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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft Archol een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek (IVO-p) uitgevoerd langs de Sicco Mansholtweg en de 

Europaweg in Doetinchem. Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een 

watergang, een fietspad/-tunnel, nutsvoorzieningen en een persleiding. Doel van het 

onderzoek is het waarderen van de in de ondergrond aanwezige archeologische resten 

en het toetsen van eerder geformuleerde verwachtingen hieromtrent, teneinde tot een 

advies te komen over eventueel vervolgonderzoek of maatregelen tot behoud. 

Op basis van eerder vooronderzoek werden langs de Sicco Mansholtweg een 

laatpaleolithische Federmesser-vindplaats en nederzettingssporen uit de ijzertijd 

verwacht. Resten van de Federmesser-vindplaats zijn echter niet aangetroffen. Wel 

zijn, op een rivierduin, sporen en vondsten aangetroffen uit de late prehistorie en de 

volle middeleeuwen. Deze indicatoren zijn te interpreteren als de randzone van een 

nederzetting.

Langs de Europaweg werd op basis van het vooronderzoek een erf uit de Nieuwe 

tijd verwacht. Er zijn inderdaad sporen  van een erf uit de 19e eeuw aangetroffen, 

resten van een boerderij zijn echter niet gevonden. De aangetroffen paalsporen 

en kuilen hebben waarschijnlijk op het omliggende erf gelegen. In dieper gelegen 

zandige rivierterrasafzettingen zijn een kuil en een kleine vondstconcentratie aan het 

licht gekomen. Deze zijn niet nader te dateren dan laat-paleolithicum tot en met de 

bronstijd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft Archol een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek (IVO-p) uitgevoerd langs de Sicco Mansholtweg en de 

Europaweg in Doetinchem. Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een 

watergang, een fietspad/-tunnel, nutsvoorzieningen en een persleiding. De geplande 

tracés van de watergang, het persriool en het fietspad langs de Sicco Mansholtweg 

doorsnijden een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-monumentnummer 

12.852, vindplaats 1, Figuur 1.1). Tijdens eerder onderzoek zijn daar resten van een laat-

paleolithisch jachtkampement en nederzettingssporen uit diverse perioden (ijzertijd 

tot middeleeuwen) aan het licht gekomen. Het geplande tracé van de persleiding langs 

de Europaweg  doorsnijdt  een terrein waar op basis van de kadastrale minuut van 1832 

resten van een boerenerf uit de Nieuwe tijd vermoedt worden (vindplaats 2). Direct 

ten zuiden daarvan is tijdens karterend booronderzoek een concentratie houtskool 

aangetroffen, dat mogelijk duidt op menselijke activiteit (vindplaats 3).1

Doel van het onderzoek is het waarderen van de in de ondergrond aanwezige 

archeologische resten en het toetsen van eerder geformuleerde verwachtingen 

hieromtrent, teneinde tot een advies te komen over eventueel vervolgonderzoek of 

behoudsmaatregelen.

1.2 Onderzoeksgebied

Het gehele plangebied (10,7 ha) ligt aan de westzijde van de Europaweg (N317) in 

Doetinchem. Het betreft een strook tussen de oprit van de A18 en de Liemersweg. 

Binnen dit gebied zullen diverse civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden. Het 

archeologisch proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op twee locaties binnen het 

plangebied: direct ten zuiden van de Sicco Mansholtweg (vindplaats 1) en tussen de 

Auroraweg en de spoorlijn (vindplaatsen 2 en 3). Het onderzoeksgebied van vindplaats 

1 bedraagt 2.880 m2, de locatie van vindplaatsen 2 en 3 heeft een oppervlak van 1.600 

m2. Op vindplaats 1 was ten tijde van het onderzoek een groenstrook langs een sloot, 

vindplaatsen 2 en 3 waren als grasland in gebruik.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) 

van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat een initiatiefnemer die de bodem 

verstoort door de overheid verplicht kan worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor de 

totstandkoming van een dergelijk rapport is archeologisch (voor)onderzoek vereist dat 

bestaat uit bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO). 

Het bureau- en een eerste Inventariserend Veldonderzoek zijn tezamen uitgevoerd en 

gerapporteerd.2 Het Inventariserend Veldonderzoek heeft in de eerste plaats bestaan 

uit een verkennend- en karterend booronderzoek. Op basis van de resultaten van het 

bureau- en dit booronderzoek zijn drie vindplaatsen gedefinieerd.3 Op grond van deze 

resultaten heeft het bevoegd gezag een selectiebesluit genomen. Hierin is vastgelegd 

1  Zielman 2015a, 22.
2  Zielman 2015a.
3  Zielamn 2015a, 25-27.

1
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Figuur 1.1 
Locatie van de vindplaatsen 1, 2 en 3 en AMK-
terrein 12.852 (Bron: Top 10 kadaster).
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dat op de vindplaatsen aanvullend onderzoek in de vorm van proefsleuven en 

sonderingsputjes noodzakelijk was. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft de gemeente 

Doetinchem een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen.4 Het onderzoek is 

grotendeel uitgevoerd conform dit PvE. In overleg met het bevoegd gezag heeft Archol 

wel enkele aanpassingen doorgevoerd in de methodiek met betrekking tot de aanleg 

van de sonderingsputjes. Deze afwijkingen op het PvE worden benoemd in hoofdstuk 

3. De heer M.H.J.M. Kocken (regionaal archeoloog Omgevingsdienst Achterhoek) 

trad tijdens het onderzoek op als adviseur van het bevoegd gezag, de gemeente 

Doetinchem.

