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2012 was een divers jaar. Enkele proefsleuvenonderzoeken brachten niet de kenniswinst die verwacht
werd, maar andere onderzoeken leverden weer nieuwe pareltjes op! Een saai jaar was het zeker niet!
Want ook het niet aantreffen van een vindplaats kan bijzonder zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens het
proefsleuvenonderzoek op een terrein dat op de landelijke Archeologische Monumenten Kaart (een
zogenaamd AMK-terrein) staat! Én het was opmerkelijk dat, ondanks dat er allerlei onderzoeken in het
voortraject worden uitgevoerd, er bij natuurontwikkelingsprojecten vervolgens nog interessante
vondsten worden gedaan. Zou hier een andere onderzoeksstrategie passen?
In dit verslag zullen alle gravende onderzoeken en een enkel booronderzoek kort de revue passeren.
Ook staan we stil bij de overige activiteiten die hebben plaatsgevonden. Zoals enkele succesvolle
bijdragen aan het Provinciaal festival ‘Gelegerd in Gelderland’, de ontwikkelingen rondom de
actualisatie van de beleidskaart en het koninklijke randje dat het grafheuvelproject heeft gekregen.
Toch een soort kroon op het harde werk!In totaal zijn in 2012 in ARCHIS 62 onderzoeksmeldingen
gedaan die, met weglating van enkele dubbelingen en een onderzoek dat uiteindelijk niet doorging,
goed zijn voor 49 onderzoeken binnen de gemeente Apeldoorn. Hierbij gaat het om 1
bureauonderzoek (2%), 29 bureau- en booronderzoeken (59%), 2 karterende booronderzoeken (4%),
12 proefsleuvenonderzoeken (24%), 2 archeologische begeleidingen (4%) en 3 opgravingen (6%).
Nog steeds bestaat het merendeel van het onderzoek uit bureau- en (verkennend) booronderzoek.
Wel is er een stijgende lijn waar te nemen, van 16% gravend onderzoek in 2010, 28% in 2011, naar
1
35% gravend onderzoek in 2012.
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Archeologisch onderzoek in de gemeente Apeldoorn (totaal 49 onderzoeken)
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Onder gravend onderzoek worden in dit geval opgravingen, proefsleuvenonderzoeken en archeologische begeleidingen
verstaan.
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Van de onderzoeken die in 2012 zijn uitgevoerd zijn van twee de selectiebesluiten nog niet bekend,
omdat deze projecten nog in het begin van de procedure staan. In andere gevallen is een
selectiebesluit niet van toepassing. Bijvoorbeeld omdat het onderzoek plaatsvond op een reeds
bekende vindplaats, die al behouden wordt, of omdat door het uitvoeren van een opgraving er geen
vindplaats meer aanwezig is. Van de selectiebesluiten die wel genomen zijn, blijkt dat in 71% van de
gevallen geen vervolgonderzoek nodig is.

Afbeelding 1: Overzicht archeologische projecten 2012

2

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 kan tevens een deel in aanmerking zijn gekomen voor behoud in situ. Het
feitelijk aandeel van in situ behoud is hiermee dus niet volledig gegeven.
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Selectiebesluit of
Vervolgonderzoek
Proefsleuven

Locatie

Projectnaam

Type onderzoek

1

Apeldoorn N

Koningsbeek

Bureau - en booronderzoek

2

Apeldoorn N

Kostverloren 21-25

Proefsleuven

Geen vervolg

3

Apeldoorn NO

Dommeweg / Van Isendoornlaan

Bureau - en booronderzoek

Nog niet bekend

4

Apeldoorn NO

Zuidbroek

Bureau - en booronderzoek

Karterend booronderzoek

5

Apeldoorn NO

Zuidbroek

Karterend booronderzoek

Geen vervolg

6

Apeldoorn W

Arbeidstraat 18a

Proefsleuven

Geen vervolg

7

Apeldoorn W

Asselsestraat 200

Opgraving

Niet van toepassing

8

Apeldoorn W

Caretex-Orderbeek, GOED, winkelcentrum

Bureau - en booronderzoek

Proefsleuven bij Caretex terrein

9

Opgraving

Apeldoorn W

Laan van Orden 318 - Caretex terrein

Proefsleuven

10 Apeldoorn W

Laan van Orden 318 - Caretex terrein

Opgraving

Niet van toepassing

11 Apeldoorn W

De Grift (fase 3)

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

12 Apeldoorn W

Hobbemalaan

Bureau - en booronderzoek

Proefsleuven

13 Apeldoorn W

Hobbemalaan

Proefsleuven

Geen vervolg

14 Apeldoorn W

Koning Lodewijklaan en Sumatralaan

Bureauonderzoek

Proefsleuven

15 Apeldoorn W

Koning Lodewijklaan en Sumatralaan

Proefsleuven

Geen vervolg

16 Apeldoorn W

Orderbeek Frans van Mierislaan

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

17 Apeldoorn Z

Arnhemseweg 277

Bureau - en booronderzoek

Karterend booronderzoek

18 Apeldoorn ZW

Europaweg 224

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

19 Apeldoorn ZW

Methusalemlaan 59

Proefsleuven

Geen vervolg

20 Apeldoorn ZW

Veldekster

Bureau - en booronderzoek

Proefsleuven

21 Beekbergen

Berg en Dalweg 16

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

22 Beekbergen

De Hoeven (ong.) naast 7

Proefsleuven

Geen vervolg

23 Beekbergen

Hoge Bergweg 16 (Droomparken)

