist nog
nader gedetermineerd worden. Dit is nog niet
gedaan.

46. Beekbergerweg 12-14 (Loenen)
In april 2015 heeft Econsultancy een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de
Beekbergerweg 12-14, vlakbij de huidige
pastorie tegenover de Protestantse kerk van
Loenen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek
zijn in totaal 96 verschillende grondsporen
aangetroffen. Op basis van het aangetroffen
vondstmateriaal is er sprake van activiteiten

Afbeelding 20. Bij de aanleg van de proefsleuven aan de
Beekbergerweg 12-14 in Loenen worden de Middeleeuwse sporen goed zichtbaar (foto: Econsultancy).

18
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op deze locatie van de 9e tot en met de 18e
eeuw. Onder de grondsporen zijn veel
paalsporen aangetroffen die op dit moment in
de Middeleeuwen worden gedateerd. Ook is
er aardewerk en zijn er ijzerslakken uit deze
periode gevonden. Ook is er aardewerk
gevonden uit de tweede helft van de 17e en
eerste helft van de 18e eeuw. Deze vondsten
lijken prima samen te vallen met de bouw en
eerste gebruiksfase van de pastorie in
Loenen. De eerste pastorie werd namelijk
gebouwd in 1657 en in 1849 vernieuwd. Aan
de hand van het onderzoek is door de
gemeente besloten dat het om een behoudenswaardige vindplaats gaat. Dit betekent
dat de vindplaats opgegraven moet worden
als er zich bodemingrepen in het gebied
voordoen.

47. Dalenk 21 (Loenen)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek van
SOBresearch in september aan de Dalenk 21
in Loenen werd een bijzondere ontdekking
gedaan: op flinke diepte, onder het lokaal erg
dikke esdekpakket van de Zilvense Enk, kwam
een enorme sporendichtheid tevoorschijn. De
vele verkleuringen in het gele zand wijzen op
plekken waar in het verleden gegraven is. Dat
kan zijn geweest voor het in de grond zetten
van palen, voor bijvoorbeeld een boerderij
maar ook voor afvalkuilen, greppels of voor
een waterput. In oktober is een deel van de
vindplaats, zo’n 500 m2, opgegraven, het
andere deel blijft onaangeroerd in de bodem
bewaard.
De vindplaats is bijzonder vanwege de grote
dichtheid aan archeologische resten op een
klein oppervlak, maar ook omdat die resten
uit vele perioden stammen. Bovendien zijn
sommige daarvan zelden eerder gevonden in
de regio of zelfs in Nederland.
De interpretatie van wat gevonden is, is
tijdens het veldwerk altijd nog voorlopig. Bij

Afbeelding 21. De vlaktekening van Loenen Dalenk laat
zien dat er een enorme sporendichtheid is (tekening:
SOBresearch).

de uitwerking van alle verzamelde gegevens
zal veel pas duidelijker worden. Op dit
moment worden alle gegevens dan ook
uitgewerkt en bestudeerd door archeologen
en specialisten. Maar zoals het er nu naar
uitziet, zijn er resten gevonden van een

grafveld uit de Late Bronstijd en/of Vroege
IJzertijd, bewoning uit de Late IJzertijd of
Romeinse tijd, resten van ijzerovens uit de
Vroege Middeleeuwen en uit de Volle
Middeleeuwen boerderijen en (drie!) waterputten. Vooral de resten van ijzerovens
worden zelden gevonden en kunnen daarom
veel nieuwe informatie opleveren over de
vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie op de
Veluwe.
De oudste menselijke activiteit binnen de
opgraving lijkt een deel van een zogenaamd
urnenveld, een grafveld uit de Late Bronstijd
en/of Vroege IJzertijd. In deze periode van
circa 1100 tot 500 voor Christus werden de
crematieresten van overledenen vaak in een
urn begraven onder een grafheuveltje. In de
loop van de tijd ontstonden grafvelden met
vele van die heuveltjes bij elkaar. Bij de
opgraving is een klein deel van het urnenveld
blootgelegd. Er is één urn met crematieresten

Afbeelding 22. Er was veel publieke belangstelling voor het onderzoek aan de Dalenk in Loenen. Er zijn verschillende artikelen in de Stentor verschenen en Omroep Gelderland heeft er een item over gemaakt. De ad-hoc
georganiseerde open dag trok 150 zeer geïnteresseerde bezoekers (foto Willem Kuijpers).
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Afbeelding 23. Dagelijks hielpen er zo’n 5 tot 10
vrijwilligers mee aan het onderzoek. Dit waren leden
van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA),
aangevuld met bezoekers aan de open dag, die
spontaan de dagen erna bleven helpen.