Het proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden tussen 18 t/m 22 januari 2016. Het 

veldwerk is uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een veldwerkleider 

(senior-KNA-archeoloog, tevens vuursteenspecialist), twee veldarcheologen (KNA-

archeologen) en twee stagiaires van de Rijksuniversiteit Groningen. In het veld en 

tijdens de uitwerking is het projectteam aangevuld met enkele specialisten (Tabel 1.1).  

Naam Rol Organisatie

M. Goddijn MA specialist aardewerk middeleeuwen – Nieuwe tijd Archol bv

drs. E. Heunks fysisch-geograaf Heunks Landschapsarcheologie

P. Hoebe BA stagiaire Rijksuniversiteit Groningen

dr. S. Knippenberg veldwerkleiding
specialist vuur- en natuursteen

Archol bv

J. van der Leije MA veldarcheoloog
uitwerking sporen

Archol bv

A. Porreij-Lyklema MA veldarcheoloog Archol bv

drs. L. Meurkens specialist aardewerk prehistorie Archol bv

N. de Vries MA stagiaire Rijksuniversiteit Groningen

Soort onderzoek: Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVO-p)

Projectnaam: Sicco Mansholtweg en Europaweg

Archolprojectcode: DSM1578

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 18-22- januari 2016 

Periode van uitvoering uitwerking: februari – april 2016

Provincie: Gelderland

Gemeente: Doetinchem

Plaats: Doetinchem

Toponiem: Sicco Mansholtweg

Coördinaten gebied: vindplaats 1: 215.856/ 440.825
vindplaatsen 2 en 3: 216.019/ 441.456

Kaartblad: 40F

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
M. Stokvisch

Bevoegd gezag: Gemeente Doetinchem

Adviseur bevoegd gezag: M.H.J.M. Kocken, regionaal archeoloog Omgevingsdienst 
Achterhoek 

CMA/ AMK-status: terrein van hoge archeologische waarde

ARCHIS-monumentnummer: 12.852 (vindplaats 1)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3983284100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van de provincie Gelderland

Geomorfologie: vindplaats 1: terrasrug bedekt met dekzand (3K23) en 
geul van meanderend afwaterinsstelsel (2R11)
vindplaatsen 2 en 3:terrasvlakte (2M17) en geul van 
meanderend afwaterinsstelsel (2R11)

Bodem: vindplaats 1: vorstvaaggrond in lemig fijn zand (Zb23)
vindplaatsen 2 en 3:vorstvaaggrond in grof zand (Zb30) 
en kalkloze poldervaaggrond in zware zavel en lichte klei 
(Rn95C)

4  Zielman 2015b.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bespreekt het landschappelijke, archeologische en historische kader van 

het onderzoeksgebied. De beschrijving van het landschappelijke kader concentreert 

zich op de beschikbare gegevens over de landschappelijke ontwikkeling van het 

onderzoeksgebied vanaf het Pleistoceen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van 

de kennis uit eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken in het plangebied. De 

beschrijving van het archeologische kader richt zich op de bekende archeologische 

waarden uit het onderzoeksgebied en de directe omgeving daarvan. Tenslotte wordt 

kort ingegaan op historisch grondgebruik en bebouwing.

2.2 Fysisch-geografische kenmerken 

E. Heunks

2.2.1 Algemeen

De vindplaatsen 1, 2 en 3 zijn gesitueerd in een zeer gevarieerd 

rivierterrassenlandschap waarvan de oorsprong gezocht moet worden in de laatste 

ijstijd: het Weichselien.5 Gedurende het Vroeg- en Midden-Weichselien lag hier een 

grote rivierloop van de Rijn die noordelijk langs het stuwwalrestant van Montferland 

water afvoerde naar het noorden, via het gletsjerbekken van het IJsseldal. In het Laat-

Weichselien (ook wel Laat-Glaciaal) stagneerde deze stroom als hoofdafvoer maar 

behield de ontstane laagte een functie als regionale rivier. Deze rivier had onder de 

wisselende klimatologische omstandigheden afwisselend een meer vlechtend (koude 

perioden) of meer meanderend (warme perioden) karakter. Omdat meanderende 

rivieren, anders dan vlechtende rivieren, de neiging hebben zich in te snijden, 

ontstonden gedurende het Laat-Weichselien, meerdere terrasniveaus. Voor grotere 

rivieren zoals de Rijn ten zuiden van Montferland en de Maas zijn deze niveaus goed 

onderzocht en te onderscheiden. Voor het beperkte ‘oerstroomdal’ van de Oude IJssel 

is dit minder goed bekend, mede omdat de reliëfverschillen van de verschillende 

terrasniveaus hier geringer zijn. Wel kan worden gesteld dat ook hier het jongst 

rivierterras het laagst is gelegen en dat de loop van de Oude IJssel zich gedurende het 

Holoceen voornamelijk heeft beperkt tot deze laagten in het landschap. Toch was de 

IJssel ook in staat hoger gelegen terrasniveaus te overstromen en hier en daar geulen 

aan te leggen. Deels heeft de mens vanaf de late middeleeuwen hierin een sturende 

rol.