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

24 Beekbergen

Lage Bergweg 31-33 Valouwe

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

25 Beekbergen

Zwarte Bergweg 14

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

26 Hoenderloo

Nieuw Veldheim

Proefsleuven

Geen vervolg

27 Hoenderloo

Paalbergweg 21

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

28 Hoenderloo

Van Heeckerenseweg naast 18

Bureau - en booronderzoek

Archeologische begeleiding

29 H. Soeren / R. Kootwijk

Achterste Steenberg
Alverschotenseweg 5,
Camping Westerwolde

Opgraving

Niet van toepassing

Proefsleuven

Geen vervolg

Begeleiding

Niet van toepassing

Berg en Dalweg 10

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

Krommedijk 15
natuurontwikkeling Beekbergerwoud
Traandijk
Woudweg 43

Bureau - en booronderzoek

Nog niet bekend

Karterend booronderzoek

Geen vervolg

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

36 Klarenbeek

Woudweg 120

Bureau - en booronderzoek

Archeologische begeleiding

37 Loenen

Schalterberg Waterberging Vitens

Begeleiding

Niet van toepassing

38 Uddel

Aardhuisweg 58

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

39 Uddel

Boshoek 't Hof 12

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

40 Uddel

Boshoek 't Hof 12

Proefsleuven

Proefsleuven

41 Uddel

Einderweg 11

Proefsleuven

Geen vervolg

42 Uddel

Garderenseweg 86a/86b

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

43 Uddel

Meervelderweg 52

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

44 Uddel

Solsebergweg 10

Proefsleuven

Geen vervolg

45 Wenum Wiesel Beemte

Beemterweg 42-44

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

46 Wenum Wiesel Beemte

Broeklanderweg 48, Beemte

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

47 Wenum Wiesel Beemte

Oude Zwolseweg ong. naast 67

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

48 Wenum Wiesel Beemte

Waterweg 12
Wenumsepoel zuidzijde,
Ramsbrugweg

Bureau - en booronderzoek

Geen vervolg

Bureau - en booronderzoek

Proefsleuven

30 H. Soeren / R. Kootwijk
H. Soeren / R. Kootwijk
en Uddel
32 Klarenbeek
31

33 Klarenbeek
34 Klarenbeek
35 Klarenbeek

49 Wenum Wiesel Beemte

Munitiedepot
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Maar wat is er zoal uit al deze onderzoeken gekomen? Hierna volgt een overzicht van alle gravende
onderzoeken en een enkel booronderzoek dat in 2012 heeft plaatsgevonden.

Afbeelding 2. Twee archeologen in hun werktenue. Nathalie Vossen (de regioarcheoloog)
maakt tijdens een veldbezoek een praatje met Juke Dijkstra (ADC Archeoprojecten)

2. Kostverloren 21-25 (Apeldoorn-Noord)
In Apeldoorn-Noord ligt een terrein aan de Kostverloren dat
in het verleden een melding op de Archeologische
Monumenten Kaart (AMK) heeft gekregen, als een terrein
van archeologische waarde (monumentnr: 12837). Op basis
van historische kaarten zou zich hier een historische
bewoningskern bevinden met mogelijk vroegmiddeleeuwse
oorsprong. Toen bekend werd dat hier drie woningen
gepland stonden, moest er dan ook archeologisch
onderzoek plaatsvinden. Na een bureau- en booronderzoek
in 2011 is in maart 2012 door de Steekproef een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Tijdens dit onderzoek zijn geen archeologische sporen en
vondsten aangetroffen en bleek de bodem in sterkere mate
verstoord dan uit het booronderzoek was geconcludeerd.
Door het volledig ontbreken van vondstmateriaal en omdat
er ook geen restanten van diepere sporen zijn aangetroffen
is het de vraag of er ooit een vindplaats heeft gelegen in het
plangebied.

Afbeelding 3. Na aanleg wordt het vlak gedocumenteerd aan de Kostverloren 21-25.
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3. Dommeweg-Van Isendoornlaan (Apeldoorn-Noordoost)
In 1987 werd bij het omvormen van het
terrein tot moestuin enkele vuurstenen
artefacten uit het Neolithicum gevonden,
waaronder een vuurstenen kling en
pijlpunt (zie afbeelding 4). Deze zijn
gemeld bij de toenmalige Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
die vervolgens het terrein heeft geplaatst
op de Archeologische Monumenten Kaart
(AMK) als een terrein van hoge
archeologische waarde (monumentnr
12838). Anno 2012 zijn voor ditzelfde
terrein, dat nu in de wijk Zuidbroek ligt,
woningbouwplannen.
Voorafgaand
hieraan is door Econsultancy, in
samenwerking met de AWA, een
karterend
booronderzoek
en
een
veldverkenning uitgevoerd. En wat ons
verbaasde is dat hierbij géén nieuwe
vondsten aan het licht zijn gekomen! Wat
dit betekent voor de waarde van de
vindplaats weten we nog niet.

Afbeelding 4. De vuurstenen pijlpunt die in het verleden bij de
Dommeweg-Van Isendoornlaan is gevonden (foto: Econsultancy)