Afbeelding 25. Tijdens het veldwerk werd door een
particulier nòg een urn en een klein bijpotje ter beschikking van het onderzoek gesteld. Deze bleken enkele
tientallen jaren geleden bij graafwerk vlakbij deze
vindplaats gevonden te zijn.

Afbeelding 24. Ook de eigenaren en toekomstige
bewoners van het geplande huis aan de Dalenk 21 in
Loenen hielpen vrijwel dagelijks mee (foto Willem
Kuijpers).

Afbeelding 26. De onderkant van de aangetroffen urn
tijdens de opgraving. In de urn bleken nog crematieresten te zitten (foto SOBresearch).
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gevonden en er zijn twee kringgreppels, die
rond zo’n grafheuvel gegraven zijn, aangetroffen.
Ook in de Late IJzertijd of Romeinse tijd is er
waarschijnlijk gewoond op deze plek. Er
waren zoveel grondsporen die mogelijk uit
deze periode stammen dat daarin in het veld
nog niet met zekerheid verschillende
gebouwen uit onderscheiden konden worden.
Het meest spectaculair waren echter de
sporen en vondsten uit de Middeleeuwen.
Al in het proefsleuvenonderzoek was een
grote hoeveelheid ijzerslakken bij elkaar
gevonden, afval van het maken van ijzer uit
klapperstenen in de Vroege Middeleeuwen.
Dus de kans was aanwezig dat ook in de

Afbeelding 28. Doorsnede van één van de ijzerovens.

Afbeelding 27. Experiment met een reconstructie van
een vroegmiddeleeuwse ijzeroven.

opgraving resten van de ijzerproductie
werden gevonden. Van de lemen ijzerovens
uit de Vroege Middeleeuwen wordt echter
doorgaans nooit wat gevonden omdat die
alleen óp de grond hebben gestaan en niet
ingegraven zijn. Als archeoloog vindt je
meestal namelijk alleen grondsporen waar
mensen vroeger ín de grond hebben gegraven. Daarom was er veel enthousiasme toen
op een hoger niveau dan de grondsporen
ronde vlekken met verbrande leem tevoorschijn kwamen: Dat konden wel eens resten
van ijzerovens zijn!
Onder drie van de twaalf concentraties met
leem bleken op een dieper niveau nog heel
intacte onderkanten van ijzerovens te zitten.
Bij twee andere wijzen brokstukken van
ovenwand en ijzerslak op afgebroken
ijzerovens. Tot nu toe waren in heel Nederland nog maar een handvol van dit soort
ovens onderzocht dus hiermee kan veel
Archeologisch Jaaroverzicht 2015
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Afbeelding 31. Reconstructie van een vergelijkbare
boerderij die waarschijnlijk in de Volle Middeleeuwen
aan de Dalenk heeft gestaan.

Afbeelding 29 en 30. De onderkant van één van de

Afbeelding 32. Bij diverse sporen is licht gekleurd

middeleeuwse lemen ijzerovens was zo mooi bewaard,

aardewerk met verfstrepen gevonden. Dit op een

dat deze ‘en bloc’ geborgen is om later ten toon te

draaischijf gemaakte aardewerk wordt Pingsdorf

kunnen stellen.

genoemd naar een belangrijke herkomstplaats ervan in
Duitsland. Het werd gemaakt gedurende de 10e tot 12e
eeuw (foto SOBresearch).
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nieuwe kennis vergaard worden over de
ijzerproductie: over de werking van de ovens,
maar ook over de organisatie en preciezere
datering van de grootschalige ijzerproductie
op de Veluwe in deze periode.
Ook uit de Middeleeuwen, maar waarschijnlijk
wat later dan de ijzerovens, zijn de sporen van
een boerderij. Ook andere sporen horen
mogelijk bij een gebouw uit deze periode net
als de zone met drie waterputten die zijn
aangetroffen.
Na de Volle Middeleeuwen zal het gebied in
gebruik genomen zijn als akker en dat is
eeuwenlang zo gebleven. Door het bemesten
met in een potstal verzamelde mest gemengd
met plaggen werd de laag zwarte grond
steeds dikker. Deze dikke enkgrond van nu wel
1,70 m. heeft alle hierboven beschreven
archeologie goed in de bodem beschermd.