Behalve de vorming van rivierterrassen werden in het laat-Weichselien in en rondom 

de actieve riviervlakte rivierduinencomplexen opgewaaid. Deze ontstonden door 

uitwaaiing van rivierbeddingzanden, met name gedurende de winterperioden als de 

beddingen droog lagen. Grote rivierduincomplexen zijn met name gevormd aan de 

noordoost- en oostzijde van de toenmalige riviervlakten, meestal op de omliggende, 

hoger gelegen oudere terrasrestanten. Zo is een groot rivierduinencomplex met grote 

paraboolduinen gevormd op de noordrand van het oerstroomdal tussen Doesburg en 

Gaanderen en ook zuidoostelijk hiervan liggen de grootste rivierduincomplexen op de 

5  Weichselien: 116.000-11.700 jaar geleden. Laat-Weichselien: 14.500-11.700 jaar geleden.

2
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oostoever. Binnen de laat-glaciale riviervlakte zijn op de hogere terrasrestanten buiten 

de actieve rivierbedding ook rivierduinen gevormd. Vanaf het Vroeg-Holoceen vormen 

deze hoogten eilanden binnen zich dan stabiliserende vlechtende riviervlakte. 

De rivierterrasafzettingen worden tot de geologische formatie van Kreftenheye 

gerekend.6 Een, in het kader van onderhavig onderzoek nog te noemen sub-eenheid 

daarbinnen, is het laagpakket van Wijchen. Dit betreft een lemige of kleiige 

afzetting die gedurende warmere perioden met meanderende riviersystemen 

als hoogvloedafzettingen over de riviervlakte buiten het actieve rivierbed zijn 

gesedimenteerd. Ook de vroeg-holocene hoogvloedafzettingen mogen tot het 

laatpakket van Wijchen worden gerekend. De rivierduinafzettingen worden tot de 

Formatie van Boxtel, en daarbinnen het laagpakket van Delwijnen gerekend. 

Figuur 2.1 geeft een goed beeld van het paleolandschap rondom de onderzochte 

6  Mulder e. a., 2003; Stouthamer e. a., 2015.
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vindplaatsen. Deze wordt gekenmerkt door een afwisseling van geulvormige laagten 

en tussenliggende opduikingen. De geulen komen overeen met het laagste en 

jongste terrasniveau uit de laatste koude fase van het Weichselien: de Jonge Dryas. 

De hoogten bestaan voornamelijk uit oudere terrasniveaus met een eolisch dek van 

rivierduinzanden. 
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Figuur 2.2 
Beeld van het actueel oppervlaktereliëf (Bron: 
AHN). 



14 Sicco ManSholtweg en europaweg DoetincheM

2.2.2 Vindplaats 1

Vindplaats 1 ligt op een hoge terrasrug en de oostelijke flank daarvan (Figuur 

2.1). Ter hoogte van vindplaats 1 zijn in het verleden verschillende archeologische 

onderzoeken gedaan met relevante bodemkundige waarnemingen. Tijdens het graven 

van een watergang zijn in 1994 onder een kampement uit het laat-paleolithicum en  

nederzettingssporen uit de ijzertijd aangetroffen.7 De laat-paleolithische vondsten 

zijn aangetroffen op een diepte van ca. 60-90 cm onder het maaiveld in een gebleekte 

laag die door de onderzoekers als Allerød-bodem is geïnterpreteerd (ook wel 

Usselo-bodem, Figuur 2.3). Deze bodem - die destijds pas zichtbaar werd na uitdrogen 

van het profiel – moet door latere verstuiving (Late Dryas of jonger) afgedekt zijn 

geraakt. De bodem ligt in de top van een pakket eolische zanden waarbinnen niveaus 

met ‘kleiballen’ zijn aangetroffen. Pas op een diepte van ca. 1,5 m –Mv. (11,5 m +NAP) 

is een overgang vastgesteld naar grovere fluviatiele zanden. Dit is als de top van het 

rivierterras geïnterpreteerd. 

Tijdens een archeologisch booronderzoek in 2015 in de nabije omgeving van de 

vindplaats kon de Usselo-bodem niet worden herkend.8 Wel werden op de verwachte 

diepte – aan de onderkant van een B-horizont - enkele spikkels houtskool gevonden. 