Op aanwijzen van de toenmalige vinder, zou de kern van de vindplaats zich meer aan de
zuidwestelijke hoek van het terrein bevinden. Dit deel van het terrein was, vanwege de dichte
begroeiing, nu niet goed toegankelijk. Het rapport van het onderzoek is nog niet binnen, maar we zijn
benieuwd naar het advies dat erin staat!
4/5. Zuidbroek (Apeldoorn-Noordoost)
Voor de woningbouw in Zuidbroek is in het verleden al enigszins, hetzij wat minimaal, archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Enkele locaties stonden nog steeds op de lijst om te onderzoeken, daarnaast
werden aan de wijk nog enkele percelen toegevoegd die nog nooit onderzocht waren. Op deze
locaties is deze zomer door ADC Archeoprojecten het archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Dit zijn een locatie aan de Dommeweg-Terwoldseweg, twee locaties nabij de Nijbroekseweg 33 en
een locatie tussen de Laan van de Stier en de Laan van de Ram. Opvallend was dat bij het
verkennend booronderzoek nog veel intacte bodems werden aangetroffen. Ook bij de laatste locatie,
waar toch de afgelopen paar jaren al enkele voorbereidende werkzaamheden waren uitgevoerd.
Omdat er vooral een verwachting was op vindplaatsen uit de Steentijd is een aantal gebieden, de
hoger gelegen ruggen in het landschap, aangemerkt voor een karterend booronderzoek en, waar
mogelijk, een veldverkenning. Uit dit onderzoek kwam, beneden verwachting, geen enkele vindplaats
naar voren, waarna het archeologisch onderzoek gestaakt is.
6. Arbeidstraat 18a (Apeldoorn-West)
Vanwege de bouw van een woning heeft Econsultancy aan de Arbeidstraat 18a een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het plangebied ligt in een gebied met een hoge archeologische
verwachtingswaarde. In de directe omgeving is de hoge archeologische verwachting in 2011
benadrukt door onderzoek dat aan de Arbeidstraat-Groeneweg is uitgevoerd. Daarbij is een deel van
een nederzetting aangetroffen die waarschijnlijk dateert uit het Laat-Neolithicum. Een datering die pas
dit jaar duidelijk werd, nadat de C14-dateringen binnen kwamen. Er werden sporen gevonden van een
boerenerf met 5 vierpalige spiekers (opslagschuurtjes voor graan op palen) en een graansilo. Of de
spiekers bij de Laat-Neolithische vindplaats horen, is niet met zekerheid te zeggen, daar zijn namelijk
geen dateerbare vondsten aan te koppelen. De graansilo is wel met zekerheid in deze periode te
dateren!
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is echter gebleken dat de bodem in het huidig plangebied
grotendeels was verstoord. Er werden geen sporen of vondsten aangetroffen die ouder zijn dan vijftig
jaar. Dat neemt niet weg dat we op andere locaties in de omgeving alert moeten zijn op deze eerste
landbouwers in het gebied!
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7. Asselsestraat 200 (Apeldoorn-West)
Pal naast de nieuwbouw aan de Herderweg-Ooiweg, waar in 2011 een deel van een Germaanse
e
e
nederzetting uit de 1 en 2 eeuw (Vroeg-Romeinse tijd) is aangetroffen, stond de bouw van twee
woningen gepland. De bouwputten bleken, doordat beide woningen volledig onderkelderd werden en
daarbij op diepte de kraan ook zijn manouvreerruimte nodig had, vele malen groter dan op voorhand
verwacht. In totaal is circa 500 m2 door RAAP, in samenwerking met SAGA en de AWA, met een
opgraving onderzocht.

Afbeelding 05. Wimke van den Berg (stagiair Saxion Hogeschool), Marianne de Bruijn (AWA) en Claartje
Schamp (RAAP) aan de Asselsestraat 200

Naar alle verwachting bleek hierbij de nederzetting volledig door te lopen. En dat niet alleen: de
sporendichtheid werd zelfs vele malen groter. Het lijkt alsof de Herderweg-Ooiweg meer de westelijke
randzone van de nederzetting vormt. Opvallend was de grote hoeveelheid aan hutkommen, die
behoorlijk vondstrijk waren. De mooiste vondst betrof daarbij wel een fragment van een La Tènearmband. Het onderzoek aan de Asselsestraat 200 wordt uitgewerkt samen met de HerderwegOoiweg. Begin 2013 wordt het volledige onderzoeksrapport verwacht!

Afbeelding 06. Fragment van de gevonden La Tène armband (foto: RAAP)
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9/10. Laan van Orden 318 – Caretexterrein (Apeldoorn-West)
Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe winkelcentrum Orden en enkele woningen zijn diverse
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit op één locatie geleid tot een
daadwerkelijke opgraving: op het terrein van de voormalige Caretex-wasserij. Ter hoogte van de
wasserij zelf (en de voormalige Ordermolen die in 1623 als papiermolen is gebouwd) had enkele jaren
terug al een ingrijpende bodemsanering plaatsgevonden. Hier hoefde niet veel meer verwacht te
worden. Maar de bodem van een perceel ten noorden hiervan, welke ook bij het bouwproject
betrokken was, was nog wel intact.

Afbeelding 07. Tijdens het veldwerk wordt de middeleeuwse huisplattegrond steeds meer blootgelegd.

Uit het proefsleuvenonderzoek kwam naar voren dat zich hier een deel van een middeleeuwse
nederzetting bevond. In de zomer is het nog aanwezige deel door ADC Archeoprojecten opgegraven,
waarbij precies één middeleeuwse boerderij met enkele kuilen op het erf, zijn aangetroffen. En niet
zomaar een boerderij, maar eentje van wel 30 meter lang en 10 meter breed!

Afbeelding 08. Leerlingen van de nabijgelegen OBS Spitsbergen krijgen uitleg over archeologie, terwijl op de
achtergrond de opgraving plaatsvindt
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De ouderdom van de boerderij is vastgesteld met behulp van het aardewerk dat bij de boerderij
e
gevonden werd en duidt erop dat de boerderij omstreeks de 11 eeuw in gebruik was.
De vondst bevestigt het beeld dat op de Orderenk werd gewoond en gewerkt. Het onderzoek wordt op
dit moment nog verder uitgewerkt maar aangenomen kan worden dat de boerderij deel uitmaakt van
een grotere middeleeuwse nederzetting waarvan meldingen bekend zijn enkele tientallen meters
westelijker bij de Koning Willem III kazerne en uit het Orderbos. Bovendien wordt het buurtschap
e
Orden voor het eerst schriftelijk vermeld in de 9 eeuw en als je de historische kaart van Gelderland
van Christiaan Sgroten uit 1557 ziet, dan is het dorp Orden in die tijd een dorp van enige omvang! Nu
dus ook archeologisch vastgesteld!