49. Hoofdweg 12 (Loenen)
In mei heeft RAAP in de tuin van de woning
aan de Hoofdweg 12 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn
enkele grondsporen aangetroffen, een paar
aardewerkscherven en een fragment
ijzerslak, die uit de Vroege of Late Middeleeuwen dateren. De sporen lijken sterk op de
sporen die in april, iets noordelijker, aan de
Beekbergerweg waren aangetroffen. Naast
deze sporen was de bodem van het terrein
erg verstoord. Besloten is om in de toekomst
de sloop van de woning archeologisch te
begeleiden, mogelijk dat hier meer sporen uit
de Middeleeuwen naar voren komen.

Afbeelding 33. In een proefsleuf aan de Hoofdweg 12 in Loenen zijn enkele Middeleeuwse grondsporen aangetroffen (foto: RAAP).
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Afbeelding 34. Het archeologisch onderzoek aan de Wildkampen met op de achtergrond de Wenumse windmolen.

58. De Wildkampen (Wenum
Wiesel Beemte)
Bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek
door Transect in april in Wenum, vlakbij de
Wenumse windmolen, zijn sporen gevonden
van bewoning uit - hoogstwaarschijnlijk - de
IJzertijd (800-0 voor Christus) en de Late
Middeleeuwen (1000-1500 na Christus).
De grondsporen van palenrijen, kuilen en een
greppel zijn van een boerderij en bijbehorend
erf. Op sommige plaatsen was binnen de kuil
nog de plaats van de houten paal van de boerderij te onderscheiden. Op basis van de
scherven van handgevormd aardewerk, dus
niet van een draaischijf, die gevonden zijn,
wordt deze bewoning vooralsnog in de
IJzertijd gedateerd. Het erf bevindt zich op
een hoger gelegen zandkop aan de rand van
het beekdal. In de bodem was te zien dat
24
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richting het beekdal, naar het zuidoosten, de
grond vroeger lager en natter was.
Er zijn ook sporen van enkele kuilen uit de
Late Middeleeuwen gevonden. Één daarvan
leek op een waterput, maar bij verder graven
bleek het toch een grote ondiepe kuil.
Waarom deze kuilen gegraven zijn, is nog
onduidelijk.
Na het vinden van de vindplaats is het deel
dat door de geplande bouw van een stal zal
worden verstoord meteen opgegraven.
Hierna kon met de bouw gestart worden. De
sporen zijn gedocumenteerd en de vondsten
zijn meegenomen, het rapport over het
onderzoek is nog niet afgerond.

3 Nieuws van de AWA
(bijdragen van Chris Nieuwenhuize)

Inventarisatie cultuurhistorie
Engelanderholt
De Stichting Probos heeft samen met een
aantal grondeigenaren waaronder Gelders
Landschap en Staatsbosbeheer een voorbeeldproject opgezet om met behulp van
vrijwilligers zoveel mogelijk historische
informatie over de natuurgebieden te
verzamelen. Het gaat zowel om archief- als
veldonderzoek waarbij iedereen zijn eigen
expertise in kan brengen.
Dit voorbeeldproject ging over Bruggelen, het
gebied ten zuiden van Apeldoorn, onmiddellijk langs de A1. Het gaat om een terrein van
meer dan 1000 ha. dat archeologisch
interessant is vanwege een tiental grafheu-

vels, honderden ijzerkuilen, de middeleeuwse
gerechtsplaats het Herenhul en ook de
vroegmiddeleeuwse nederzetting van het
Spelderholt.
Vanaf eind 2014 hebben ruim 40 vrijwilligers
van onder andere de AWA, maar ook de IVN
en andere geïnteresseerden allerlei aspecten
van de historie van dit gebied onderzocht. De
variatie in het onderzoek is enorm: Van de
bouwgeschiedenis van enkele woningen en
hun bewoners, via de ontginningsgeschiedenis van de heidevelden eind 19e eeuw, verder
terug in de historie waar ook de archeologie
om de hoek komt.
De AWA heeft vooral het veldwerk gecoördineerd. In totaal werden 10 veldbezoeken
georganiseerd. Archeologisch was daarbij
vooral de rij grafheuvels interessant. Daarbij