Mogelijk heeft de latere verbruining van de top van het afdekkende rivierduinpakket 

geleid tot vervaging van de Allerød-bodem. In de top van de B-horizont werd tijdens 

het booronderzoek handgevormd aardewerk aangetroffen. Dieper in het duinpakket 

zijn tijdens het booronderzoek op meerdere niveaus vondsten gedaan. Met name op 

de flanken van het rivierduin neemt het aantal aardewerkvondsten sterk toe alsook 

de verticale spreiding daarvan. Het is niet mogelijk gebleken om de vondstniveaus 

uit de diverse boringen op elkaar aan te sluiten. De basis van het vondstniveau reikt 

aan de flanken van het duin tot tenminste 1,3 m -Mv. Hier gaat de rivierduinbodem 

7  Niekus e. a. 1998; Johansen e. a. 2000.
8  Zielman 2015, 16 e.v.

Figuur 2.3 
Interpretatie van het bodemprofiel dat in 1994 
is aangetroffen tijdens het graven van een 
watergang (Bron: Johansen et al 1998, 10.
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over in verspoeld duinzand al dan niet afgedekt door holocene klei (Figuur 2.4). In 

het duinpakket zijn enkele mogelijke slecht ontwikkelde bodems aangetroffen. Deze 

werden gekenmerkt door een hoger humusgehalte en een wat donkerdere kleur. 

2.2.3 Vindplaatsen 2 en 3

De vindplaatsen 2 en 3 liggen op korte afstand van elkaar op een relatief lage rug 

waarvan de top tot ca. 12,75 m +NAP reikt. Deze rug wordt van een veel omvangrijke 

en tot ca. 1,0 m hogere opduiking of eigenlijk plateau ten westen gescheiden door een 

smalle geulvormige laagte (Figuur 2.1 & Figuur 2.2). Dit plateau lijkt mede op basis van 

de hierboven beschreven waarnemingen ter hoogte van vindplaats 1 (gelegen op de 

zuidzijde hiervan) te bestaan uit terraszanden met rivierduinafzettingen. Kijkend naar 

de kaartbeelden is meest aannemelijk dat het landschap ter hoogte van vindplaats 2 en 

3 een voortzetting is van het terrassenlandschap al dan niet met rivierduinafzettingen, 

hetzij met een lagere ligging. De resultaten van het hier uitgevoerde booronderzoek 

geven echter een opvallend ander beeld.9 

Het bodemprofiel wordt hier gekenmerkt door een maximaal 1 m dik pakket slecht 

gesorteerd, matig grof zand met grind dat bovenop sterk siltige klei is afgezet. In dit 

kleipakket werd in één boring tussen 1 en 1,2 m -Mv brokjes houtskool aangetroffen 

(vindplaats 3). Aan het kleipakket dat als oever- en komafzetting is geïnterpreteerd 

is een vermoedelijk holocene datering toegekend. Dat laatste maakt de interpretatie 

van het afdekkende zandpakket als crevasse-afzetting zeer opmerkelijk. Deze 

9  Zielman 2015.
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interpretatie is met name gebaseerd op de grofheid van het materiaal (grof, slecht 

gesorteerd zand met grindbijmenging) en de ligging op de vermoedelijke holocene 

oever-/komafzettingen. In een boring werd een crevassegeul aangeboord. Met deze 

interpretatie zou de gehele rug rondom vindplaatsen 2 en 3 als crevasse-waaier 

moeten worden opgevat. Onduidelijk is welk systeem dit enorme pakket in het 

holoceen op deze locatie kan hebben afgezet. De Oude-IJssel lijkt namelijk al vanaf 

het Vroeg-Holoceen hier niet meer als actieve hoofdgeul en oostelijker te stromen. 

Het gebied toont op de geomorfogenetische kaart (Figuur 2.1) als een fossiel laat-

pleistoceen of hooguit vroeg-holoceen terrassenlandschap. Als hier al rivierstromen 

van de IJssel zich een weg doorheen zouden hebben gebaand is eerder te verwachten 

dat deze de al bestaande laagten – de voormalige geulen – in dit landschap zouden 

volgen.

2.3 Archeologisch kader

2.3.1 Bekende archeologische waarden uit de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied

Voor het onderzoeksgebied geldt volgens de geactualiseerde archeologische verwach-

tingskaart van de gemeente Doetinchem een hoge verwachting op het aantreffen van 

archeologie (Figuur 2.5). De terrasruggen en rivierduinen vormden door hun relatief 

hoge ligging en de nabijheid van dalvormige laagten (al dan niet met open water) 

vanaf de late prehistorie aantrekkelijke bewoningslocaties. In het gebied kunnen resten 

uit de steentijd t/m Nieuwe tijd worden verwacht. Uit de directe omgeving van het 

onderzoeksgebied zijn dan ook diverse waarnemingen bekend.