Afbeelding 09 Het dorp Orden op de kaart van Gelderland van Christiaan Sgroten uit 1557

13. Hobbemalaan (Apeldoorn-West)
Als onderdeel van de ontwikkeling voor het winkelcentrum Orden, komen aan de Hobbemalaan ook
enkele woningen. Dit terrein lag na de sloop van de St. Lucasschool al enige tijd braak. Een groot deel
van de locatie bleek vergraven te zijn, het deel wat niet vergraven was, is in de zomer door ADC
Archeoprojecten onderzocht door middel van twee proefsleuven.
Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werd er één mogelijk middeleeuws (of mogelijk nieuwtijds)
paalspoor aangetroffen en werd de rand van een vermoedelijk 19e eeuwse waterput geraakt. Doordat
het terrein voor een groot deel verstoord was en de proefsleuven weinig resultaten opleverden, is
besloten dat er geen vervolgonderzoek nodig was.

Afbeelding 10. De nieuwtijdse waterput (de bakstenen in het profiel) wordt nader bekeken
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15. Sumatralaan - Koning Lodewijklaan (Apeldoorn-Zuidwest)
De eerste dag van een bodemsanering op de hoek van de Sumatralaan met de Koning Lodewijklaan
was voor het doen van archeologisch onderzoek. Het terrein mocht op voorhand niet beboord worden,
waardoor meteen was overgegaan op een proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door ADC
Archeoprojecten. Op een verstoring aan het oostelijk deel van het terrein na, was de top van het
archeologisch niveau grotendeels intact. Wel lijkt de bodem van oorsprong relatief ‘nat’ te zijn
geweest, getuige de bruin-rode bodemkleur. Dat zou kunnen verklaren waarom maar één
archeologisch spoor (vermoedelijk een perceleringsgreppel die ouder is dan het esdek) en geen
vondsten zijn aangetroffen.

Afbeelding 11. Ook bij een bodemsanering kan archeologisch onderzoek
plaatsvinden, zoals bij de Sumatralaan-Koning Lodewijklaan

19. Methusalemlaan 59 (Apeldoorn-Zuidwest)
Halverwege januari werd op deze locatie, vanwege geplande woningbouw, door Archeodienst
Gelderland B.V. een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is één, niet nader te
dateren, paalkuil en zijn de restanten van enkele esgreppels aangetroffen. Op basis van de scherp
afgetekende contouren zijn deze hoogstwaarschijnlijk te plaatsen in de Nieuwe tijd. Omdat er slechts
een enkele paalkuil werd aangetroffen is geconcludeerd dat er geen sprake is van een nederzetting,
de esgreppels die werden gevonden duiden op de agrarische ontginning van het terrein in de Nieuwe
tijd. Het onderzoek is hiermee voor deze locatie beëindigd.

Afbeelding 12. De aangetroffen nieuwtijdse esgreppels aan de Methusalemlaan (foto: Archeodienst)
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22. De Hoeven (ong.) naast nr 7 (Beekbergen)
Aan de rand van Beekbergen op een weilandje op de enk wil een particulier een woning bouwen.
Omdat het gebied een hoge archeologische verwachting had, de bodem intact was èn circa 150 meter
ten oosten ervan een urnenveld uit de Brons- en IJzertijd bekend is, zijn eerst door Econsultancy twee
proefsleuven ter hoogte van de toekomstige bebouwing aangelegd. Bij dit onderzoek werden enkele
mogelijke sporen aangetroffen, maar werden geen vondsten gegaan. Hieruit kon geconcludeerd
worden dat de nieuwe woning niet bovenop een urnenveld of middenin een oude nederzetting zal
worden gebouwd. Wel is het mogelijk dat in de nabijgelegen weilanden wel degelijk oudere sporen
van bewoning, begraving of beakkering wordt aangetroffen.

Afbeelding 13. Enkele (mogelijke) sporen in de proefsleuf naast de Hoeven 7 in Beekbergen

26. Nieuw Veldheim (Hoenderloo)
Voorafgaand aan de bouw van 23 woningen met bijgebouwen is door Econsultancy een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er vier proefsleuven gegraven met een totale
oppervlakte van 350 m2.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat het plangebied op een glooiing van
hellingsafspoelingsmateriaal ligt. Binnen het plangebied werden geen archeologisch relevante resten
aangetroffen. Wel werden in het gehele plangebied in meer of mindere mate verstoringen
waargenomen. Na deze constatering is het plangebied vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.
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29. Achterste Steenberg (Hoog Soeren - Radio Kootwijk)
Eind maart 2012 kregen we een melding van Grontmij dat bij graafwerkzaamheden voor
natuurontwikkeling (op een terrein van Staatsbosbeheer) een mogelijk archeologisch interessant
spoor was aangetroffen. We waren van deze natuurontwikkeling op de hoogte, omdat hieraan
voorafgaand de nodige archeologische onderzoeken waren geweest. Toen ook een
proefsleuvenonderzoek geen behoudenswaardige vindplaats opleverde, is het terrein vrijgegeven voor
natuurontwikkeling.