Afbeelding 35. Tijdens de veldinventarisatie in het Engelanderholt werden enkele onbekende – mogelijke- grafheuvels ontdekt (foto: Chris Nieuwenhuize).
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Afbeelding 36. De bronsschat uit Bruggelen die in het midden van de 20e eeuw door juffrouw Ooster aan de
Gelderse Archaeologische Stichting (GAS) is geschonken (foto: Museum Valkhof).

werden ook enkele onbekende grafheuvels
ontdekt met hulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) die ook in het veld zijn
bezocht.
Een ander vrij onbekende archeologische
vondst betrof de “schat van Bruggelen”. In
het midden van de 20e eeuw schonk juffrouw
Ooster, bewoonster van het landgoed
Bruggelen, diverse objecten aan musea. Een
van die schenkingen betrof een bronsschat
afkomstig van het landgoed. Meer informatie
is er helaas niet. Tegenwoordig ligt de “schat”
in een vitrine in museum Valkhof. Misschien
komt ze uit een verdwenen grafheuvel uit de
rij die op het landgoed ligt. Het is bekend dat
er minimaal 6 grafheuvels zijn afgegraven
vlak na de tweede Wereld Oorlog.
Op dit moment wordt gewerkt aan een
eindrapportage waarin de resultaten van alle
deelonderzoeken zullen worden opgenomen.
Voor de archeologie en het veldwerk zijn
aparte hoofdstukken ingeruimd.
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Meehelpen bij onderzoek
en de werkruimte
Het afgelopen jaar heeft de AWA bij twee
opgravingen in Apeldoorn mee kunnen
helpen: in april in Beekbergen bij de opgraving aan de Ruitersmolenweg-Stichtingsweg
en in oktober in Loenen bij het onderzoek aan
de Dalenk 21.
De werkruimte van de AWA is in het archeologisch depot van de gemeente Apeldoorn in
het ACEC gebouw naast museum CODA,
Roggestraat 44. Elke dinsdag van 20 tot 22
uur is de AWA daar aanwezig. Als je langskomt, bel dan met name in de periode mei –
september even vooraf omdat we dan
regelmatig een depot avond inruilen voor
veldwerk. Voor contact bel met Harry
Schotman 055-3670173 of Chris Nieuwenhuize 055-5416145.
Voor meer informatie, zie ook de website
www.archeologie-apeldoorn.nl of de Facebook—pagina van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn.

4 Overig Nieuws
Archeologische beleidskaart
Apeldoorn heeft een rijk archeologisch
bodemarchief. De wet bepaalt sinds 2007 dat
je bij bodemverstoringen, dus bijvoorbeeld
wanneer je een huis gaat bouwen, rekening
moet houden met archeologische overblijfselen in de ondergrond. Het kan namelijk zijn

opgetekend in de Archeologische Beleidskaart en dat beleid is weer vertaald in de
bestemmingsplannen.
Nu bleek bij diverse kleine onderzoeken dat er
veel moeite en tijd opging aan het onderzoek,
terwijl het resultaat navenant klein was. Ook
zijn er in de tussentijd vindplaatsen gevonden, waar het doen van onderzoek juist wel
belangrijk is. De gemeente heeft toen
besloten om, daar waar mogelijk, soepeler om
te gaan met de regelgeving. De nieuwe
regeling is nu vastgelegd in de Archeologische Beleidskaart van 2015. De kaart is te
raadplegen via de gemeentelijke website
maar ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis.

Professionalisering
Archeologisch Depot
Sinds enkele jaren worden de archeologische
onderzoeken niet meer bij de gemeente
Apeldoorn gedeponeerd, maar bij het
Provinciaal Depot van Bodemvondsten

Afbeelding 37. De voorkant van de archeologische
beleidskaart 2015 wordt gesierd met twee bijzondere
bronzen halsringen. Deze zijn in de 19e eeuw in Uddel
gevonden en hangen als topvondst in het Rijksmuseum
van Oudheden.

dat er op die plek een archeologische
vindplaats ligt. Als je dan de bodem wilt
verstoren, moet je eerst een archeologisch
onderzoek laten uitvoeren. De bekende en de
te verwachten archeologische waarden zijn

Afbeelding 38. Het archeologisch depot in het
ACEC-gebouw.
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Gelderland. Voor de gemeente betekent
dit, dat ook de oude onderzoeken, die op
het depot in het ACEC-gebouw liggen,
overgedragen gaan worden aan de provincie.
Afgelopen jaar is gestart met dit project
en worden de onderzoeken die uitgevoerd
zijn door het rijk, de universiteiten en de
gemeente geordend en overgedragen. Een
hele klus, waar een begin mee is gemaakt en
waar studenten van de Saxion Hogeschool
in hun stages goed bij kunnen meehelpen!