In 1994 is bij de aanleg van de huidige sloot ten zuiden van de Sicco Mansholtweg een 

aantal vuurstenen artefacten gevonden door Gerard Beekema, amateurarcheoloog 

uit Silvolde. Deze vondst leidde tot een opgraving, waarbij in een gebied van 4 x 7 m 

de restanten van een haard, vuurstenen en natuurstenen artefacten, houtskool en 

verbrand bot van de Federmesser-cultuur zijn aangetroffen (Figuur 2.6).10 De vondsten 

en sporen zijn geassocieerd met een, volgens de onderzoekers, bleke band in het 

profiel, die als Usselo-bodem geïnterpreteerd is. Op basis van drie 14C-dateringen van 

verbrand bot en houtskool is de vindplaats aan het begin of het einde van het Allerød-

Interstadiaal11 te dateren.

Behalve de Federmesser-vindplaats zijn bij het graven van de sloot ook een waterput 

uit de ijzertijd of Romeinse tijd, een afvalkuil uit de ijzertijd, middeleeuwse greppels 

en aardewerkscherven uit de ijzertijd en vroege- en late middeleeuwen gevonden.12 

De afvalkuil werd ter hoogte van de Federmesser-vindplaats aangetroffen, de overige 

sporen circa 75 m verder naar het oosten. Zowel de Federmesser-site als de jongere 

sporen en vondsten zijn als een terrein van hoge archeologische waarde vastgelegd 

(monumentnummer 12.852, Figuur 2.7).

10  Van der Graaf & Van Tuijl 1994; Johansen et al. 1998; Niekus et al. 2000. Archis-
waarnemingsnummer 133842.

11  Het Allerød -Interstadiaal dateert tussen 12.850 en 13.000 jaar geleden.
12  Archis-waarnemingsnummers 133842 en 27763.

Figuur 2.5 
Uitsnede van de archeologische vindplaatsen- 

en verwachtingskaart Doetinchem. 
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Tijdens een booronderzoek in de westelijke randzone van het AMK-terrein is in 

het bovenste deel van de B-horizont huttenleem en houtskool gevonden.13 In de 

zuidwesthoek van het monument werden tijdens een proefsleuvenonderzoek scherven 

uit de late bronstijd – ijzertijd gevonden in een verspoelde laag boven de rivierduinaf-

zettingen. Ook werden enkele greppels uit de middeleeuwen aangetroffen.14  

2.3.2 Vooronderzoek

Ten behoeve van de geplande werkzaamheden heeft RAAP in 2015 een archeologisch 

bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend booronderzoek) 

uitgevoerd.15 Hierbij zijn geen directe aanwijzingen voor de steentijdvindplaats 

gevonden. De Usselo-bodem kon in de boringen niet worden herkend. Wel zijn ter 

hoogte van het archeologische monument indicatoren (handgevormd aardewerk, 

houtskool, vuursteen, verbrand bot, tefriet en ijzerslak) voor menselijke aanwezigheid 

in jongere perioden aangetroffen (Figuur 2.7). Op basis van de resultaten van het 

bureau- en booronderzoek en de aanwezigheid van de nabijgelegen Federmesser-

vindplaats heeft RAAP geadviseerd het duin en de randzones (vindplaats 1) verder te 

onderzoeken. Dit advies is opgevolgd door het bevoegd gezag.

Het bureauonderzoek heeft verder de aanwezigheid van een historisch erf in 

het noorden van het onderzoeksgebied aangetoond (vindplaats 2). Tijdens het 

booronderzoek is de aanwezigheid van intacte archeologische resten op deze locatie 

niet aangetoond. Op basis van het vooronderzoek is daarom onzeker in hoeverre 

er nog (funderings-)resten van de bebouwing aanwezig zijn of dat deze bij de sloop 

zijn verwijderd. Tenslotte is in een boring in het noordelijk deel van het terrein een 

concentratie houtskool aangetroffen (vindplaats 3). Het was tijdens het booronderzoek 

niet duidelijk of deze een antropogene of natuurlijke oorsprong heeft. De top van het 

niveau met houtskool bevindt zich in de top van de rivierterrasafzettingen, tussen 1 

en 1,2 m –Mv. Gezien de veronderstelde holocene ouderdom van de oeverafzettingen 

13  Van Oosterhout 2008.
14  Wemerman & Schorn 2009.
15  Zielman 2015a.

Figuur 2.6 
Schematische weergave van de opgraving van 
de Federmesser-site.  Schets van de opgrav-
ing van de Federmesser-site. 1 = matige 
roodverkleuring; 2 = sterke roodverkleuring; 
3 = verbrande botfragmenten. De vierkante 
en zwarte symbolen geven de locaties van 
aangetroffen retouchoirs aan, met refit-lijnen 
tussen passende fragmenten (Bron: Johansen 
et al. 1998).
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Figuur 2.7 
Resultaten van het verkennende booronder-
zoek ter plaatse van de Sicco Mansholtweg en 
de locaties van de in 1994 aangetroffen vond-
stconcentraties (Bron: Zielman 2015a, fig. 5).
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is het houtskool niet nader gedateerd dan mesolithicum t/m Nieuwe tijd. Voor beide 

vindplaatsen (2 en 3) heeft RAAP vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven 

geadviseerd, hetgeen is opgevolgd door het bevoegd gezag.
 