Afbeelding 14. Bij natuurontwikkeling aan de Achterste Steenberg werden houtskoolmeilers gevonden

De beschrijving van het spoor deed vermoeden dat er een mesolithische haardkuil was aangesneden.
Tijdens het veldbezoek, samen met de AWA, bleek al snel dat het niet om een solitair houtskoolrijk
spoor ging, maar dat er enkele tientallen op het terrein aanwezig waren. Ook de vorm en vulling van
het spoor liet een andere interpretatie toe: hier heeft een concentratie houtskoolmeilers gestaan.
Houtskoolmeilers zijn productieplekken voor houtskool, een materiaal dat bijvoorbeeld in grote getale
nodig was voor de ijzerproductie. Bert Groenewoudt van de RCE heeft de sporen in het veld bekeken
en vermoed dat ze, op basis van vorm, uit de Vroege Middeleeuwen dateren. Vervolgens heeft de
AWA de houtskoolmeilers ingetekend, een selectie gecoupeerd en diverse houtskoolmonsters
genomen. Hiervan moet nu nog een goede selectie gemaakt worden om op te sturen voor enkele
C14-dateringen. Wordt vervolgd dus!
30. Alverschotenseweg 5, Camping Westerwolde (Hoog Soeren - Radio Kootwijk)
Voorafgaand aan de bouw van een nieuw voorzieningengebouw bij de camping in Assel is, na een
bureau- en booronderzoek in 2011, in 2012 door Aeres Milieu een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de bodem niet meer intact was, maar dat diepere sporen nog
wel aanwezig zouden kunnen zijn. Deze zijn echter niet aangetroffen. Wel waren duidelijk herkenbare
ploegsporen in de put zichtbaar. Een omwonende wist te melden dat dit de sporen van een
e
stoomploeg uit het eind van de 19 eeuw zouden zijn.

Afbeelding 15. De ploegsporen in het profiel aan de Alverschotenseweg 5 in Assel
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Afbeelding 16. De stoomploeg

31. Munitiedepot (Hoog Soeren - Radio Kootwijk en Uddel)
Al enkele jaren wordt de munitieruiming in de bossen van Hoog Soeren en op de heide van Uddel
archeologisch begeleid. Tot voor kort richtte deze begeleiding zich vooral op het aantreffen van
eventuele ‘oudere’ archeologische vindplaatsen. Het besef dat ook de Tweede Wereldoorlog
cultuurhistorisch interessant is, groeide in de tussentijd – ook landelijk- steeds sterker. Nadat Martijn
Reinders van de Saxion Hogeschool (Deventer) tijdens zijn stage in een (intern) rapport heeft
aangetoond dat ook het ontstaan, gebruik en ontmanteling van het munitiedepot van cultuurhistorisch
belang is, is de archeologische begeleiding van de munitiesanering uitgebreid. Eventueel aanwezige
overblijfselen die herinneren aan het munitiedepot worden zo goed mogelijk in kaart gebracht en een
selectie van de graafwerkzaamheden zal actief archeologisch begeleid worden. In het najaar heeft
zodoende bij het uitgraven van twee voormalige munitieopslagpunten, in samenwerking met RAAP,
archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De aangetroffen sporen konden goed worden ingemeten,
zoals enkele rijen paalkuilen, maar ook de schuttersputjes tussen de munitieopslagpunten in. En kon
er, in tegenstelling tot wat de schriftelijke bronnen zeiden, geconstateerd worden dat deze
opslagpunten niet zijn geëxplodeerd aan het eind van de oorlog. In de komende jaren zal nog veel
meer informatie naar boven komen! Hierbij is het doen van onderzoek altijd maatwerk. Vanwege
explosiegevaar is voorzichtigheid geboden en wordt alleen in overleg met de munitiesaneerders van
Leemans aan het werk gegaan.
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Afbeelding 17. De sanering van twee munitieopslagpunten zijn archeologisch begeleid. Hierbij konden de sporen
(waaronder de opslagpunten, inclusief paalkuiltjes, en enkele schuttersputjes) goed worden gedocumenteerd
(figuur: RAAP)

34. Traandijk natuurontwikkeling Beekbergerwoud (Klarenbeek)
In opdracht van Natuurmonumenten is in 2011 door Econsultancy een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd bij het Beekbergerwoud, gelegen aan de Traandijk te Klarenbeek.
Aansluitend is in de zomer van 2012 een karterend booronderzoek uitgevoerd voor een deel van het
plangebied waar eventueel aanwezige archeologische resten zouden worden bedreigd.
Uit de landschappelijke ligging en de ervaringen die opgedaan zijn bij de Beekbergsche Broek en
Biezematen, bleek dat er een middelhoge kans was dat op de dekzandruggen en –kopjes
(extractie)kampen van jagers/verzamelaars voorkwamen, en dat die kans voor de overige terreindelen
nihil was. De kans op het voorkomen van archeologische resten van landbouwers werd, vanwege de
historisch vochtige bodemcondities en daarmee samenhangende woudvegetatie, laag geacht. Op
basis van eerder aangetroffen nieuwtijdse houtskoolmeilers werd wel rekening gehouden met de
mogelijke aanwezigheid van resten die verband houden met de houtskoolproductie uit de 17e en 18e
eeuw.
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat het bodemprofiel afgetopt was in het westelijke deel van het
plangebied, vermoedelijk als gevolg van egalisatiewerkzaamheden. In het oostelijke deel van het
plangebied bleek dat de voorgenomen ingreep, het afgraven van bodemprofiel tot 30 centimeter onder
het maaiveld, geen bedreiging vormde voor eventueel aanwezige archeologische sporen, die dieper
gelegen zijn. Hiermee was het onderzoek voorafgaand aan de natuurontwikkeling afgerond.