Gastcolleges voor
Kidscollege Apeldoorn
Verspreid over het jaar krijgen twee klassen
van enkele tientallen kinderen uit groep 7/8 in
het weekend lessen over allerlei beroepen.
Dat levert veel inspirerende middagen op en
zo kunnen de kinderen zich beter oriënteren
op wat ze later willen worden. Één van de
lessen gaat al enkele jaren over ‘de Archeoloog’ en wordt gegeven door gemeentelijk
archeoloog Masja Parlevliet. De kinderen
komen op bezoek op het archeologisch depot
en leren over de diversiteit van het beroep.
Natuurlijk worden allerlei vondsten bekeken
en gaan de kinderen daarna ook zelf aan de
slag.

Afbeelding 40. Tijdens de opbouw van de tentoonstelling “Heuvels uit de oertijd” kregen de diertjes alvast
een voorpremière.

Heuvels uit de Oertijd
in het Aardhuis
In 2014 was de succesvolle tentoonstelling
‘het geheim van de Gelderse grafheuvel’ in
CODA. Het tentoonstellingsmateriaal was zo
mooi, dat het zonde was om daarna niet meer
te gebruiken. Daarom is in 2015 een samenvatting van de tentoonstelling op panelen
gemaakt, die kan reizen langs andere musea.
In 2015 stond de tentoonstelling in het
Aardhuis, onder de noemer: ‘Heuvels uit de
Oertijd’.

Afbeelding 39. Bij het gastcollege aan Kidscollege
Apeldoorn kunnen allerlei opdrachten worden gedaan.

28

gemeente Apeldoorn

Afbeelding 41. Regioarcheoloog Nathalie Vossen bij de
opbouw van de tentoonstelling over grafheuvels in het
Aardhuis.

Reconstructie
munitieopslagpunt
Hoog Soeren
In 2015 was het een rustig jaar voor het
archeologisch onderzoek bij het munitiedepot
Hoog Soeren. Er werd namelijk vrijwel geen
machinaal graafwerk in het gebied verricht.
Wel werd er, voor een educatieve film die in
de maak is, één van de munitieopslagpunten
herbouwd. Mooi was dat voor deze reconstructie dankbaar gebruik werd gemaakt van
de resultaten uit het archeologisch onderzoek.

Afbeelding 42. In de bossen van Hoog Soeren werd tijdelijk een munitieopslagpunt gereconstrueerd om te kunnen
gebruiken voor een educatieve film. Het opslagpunt is ondertussen weer afgebroken.
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Tentoonstelling ‘verhalen
van oorlog en bevrijding’
van Apeldoorn
In het voorjaar van 2015 was in CODA de
tentoonstelling ‘Verhalen van oorlog en
bevrijding’ te zien. Op deze gratis tentoonstelling werden ook vondsten getoond die horen
bij het archeologisch onderzoek van twee
vliegtuigbergingen in Apeldoorn van enkele
jaren geleden. Zie voor meer informatie over
dit archeologisch onderzoek ook de brochure
‘Uit de lucht, in de bodem’. Deze brochure is
ook op de website van CODA te downloaden.

georganiseerd. Bij dit laatste werden de
bezoekers teruggeworpen in de tijd en
verrast door de aanwezigheid van Koningin
Wilhelmina die zojuist Professor Holwerda
had uitgenodigd onderzoek te doen naar ‘die
interessante fenomenen’ in haar bos, de
grafheuvels dus.

Afbeelding 44. Professor Holwerda (David Fontijn,
hoogleraar prehistorie aan de Universiteit Leiden)
bekijkt samen met Koningin Wilhelmina (Masja
Parlevliet, gemeentelijk archeoloog Apeldoorn). één
Afbeelding 43. Een opmerkelijke vondst is het

van de grafheuvels in het Vanenbosch.

armbandje dat gevonden is bij de berging van de
Messerschmitt in een weiland in Wenum Wiesel. Het
armbandje behoort toe aan de daar gesneuvelde piloot
Horst Quietzsch.