2.4 Historisch landgebruik

Op de Topografische Militaire Kaart (TMK) uit 1850 en het Bonneblad van 1890 is 

te zien dat het onderzoeksgebied in de tweede helft van de 19e eeuw grotendeels 

onbebouwd was (Figuur 2.8). In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied, ter 

hoogte van vindplaats 1, bevonden zich weilanden. Het noordelijke deel van het 

onderzoeksgebied, bij vindplaatsen 2 en 3, was in gebruik als bouwland. Hier stond 

bovendien bebouwing. Deze bebouwing is inmiddels gesloopt, maar de locatie is in het 

landschap nog herkenbaar aan oude fruitbomen in de berm van de Europaweg en het 

naastgelegen grasland.
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Figuur 2.8 
De huidige topografie geprojecteerd op het 
Bonneblad 1850.
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Methodiek 

3.1 Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van 

het terrein c.q. de archeologische vindplaats (waardestelling conform KNA versie 3.3 

Bijlage IV waarderen van vindplaatsen en eisen gesteld in het PvE16). Daarnaast worden 

in het PvE de volgende doelstellingen beschreven:

· Buiten monumenten: het bepalen van de archeologische kenmerken van het 

terrein, waaronder het lokaliseren van eventuele vindplaatsen, het toetsen van de 

gespecificeerde verwachting en het bepalen van de archeologische waarde van 

het terrein conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (vigerende versie) 

ten behoeve van besluitvorming over al dan niet aan de vergunning te stellen 

voorwaarden.

· Binnen monumenten: het actualiseren en detailleren van de archeologische 

kenmerken en de hierboven genoemde, eerder bepaalde waarde van het terrein 

en/ of delen daarvan ten behoeve van besluitvorming over al dan niet aan de 

vergunning te stellen voorwaarden. Dit kan leiden tot wijziging van de eerder 

vastgestelde waarde of tot een specificeren van de aard of plaats van de binnen het 

monument aanwezige vindplaats.

· Het geven van aanbeveling over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek of 

te nemen behoudsmaatregelen, gelet op de geconstateerde informatiewaarde 

en gaafheid en de te verwachten verstorende effecten van de ingreep waarvoor 

vergunning gevraagd wordt. 

· Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, of welk perspectief er is, voor in situ  

behoud en wat daarvoor de randwaarden zijn.

· Het geven van aanbeveling met betrekking tot de bij eventueel vervolgonderzoek 

aan te passen strategieën, methoden en technieken, onderzoeksprioriteiten en 

onderzoeksvragen. 

· Het geven van aanbevelingen met betrekking tot de aard van eventueel te nemen 

behoudsmaatregelen.

3.2 Vraagstellingen

In het PvE17 staan de volgende onderzoeksvragen benoemd:

3.2.1 Bodemopbouw en landschap

1.  Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en 

bodemhorizonten)?

2.  Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden 

archeologische perioden?

3.  Welke hydromorfe kenmerken zijn in het profiel aanwezig (sporen van oxidatie en 

reductie) en op welke diepte(n)?

4.  Welke lagen/bodemhorizonten zijn kalkrijk, kalkarm of kalkloos?

5.  Wat is de datering van crevasseafzettingen ter plaatse van vindplaats 2?

6.  Wat is de grondwaterstand en de grondwatertrap ter plaatse?

7.  Welke lagen/bodemhorizonten bevatten organische resten (plantenresten, dierresten)?

16  Zielman 2015b, 6-7.
17  Zielman 2015b, 12-16.

3



22 Sicco ManSholtweg en europaweg DoetincheM

8.  In het kader van waardestellend onderzoek, zijn er, gelet op de lokale lithologie, 

bodems en hydrologie, onverbrande dierlijke en plantaardige resten:

 a) te verwachten?

 b) Zo ja, in welke context(en)?

9.  Zijn er:

 a. Sedimentiefases te onderscheiden in het profiel?

 b. Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan?

 c. Wat is de geschatte datering?

 d. Heeft tussen de onderscheiden fases van sedimentatie bodemvorming plaats 

gevonden?

10.  Is er sprake van processen van bodemvorming, erosie, laterale verplaatsing, 

afdekking?

11.  Is er sprake van processen van vernatting (gley, veenvorming) en/of verdroging 

(eventueel verstuiving?

12.  In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

3.2.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

Indien het onderzoek geen archeologische resten oplevert of categoraal beperkte 

(bijvoorbeeld alleen losse diffuus verspreide vondsten), welke verklaring is hiervoor te 

geven? Is er sprake van:

·  (Sub)recente18 verstoring en postdepositionele processen?

·  Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

methodische, technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden, 

terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)?

·  Afwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik?

·  Een combinatie van genoemde factoren?

De antwoorden dienen beargumenteerd toegelicht te worden.

Indien het onderzoek wel archeologische resten heeft opgeleverd:

Sporen en structuren

13.  Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen?

14. Welke archeologische lagen19 zijn in het profiel te onderscheiden en wat is de diepte, 

dikte, textuur en vulling?

15.  Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, 

kleur, vulling?20

16.  Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun samenhang?

17.  In welke mate zijn:

 a. Lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de profielen?

 b. Wat zijn de ingravingsniveaus?