Afbeelding 18. De duntoppige Fels-Ovalbeil (van alle kanten bekeken) die door Chris Nieuwenhuize in het
Beekbergerwoud is gevonden (foto: Chris Nieuwenhuize)

Na afloop van het onderzoek werd echter tijdens een najaarswandeling door Chris Nieuwenhuize van
de AWA een prachtige Neolithische bijl (een duntopige Fels-Ovalbeil met een vermoedelijke datering
in het Midden-Neolithicum A, 4200-3400 v. Chr.) gevonden. Ook tijdens de graafwerkzaamheden werd
door Natuurmonumenten nog een bijl gevonden, hier is de determinatie nog niet van bekend. Met
Natuurmonumenten wordt nu afgesproken hoe we in het vervolg bij dergelijke natuurprojecten het
archeologisch onderzoek beter kunnen insteken.
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37. Schalterberg Waterberging Vitens (Beekbergen)
Tussen Beekbergen en Loenen wordt in een natuurgebied in opdracht van waterbedrijf Vitens twee
infiltratiebekkens voor drinkwater aangelegd. In 2011 is tijdens de planvorming al een archeologisch
bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan werd verwacht dat er een lage
trefkans zou zijn op het vinden van een archeologische vindplaats. Omdat de kans aanwezig bleef bij
de geplande ingreep wel enige archeologische resten te kunnen aantreffen, èn omdat tijdens het
verkennend booronderzoek intacte begraven, overstoven, bodems waren geconstateerd, is besloten
de aanleg van de waterbekkens archeologisch te laten begeleiden. Naast een monitoring op
eventuele archeologische vindplaatsen, speelde hierbij ook het vraagstuk wanneer deze
overstuivingen plaats hebben gehad. Tijdens de begeleiding door RAAP zijn helaas geen
archeologische sporen en vondsten aangetroffen. Wel is er meer inzicht in de ontwikkeling van het
landschap verkregen. Om na te gaan wanneer de overstuivingen plaats hebben gehad zijn enkele
monsters genomen voor een OSL-datering, een type datering (Optically Stimulated Luminescence)
dat kan achterhalen wanneer een zandkorrel letterlijk voor het laatst het licht heeft gezien. De
uitkomsten van de datering zijn helaas nog niet binnen. Volgend jaar hopen we hier meer over te
kunnen vertellen.
39. Boshoek 't Hof 12 (Uddel)
Omdat de zorginstelling Adullam Kroonheim op hun terrein aan ’t Hof 12 te Uddel wilde verbouwen, is
er door SOB-Research een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Niet bij elke verbouwing zou een
dergelijk onderzoek nodig zijn, maar in dit geval grenst het terrein letterlijk aan het rijksbeschermd
monument de Hunneschans en het Uddelermeer, waardoor de hoge archeologische verwachting voor
het terrein concreet werd. Het is immers bekend dat aan het Uddelermeer de eerste boeren in het
Midden-Neolithicum (vanaf circa 3100 v. chr.) van de Trechterbekercultuur, en later de
Enkelgrafcultuur en de Klokbekercultuur, gingen wonen en hun overledenen (rijkelijk) begroeven.
Daarnaast is in de Vroege Middeleeuwen een aarden verdedigingswerk opgericht, de Hunneschans.
Mogelijk om de ijzerproductie op de Veluwe vanaf hier te verdedigen.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek de bodemopbouw grotendeels intact, slechts op enkele
locaties was er een recente verstoring als gevolg van aangebrachte voorzieningen voor de
zorginstelling. Er werden verder helaas geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen.
41. Einderweg 11 (Uddel)
In maart 2012 heeft Synthegra een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een erf aan
de Einderweg 11. Dit erf ligt in het buurtschap Meerveld, welke in de Late Middeleeuwen is gesticht
toen er in Uddel geen ruimte meer was voor de uitbreiding van landbouwgronden. In 1440 wordt
Meerveld voor het eerst
in historische bronnen
genoemd.
Op
een
historische kaart was af
te leiden dat op het
huidige erf, aan de rand
van de enk, al in het
midden van de 18e
eeuw een boerderij had
gestaan.
Mogelijk
bevond zich op het erf
één
of
meerdere
voorlopers?
Alhoewel, met dank aan
een restje esdek, het
archeologisch
niveau
grotendeels
intact
bleek, zijn bij het
onderzoek geen sporen
(of
vondsten)
teruggevonden.
Eventuele
voorlopers
hebben zich niet hier op
het erf bevonden.

Afbeelding 19. Het dorp en de akkers van Meerveld op de kaart van de Man uit 1807
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44. Solsebergweg 10 (Uddel)
Aan de Solsebergweg 10 was men van plan het erf op een aantal plekken opnieuw in te richten. Na
een bureau- en verkennend booronderzoek in 2011 is het afgelopen jaar door RAAP een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De landschappelijke ligging, nabij de bovenloop van de
Staverdense Beek, de aanwezigheid van allerhande archeologische vindplaatsen in de directe
omgeving en de intactheid van de bodem, gaven hier aanleiding toe. Helaas zijn bij het onderzoek
e
alleen enkele scherven 20 eeuws industrieel wit aardewerk aangetroffen. Het archeologisch niveau
was wel intact, maar sporen zijn niet waargenomen.
Een dolk uit de Midden-Bronstijd
Af en toe komen bij SAGA pareltjes van particuliere vondstmeldingen binnen. Ook deze zomer was
het raak. Door een particulier is tussen Apeldoorn en Hoenderloo een zeer bijzonder bronzen
voorwerp gevonden. De vondst werd voorgelegd aan David Fontijn van de Universiteit Leiden, die
vervolgens lyrisch reageerde: “Dit ding MOET ik zien en dan wordt het hopelijk halleluja etc etc”. En zo
geschiedde, want samen met de vinder is hij op de vondstlocatie wezen kijken. Het gaat om een
Wohlde dolk uit de Midden Bronstijd (1800-1100 v. Chr.), die mogelijk vanuit een rapier/zwaar is
omgevormd. Hiervan zijn er maar enkele in Nederland bekend, in 2007 is een vergelijkbare vondst in
Garderen en Putten gedaan. De context van de huidige vondst moet nog nader onderzocht worden,
de Universiteit Leiden staat te trappelen om dit uit te zoeken!