VNG-congres
In 2015 was Apeldoorn de gastheer voor het
VNG-congres. Één van de middagen van het
congres was ingeruimd voor excursies. Het
Erfgoedplatform Apeldoorn verzorgde hierbij
twee onderdelen van het excursieprogramma.
Zo leidde het Apeldoorns Gidsencollectief
deelnemers door de binnenstad rond en had
het Fietsersgilde Apeldoorn een fietstocht
door Hoog Soeren en het Kroondomein
30
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Gemaakt in Gelderland:
tentoonstelling,
onderhoudsdag en grasduinen
naar grondstoffen
De afgelopen zomer stond heel Gelderland in
het teken van het erfgoedfestival ‘Gemaakt in
Gelderland’. In Apeldoorn werd hier, door het
Erfgoedplatform Apeldoorn en door CODA,
een mooie bijdrage aan geleverd. Zo was er
op het Zwitsalterrein een tentoonstelling over
de oude Apeldoornse industrieën en ambachten en was er op het terrein ieder weekend
wat te doen. Meer dan 6000 bezoekers
kwamen hierop af. De sectie archeologie had

behouden. Met een club van vijftien vrijwilligers is er onkruid gewied, zijn er struiken en
kleine boompjes geveld en is het monument
weer toonbaar gemaakt. In een middeleeuwse
informatiestand werd informatie over de
ijzerindustrie gegeven aan passanten.

Afbeelding 45. Op de tentoonstelling over de
Apeldoornse industrie op het Zwitsalterrein was ook
een vitrine over de middeleeuwse ijzerindustrie.

bij de tentoonstelling een vitrine ingericht
over de middeleeuwse ijzerindustrie op de
Veluwe.
Op de grootste ijzerslakkenhoop van Nederland, een beschermd monument dat vlakbij de
atletiekbaan van AV’34 ligt, werd in juni een
onderhoudsdag gehouden om het monument
weer een beetje op te knappen. Dit is het
begin van een grotere ambitie om het verhaal
achter de middeleeuwse ijzerindustrie in het
Orderbos beter zichtbaar en beleefbaar te
maken en het monument beter te kunnen

Afbeelding 47. Tijdens de onderhoudsdag bij de
ijzerslakkenhoop werd hard gewerkt door vrijwilligers.

Op twee zaterdagen in de zomer is, samen
met de Archeologische Werkgroep Apeldoorn,
de IVN, de excursie en workshop ‘Grasduinen
naar grondstoffen’ georganiseerd. Vanaf de

Afbeelding 46. De onderhoudsdag bij de ijzerslakkenhoop in het Orderbos vormde de opening van de
Apeldoornse festiviteiten rondom Gemaakt in

Afbeelding 48. Tijdens ‘Grasduinen naar grondstoffen’

Gelderland. Wethouder Detlev Cziesso en voorzitter

vertelde Willem Kuijpers (AWA/IVN) over het ontstaan

van het Erfgoedplatform Ben Mouw steken ook even de

van het Veluwse landschap en het gebruik van leem als

handen uit de mouwen.

grondstof.
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Afbeelding 49. Op het prehistorisch dorp HAPS kon gekozen worden uit vier verschillende workshops: wol, leem,
ijzer en hout.

middeleeuwse ijzerslakkenhoop in het
Orderbos werd er een wandeling gemaakt
langs allerlei grondstoffen die uit de natuur
gebruikt zijn en waar je nog steeds de
getuigen van in het landschap ziet. Zo
kwamen op een speelse en informatieve
manier ijzer (de ijzerslakkenhoop), leem
(leemputten en baksteenovens), hout
(eikenhakhout) en wol (schapen) aan bod. De

wandeling eindigde bij het prehistorisch dorp
HAPS om vervolgens met deze materialen op
oorspronkelijke wijze aan de slag te gaan in
vier verschillende workshops. Aan het eind
van de dag werd iedereen met een historische
bus van de Stichting Veteranen Autobussen
weer teruggebracht naar het beginpunt van
het Orderbos.