18.  Hoe is

 a. De stratigrafie in antropogene zin?

 b. Zijn er meerdere sporenniveaus aanwezig, m.a.w. moeten er meerdere vlakken 

18  Onder subrecent wordt verstaan: na circa 1950.
19  Dit is een met het ongewapende oog waarneembare laag die zich onderscheidt van de lagen 

eronder en erboven door de aanwezigheid van (een microfractie van) artefacten en mogelijk-
antropogene objecten of aanwijzingen voor bewerking/ betreding. Veelal betreft het de 
top van de woonlaag (loopvlak) waar het substraat door grondbewerking, betreding en 
vermenging met afvalmateriaal een afwijkende bodemstructuur een kleur heeft gekregen. 
Vaak ligt de archeologische laag als een deken over een sporenniveau.

20  Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord.
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op verschillende dieptes worden aangelegd en gedocumenteerd om alle periodes 

inzichtelijk te krijgen?

 c.  Zo ja op welke diepte bevinden zich deze niveaus en welke periodes zitten op welke 

niveaus?

19.  Zijn begrenzingen van het sporencomplex vast te stellen?

20.  Wat is de aard en/of de functie en conservering van de sporen?

21.  Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus en waarop 

is de datering gebaseerd?

22.  Zijn er (delen van) structuren21 te onderscheiden? Zo ja,

 a. Van welk soort (mogelijke) structuren?

 b. Welke (mogelijke) delen?

 c.  Wat is de relatieve en/of absolute datering van de structuren?

 d. Waarop is/zijn de datering(en) gebaseerd?

 e. Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

23.  Is er sprake van perifere en centrale zones?

24.  Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten en is dat af te leiden uit 

vondsten of andere sporen?

25.  Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

26.  Indien graven worden gevonden:

 a. Is sprake van enkele individuele graven of een groter grafveld?

 b. Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet-gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

 c.  Welke vorm van begraving is gevolgd (crematie/inhumatie)?

Vondsten en paleo-ecologische resten

27.  Welke mobiele vondsten zijn gedaan?

 a. Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten gaat het en 

uit welke context komen de vondsten?22

 b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

28.  In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke 

mate gaat het om vondsten zonder context?

29.  Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van 

conservering of verwering van vondsten?

30.  Wat is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het 

geheel?

31.  Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan?

32.  In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, sporen, 

structuren?

33.  Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

34.  Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd 

materiaal en importmateriaal?

35.  Wat is

 a. De aard en conservering van paleo-ecologische resten?23

 b. In welke mate en in welke context worden ze aangetroffen?

21  Onder structuren worden verstaan al dan niet volledige plattegronden van houten 
gebouwen of constructies, resten van stenen gebouwen en karakteristieke, functioneel te 
onderscheiden grondsporen, zoals hutkommen, waterputten, graven, etc.

22  Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord.
23  Deze specialistische vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport 

behandeld.
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 c.  Welke betekenis ontlenen zij of kunnen zij geven aan deze context?

 d. In welke mate kunnen ze bijdragen aan de datering van sporen, lagen, structuren?

36.  Welke informatie kunnen zij geven over landschap en vegetatie (voorafgaand, 

tijdens en/of na bewoningsfase( n)), voedseleconomie, verwerving en toepassing van 

organisch materiaal e.d.?

3.2.3 Relatie met de Kennisagenda Archeologie Oost Gelderland (hoofd-
stuk 12)

37.  Welke nadere uitspraken – op basis van de grondsporen en het vondstmateriaal – zijn 

te doen over:

 a. De aard van de activiteiten, de materiële cultuur, de economie en functie van de 

vindplaats(en)

 b. De gebruiksduur van de vindplaats(en)

 c.  Eventuele veranderingen door de tijd heen?

38.  In welke mate is er sprake van discontinuïteit of continuïteit van activiteiten?

39.  Kan aan de hand van het aangetroffen zoölogisch en botanisch materiaal in potentie

 a. Een (voedsel-)economie van de vindplaats worden gereconstrueerd?

 b. Wat is de specifieke potentie en welke methoden zijn het meest kansrijk?

40.  Kan aan de hand van het aangetroffen zoölogisch en botanisch materiaal in potentie 

worden afgeleid:

 a. Hoe het (cultuur)landschap voor, tijdens en na de fase van activiteiten er heeft uit 

gezien?

 b. Indien ja, wat is de specifieke potentie en welke methoden zijn het meest kansrijk?

41.  Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties met dit complextype 

in Oost-Gelderland en deze datering?

42. In hoeverre vormen de grondsporen en het vondstmateriaal - en de interpretatie 

van de functie en het gebruik van de aangetroffen vindplaats - een potentiële 

informatiebron voor één van de regionale topthema’s:

 a. Verdediging (§12.2)?

 b. Stads- en dorpsvorming (§12.3)?

 c.  Ontwikkeling oud hoevenlandschap vanaf de Laat-Karolingische periode (vanaf ca. 

de 9e eeuw) (§12.4)?

 d. Grondstofwinning, -productie en –gebruik (§12.5)?