Afbeelding 20. De Wohlde dolk uit de Midden-Bronstijd

Actualisatie beleidskaart: grondstofwinningskuilen, nieuwe grafheuvels en Celtic Fields
In 2011 is door Vestigia begonnen met de actualisatie van de archeologische beleidskaart. De
definitieve conceptteksten zijn in 2012 geleverd. Op dit moment wordt nog een communicatieslag
gemaakt en halverwege 2013 zullen de kaarten vastgesteld worden.
Bij de actualisatie is niet alleen een nieuwe beleidskaart opgesteld, maar is ook de archeologische
kenniskaart bijgewerkt. Vooral de (nog steeksproefsgewijze) analyse van de nieuwe versie van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) levert opvallend nieuwe vindplaatsen op! Zo zijn er circa
3000 grondstofwinningskuilen, waarvan vermoedelijke velen (vroegmiddeleeuwse) ijzerwinkuilen zijn,
gelokaliseerd. Maar ook zijn er nieuwe (mogelijke) grafheuvels op de kaart ontdekt. En last, but not
least, zijn er ten zuiden van de Echoput, enkele Celtic Fields waargenomen. Dergelijke
akkercomplexen uit de IJzertijd waren in de gemeente Apeldoorn nog niet eerder gevonden. Dit
complex kan heel goed een zelfde datering hebben als de prominent liggende tweeling-grafheuvels
nabij de Echoput (zie hieronder).
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Afbeelding 21. Één van de mogelijke Celtic Fields (Oude Deeling)
die op de AHN2 zijn aangetroffen (figuur: Vestigia)

Grafheuvelproject
Het leek in 2010 en 2011 relatief rustig op het grafheuvelfront. Maar niets was minder waar, want in de
tussentijd werd in Leiden hard gewerkt aan de publicaties van het veldwerk. Eind 2011 kwam de
publicatie over het onderzoek bij de Echoput uit (Iron Age Echoes, prehistoric land management and
the creation of a funerary landscape – The ‘Twin Barrows’ at the Echoput in Apeldoorn (D. Fontijn, Q.
Bourgeois en A. Louwen, eds, 2011).
Uit het onderzoek zijn resultaten gekomen
die internationaal in de belangstelling staan.
Zo blijkt dat het landschap waarin de
grafheuvels zijn opgericht al enkele
millennia
onderhouden
werd
als
heidegebied, waar schapen de opkomende
begroeiing tussen de heide weg graasden.
Ook bijzonder is dat de grafheuvels bij de
Echoput uit de IJzertijd (rond 300 v. Chr.)
blijken te stammen èn dat ze vrijwel
gelijktijdig zijn opgericht. Daarom worden ze
nu ook wel tweelingheuvels genoemd, een
nieuw
benoemd
fenomeen!
De
ijzertijddatering is daarnaast bijzonder
omdat deze grafheuvels centraal op één van
de hoogste toppen van de Veluwse stuwwal
zijn aangelegd. Dergelijk prominent liggende
grafheuvels worden doorgaans in de
Bronstijd gedateerd.
Afbeelding 22. Het boek Iron Age Echoes over
het archeologisch onderzoek van de grafheuvels
bij de Echoput is te bestellen bij sidestonepress
(www.sidestone.com)

Over het algemeen gaat men ervan uit dat in de IJzertijd op grote collectieve begraafplaatsen werd
begraven, de zogenaamde urnenvelden. De tweelingheuvels bij de Echoput zijn dan ook een
bijzondere begraafplaats!
Kortom, spraakmakend onderzoek, dat we graag verder wilden vertellen. We waren dan ook verheugd
dat we de uitkomsten van het onderzoek hoogstpersoonlijk aan Hare Majesteit de Koningin mochten
vertellen tijdens een bezoek aan haar werkpaleis, Huis ten Bosch in Den Haag. Hiermee krijgt het
grafheuvelonderzoek toch een soort koninklijk randje!
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Afbeelding 23. Op bezoek bij Hare Majesteit de Koningin in Huis ten Bosch, Den Haag, met v.l.n.r. Quentin
Bourgeois, Arjan Louwen, Masja Parlevliet, David Fontijn, H.M. Koningin Beatrix, Jaap Kuper, de opperhoutvester
Kroondomein (foto: RIVD)

Het komende jaar komt het publieksboek van de opgraving bij de Echoput uit. Ook zal CODA Museum
in het najaar een tentoonstelling aan de grafheuvels in Apeldoorn wijden en zal een symposium
georganiseerd worden. Voor het grafheuvelonderzoek van de Universiteit Leiden is een eigen website
ingericht, waar ook informatie over het onderzoek in Apeldoorn staat: www.grafheuvels.nl
Gelegerd in Gelderland en Groen van Toen
Het afgelopen jaar heeft in Gelderland het cultuurhistorisch festival Gelegerd in Gelderland
plaatsgevonden. Tussen juni en oktober vonden verspreid over de provincie diverse activiteiten plaats,
waarbij in totaal 250.000 bezoekers zijn geweest.

Afbeelding 24. Bij de malienkoldermaker op de Hunneschans (foto: Oudheidkamer Uddel)
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In Apeldoorn vonden binnen dit thema twee archeologische evenementen plaats, die ook deels tijdens
Open Monumentendag (met het thema Groen van Toen) te bezoeken waren.
Zo had de Oudheidkamer Uddel georganiseerd dat de Hunneschans in Uddel, met als titel: ‘de Slag
om de Hunneschans’, drie dagen lang voor kinderen omgetoverd was in een middeleeuws toneel. Het
leven en werken in de Middeleeuwen werd verbeeld en kinderen konden actief meedoen: zo kon men
onder andere leren hoe een maliënkolder gemaakt werd, oefenen met boogschieten en meesmeden
met de middeleeuwse smid. Ook kon een kastelenspel gedaan worden, wol bewerkt worden en
geproefd van het middeleeuws eten. De dagen werden goed bezocht, en honderden kinderen wisten
de Hunneschans te vinden, zelfs toen de regen met bakken uit de hemel viel.