Vrijwillige Archeologiewacht

Afbeelding 50. Tijdens de workshop hout kon je onder
andere leren wat je allemaal van boombast kan maken.
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De onderhoudsdag op de ijzerslakkenhoop in
het Orderbos leverde enkele vrijwilligers op
die wel vaker onderhoud op archeologische
monumenten zou willen uitvoeren. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland is dan ook
gevraagd om voor Apeldoorn en haar vele
archeologische monumenten, een vrijwillige
archeologiewacht op te richten. In oktober
vond hiervoor de eerste veldwerkdag plaats,
waarbij de grafheuvels in het Spainkbos
(vlakbij de Loolaan) schoongemaakt zijn. Het

Afbeelding 51. Trotse vrijwiligers van de Vrijwillige

Afbeelding 52. De prehistorische halssieraden zijn

Archeologiewacht na het opschonen van één van de

tijdelijk even terug in Apeldoorn (foto: CODA).

grafheuvels in het Spainkbos.

was een heerlijke najaarsdag en na een paar
uurtjes was de klus al geklaard.
De bedoeling is dat de Vrijwillige Archeologiewacht een paar keer per jaar onderhoudswerkzaamheden op archeologische monumenten uitvoeren, grotere gebreken
signaleren en melden en verbeteringen voor
de monumenten voorstellen. Het gaat
meestal om een paar uurtjes op een zaterdag.
Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met
Martijn Grievink van Landschapsbeheer
Gelderland (m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl)

halsringen sierden net de voorkant van de
nieuwe archeologische beleidskaart en
pasten heel goed bij het thema voor Open
Monumentendag ‘Kunst en Ambacht’.
Groot was de opwinding dat deze halsringen
inderdaad naar Apeldoorn konden komen en
tussen september en december in CODA
tentoongesteld konden worden. Gemeentelijk
archeoloog Janneke Zuyderwyk verzorgde de
achtergrondinformatie en heeft in verschillende blogs over de halsringen geschreven,

Bronzen Halsringen
Een groot deel van 2015 was het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vanwege een
verbouwing dicht. Dat betekende dat vondsten die normaal in hun vaste collectie te zien
zijn, wellicht eenvoudiger in bruikleen te
krijgen waren. Er werd meteen gedacht aan
de prehistorische halsringen uit Uddel. Deze

Afbeelding 53. Gemeentelijk archeoloog Janneke
Zuyderwyk en de smid Reinhard Rubenkamp bekijken
de originele halsringen in CODA (foto: Leny Vijverberg).
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die nog steeds op de website van CODA te
lezen zijn (www.coda-apeldoorn.nl).
In de tussentijd is een smid gevraagd replica’s
van de halsringen te maken, wat gezien de
complexiteit van het maakproces als een
meesterproef gezien kan worden. Reinhard
Rubenkamp ging deze uitdaging aan en de
replica’s zullen in het eerste historisch café
van 2016 aan het publiek getoond worden.

Prehistorische
ambachtenmarkt tijdens
Open Monumentendag
Onderdeel van het Open Monumentenweekend was een prehistorische ambachtenmarkt
bij CODA mede georganiseerd door de
archeologen van de gemeente. Het thema van
dit jaar “Kunst en Ambacht” vormde een
goede aanleiding om te laten zien tot welk

Afbeelding 55. Tijdens de prehistorische ambachtenmarkt hoefde je niet stil te zitten. Zo mocht je overal
mehelpen en voor jezelf een leren armbandje of, zoals
hier, een tinnen hangertje maken.

Afbeelding 54. Het is gezellig druk op de prehistorische ambachtenmarkt.
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Kunst en Ambacht mensen in de prehistorie
in staat waren. Goede voorbeelden daarvan
zijn de prehistorische halsringen. De smid die
op prehistorische wijze replica’s van deze
halsringen gaat maken was op de markt
aanwezig om de werkwijze toe te lichten.
Maar ook vele gebruiksvoorwerpen gemaakt
zoals in de steentijd waren te bewonderen. En
jong en oud kon zelf aan de slag met onder
andere wol spinnen, tinnen sieraden maken
en elandhuid bewerken. In totaal hebben
ongeveer 300 mensen de markt bezocht.
Gezien het volle en mooie programma van de
Open Monumentendagen mag dat gerust een
succes genoemd worden.