Afbeelding 25. vroeg-middeleeuws smeden en het verhaal over ijzerwinnen door Janneke Zuyderwyk van
Schaduwstaart Ambacht & Educatie

In het warmste weekend van het jaar, in augustus, was binnen dit thema in CODA Museum een
archeologisch weekend georganiseerd. Mensen konden eventuele vondsten laten determineren, er
werd laten zien hoe een munitiesanering te werk gaat en het symposium ‘De archeologie van de
Tweede Wereldoorlog’ vond plaats. Gedurende augustus-september was daarnaast de tentoonstelling
‘100.000 bommen en granaten’, over de vondsten bij het Munitieopslagdepot in Hoog Soeren, te
bezichtigen. Ook deze activiteit werden door honderden bezoekers bezocht en goed gewaardeerd.

Afbeelding 26. Bezoekers aan het symposium over de Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
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Mooi was de combinatie van geïnteresseerde Apeldoorners, archeologen, munitiesaneerders en
militairen! Ter voorbereiding op het symposium werd door specialisten van het Gelreziekenhuis de CTscan beschikbaar gesteld om de inhoud van een gesloten munitiekoker van binnen te bekijken. In een
vergelijkbare koker was immers enkele jaren geleden een bijzondere landkaart (de zogenaamde Kiwikaart) gevonden. Helaas was de munitiekoker leeg, maar het leverde wel mooie plaatjes op!

Afbeelding 27. De munitiekoker ligt -tijdens een rustige periode in de zomerklaar om gescand te worden in de CT-scan

Ook zag tijdens het weekend brochure 17 ‘Uit de lucht, in de bodem’ het licht, over de archeologische
begeleiding
van
twee
vliegtuigbergingen
in
Apeldoorn
(zie
http://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/docs/bezoek/cultuurhistorie/brochures/vliegtuigbergingen.pdf). De
brochure en het symposium zorgde er vervolgens weer voor dat zowel de vliegtuigbergingsdienst uit
Woensdrecht als de bergings- en identificatiedienst van de Konklijke Landmacht (BIDKL) uit
Soesterberg hun materiaal beschikbaar wilden stellen voor verder onderzoek. Onderzoek waar nu nog
aan gewerkt wordt.

Afbeelding 28. De munitiesaneerders vertellen tijdens het Archeologisch Weekend hoe een sanering te werk
gaat, hier geeft Fred Stegeman (Firma Leemans) uitleg aan de vorige burgemeester Fred de Graaf. Kobus
Rouwenhorst en Marco Velding vinden het ook erg interessant (Foto CODA)
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Herderweg-Ooiweg en Arbeidstraat-Groeneweg
Terwijl in 2011 nog volop werd opgegraven aan de Herderweg-Ooiweg en Arbeidstraat-Groeneweg,
werden in 2012 de woningen alweer opgeleverd. Hiervoor is door de gemeente,
woningbouwvereniging de Goede Woning en het archeologisch bureau RAAP, in een brochure de
cultuurhistorische
achtergrond
van
deze
locaties
beschreven
(zie
http://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/docs/bezoek/cultuurhistorie/brochures/herder_ooiweg.pdf). Bij het
openingsfeest dat door de woningbouwvereniging was georganiseerd, was het daarbij geweldig te
merken dat er, met een knipoog, gerefereerd werd naar wonen in verleden, heden en toekomst.
Asterix en Obelix hadden die avond een prominente rol!
Op dit moment zijn we samen met de woningbouwvereniging in overleg over een permanente
herinnering ter plaatse aan de Germaanse nederzetting. In 2013 zal een verbeelding opgeleverd
worden die naar dit verleden verwijst. Tegelijk zal dan het rapport van het onderzoek klaar zijn.
Hierover in het jaarverslag van 2013 meer!

Afbeelding 29. Asterix en Obelix hebben een prominente rol tijdens het opleveringsfeest van
de woningen aan de Herderweg-Ooiweg en Arbeidstraat-Groeneweg

Vooruitzicht 2013
Dat was 2012! Wat komend jaar gaat brengen, blijft deels toch een verrassing. Ook al kunnen we in
theorie een uitspraak doen over de verwachting op het aantreffen van een archeologische vindplaats,
het afgelopen jaar heeft maar weer aangetoond dat archeologisch onderzoek continue nieuwe
inzichten oplevert (we kunnen nog steeds niet op voorhand in de grond kijken). Het is dus afwachten
wat de verschillende onderzoeken gaan opbrengen.
Wat we wel weten is dat het rapport van de Herderweg-Ooiweg gereed is. En dat wijzelf het rapport
over een archeologisch onderzoek uit 2009, aan de Oude Dijk in Uddel, uitbrengen en daarmee een
nieuwe rapportenreeks introduceren: de SAGA-rapporten. Het tweede rapport in deze reeks is ook
bijna af: over de vliegtuigberging van de Messerschmitt in Wenum.
Verder zullen dit jaar diverse grafheuvelactiviteiten plaatsvinden, met in ieder geval een symposium en
een tentoonstelling in CODA en een lekker leesbaar boek over het onderzoek bij de Echoput. En ook
leuk om te melden: er komt een nieuwe samenwerking met de Universiteit Leiden, waarbij weer
veldwerk wordt uitgevoerd: Fieldschool Veluwe.
En niet te vergeten: de nieuwe archeologische beleidskaart zal worden vastgesteld. Maar ook het
project ‘uitwerking oud onderzoek’ vindt zijn afronding en levert (zo weten we nu al) een mooi inkijkje
van wat er in het verleden in Apeldoorn is onderzocht.
En last but not least: In 1988 werd de Archeologische Werkgroep Apeldoorn opgericht, in het najaar
25 jaar geleden. Daar moeten we natuurlijk bij stil staan!
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