Open Monumentenklassendag
Afbeelding 57. Elke klas smeedde een mooi aandenken

De vrijdag voorafgaand aan Open Monumentendag vindt de Open Monumentenklassen-

voor op school: een echt middeleeuws mes, waar elk
kind een paar hamerslagen op heeft gegeven.

Afbeelding 56. Op de Open Monumentenklassendag kwamen twee schoolklassen bij de middeleeuwse ijzerslakkenhoop in het Orderbos op bezoek en werden door gemeentelijk archeoloog Janneke Zuyderwyk in stijl ontvangen.
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dag plaats. Verspreid over Apeldoorn maken
zo 800 scholieren kennis met de geschiedenis
en verhalen uit hun directe omgeving. op
vrijdag 11 september werd gemeentelijk
archeoloog Janneke Zuyderwyk gevraagd
twee schoolklassen rond te leiden bij het
archeologisch monument van de ijzerslakkenhoop in het Orderbos. Maar om het verhaal
van die hoop ècht te laten leven kwam de
archeoloog als middeleeuwse smid, die kon
laten zien hoe en waarom die ijzerslakken
ontstaan zijn. En om te laten voelen wat
ijzersmeden inhoudt moest dat natuurlijk zelf
geprobeerd worden. De klassen gingen naar
huis met een zelf gesmeed mes en een
onvergetelijke kennismaking met het verhaal
van de vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie.

Kinderboek Swoertje wroet
in vroeger: de grafheuvel
In oktober zag het kinderboek ‘Swoertje
wroet in vroeger: de grafheuvel’ het licht.

Afbeelding 59. Masja Parlevliet, Nico Parlevliet en
Swoertje Zwijn tijdens de boekpresentatie in CODA
Junior.

Het boek is door de gemeentelijk archeoloog
van Apeldoorn, Masja Parlevliet, geschreven,
samen met haar vader Nico Parlevliet die
beeldend kunstenaar is. Een aanrader voor
kinderen, ouders en grootouders, om op een
speelse wijze kennis te maken met de
grafheuvels, de verhalen erachter en
natuurlijk Swoertje Zwijn die nietsvermoedend in dit avontuur beland. Het boek is bij
elke boekhandel, en ook op internet, te
bestellen.

Archeologische kroniek
van Gelderland

Afbeelding 58. Het kinderboek Swoertje wroet in
vroeger, de grafheuvel, is in elke boekhandel te
bestellen.
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Ook het afgelopen jaar is de archeologische
kroniek van Gelderland verschenen in de
boekenreeks Bijdragen en Mededelingen
Gelre. Dit op initatief van de Gelderse
Archaeologische Stichting (GAS). Op basis
van ons archeologisch jaaroverzicht heeft de
gemeente Apeldoorn hierin ook haar steentje

bijgedragen. Leden van de Vereniging Gelre
hebben een exemplaar van het boek ontvangen. Losse exemplaren zijn te bestellen bij
info@vereniginggelre.nl

Archeologisch jaaroverzicht
ook digitaal
Het archeologisch jaaroverzicht is ook
digitaal te raadplegen. Zie hiervoor http://
www.coda-apeldoorn.nl/archief/omgevingsgeschiedenis. Nieuwe vindplaatsen worden
ook ingevoerd in www.geheugenvanapeldoorn.nl

Een archeologische vraag
of vondsten melden?
Heeft u vragen over de archeologie van
Apeldoorn, of omdat u misschien archeologisch onderzoek moet doen (omdat u
bijvoorbeeld gaat bouwen) of u heeft een
archeologische vondst gedaan? Neem dan
contact op met de Sectie Archeologie van de
gemeente Apeldoorn op archeologie@
apeldoorn.nl of per telefoon op 14 055.

Archeologisch Jaaroverzicht 2015

37

Colofon
Archeologisch jaaroverzicht 2015
Gemeente Apeldoorn
Auteurs:
Masja Parlevliet en Janneke Zuyderwyk
Met bijdragen van Claartje Schamp en Wouter Groenendijk
Afbeeldingen:
Gemeente Apeldoorn, tenzij anders vermeld
Vormgeving:
Balyon, Zoeterwoude
Print:
Felua group
Oplage:
300 stuks
Versie: definitief, februari 2016
Voorblad: Overzichtsfoto van de opgraving aan de Dalenk in Loenen
tijdens de Open Dag (foto Willem Kuijpers)
Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
archeologie@apeldoorn.nl