3.2.4 Waardebepaling

43. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

44.  Wat is:

 a. De fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten?

 b. Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

45.  Wat is:

 a. De inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten?

 b. Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

46.  Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor:

 a. Paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek?

 b. Welke methoden zijn het meest kansrijk?

47.  Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. Maak daartoe 
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gebruik van VSO6 (KNA-protocol 4003) en bijlage IV – waarderen van vindplaatsen. 

Maak tevens gebruik van §5.3.3; hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 (tabel 1; Zoetbrood e.a. 

2006). Zie verder ook §5.2;

48.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan?

3.2.5 Behoudsperspectief

49.  Indien het daadwerkelijk om behoudenswaardige resten gaat, welke realistische 

aanpassing van de inrichtingsplannen voor het plangebied zijn mogelijk voor het ter 

plaatse (in situ) behoud van de archeologische resten?

50.  Welke planologische beschermingsmaatregelen zouden toegepast moeten worden om 

de in situ aanwezige archeologische resten duurzaam te behouden?

51.  Indien realistische aanpassing van de inrichtingsplannen mogelijk is, welke degrada-

tiemechanismen (waaronder zetting, veranderingen in het fysisch-chemisch regime 

of grondwaterregime) in sporen en materialen zullen optreden bij een eventuele 

aangepaste inrichting van het terrein, inclusief effecten van het aanbrengen weg- 

en bouwcunetten, afvoer van bouwvoor/ teelaarde, voertuigbewegingen, plaatsen 

damwanden, heien/trillen/boren/pulsen, inrichten groenzones en beekherstel, 

aanbrengen ondergrondse infrastructuur zoals drainagepijpen, riolering, kabels en 

leidingen, toepassen verschillende typen funderingstechnieken?

52. Ná ontwikkeling van de locatie met in situ behoud, op welke wijze dient de 

conditie (inhoudelijke en fysieke waarde) van het behoudenswaardige deel van het 

bodemarchief ge-monitored te worden?

53. Ná ontwikkeling van de locatie met in situ behoud en monitoring van de 

archeologische resten: welke (realistische) mitigerende ingrepen kunnen worden 

toegepast bij constatering van een versnelde degradatie van de archeologische 

resten?

54.  Is in het plangebied ten aanzien van het in situ behoud vervolgonderzoek noodzakelijk 

en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?

3.2.6 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

55.  Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

56.  In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan onderzoeksthema’s uit de 

Kennisagenda Archeologie Oost-Gelderland? In welke mate heeft dit onderzoek in een 

datalacune kunnen voorzien? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?

57.  In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken?

58.  Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst?

59.  Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?
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3.3 Strategie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie vindplaatsen onderzocht, nr. 1 t/m 3. Bij 

elke vindplaats is een andere strategie gevolgd, teneinde de verwachte archeologische 

resten zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Vindplaats 1
Om eventueel aanwezige nederzettingssporen uit de ijzertijd of andere perioden in 

kaart te brengen is vindplaats 1 in eerste instantie onderzocht door middel van vijf 

proefsleuven (werkputten 6 t/m 10; Figuur 3.1). In het Programma van Eisen (PvE)24 is 

sprake van een aantal van drie aan te leggen sleuven. De langste proefsleuf is echter in 

drie delen gedocumenteerd. Om enkele sporen in put 8 beter te kunnen interpreteren 

is er langs beide zijde van deze put een extra sleuf aangelegd en gedocumenteerd 

(werkputten 12 en 13). Daarmee is er op vindplaats 1 in totaal 740 m2 opgegraven.

In het PvE werd voorgesteld de steentijd vindplaats te onderzoeken middels 

sonderingsputten van 1 x 1 m, waarbij het sediment per laag van 10 cm verzameld 

diende te worden. Voorafgaand aan het onderzoek heeft Archol een alternatieve 

strategie voorgesteld aan het bevoegd gezag. Dit alternatief is goedgekeurd en de 

vindplaats is volgens deze alternatieve strategie onderzocht. Ten eerste is besloten 

om het beoogde op te graven oppervlakte efficiënter te benutten door niet 1 x 1 m 

vakken te onderzoeken, maar 50 x 50 cm vakken. Deze kleinere vakken zijn in een 4 

x 5 m grid over het te onderzoeken areaal geprojecteerd. Hierbij zijn niet alleen ten 

zuiden van de huidige sloot, maar ook ten noorden daarvan dicht in de buurt van het 

in 1994 onderzochte Federmesser-kampement enkele vakken onderzocht. (Figuur 

3.2). Bij het graven van de vakken is de grond niet in 10 maar in 5 cm lagen verzameld 

24  Zielman 2015B.
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en gezeefd. Op deze manier werd de eventueel aanwezige site minder verstoord en 

kon de verspreiding van de vondsten systematischer en nauwkeuriger in kaart worden 

gebracht. 

Vindplaats 2
Op de kadastrale minuut van 1832 is ter hoogte van vindplaats 2 een erf van 50 x 80 

m zichtbaar. Om de aanwezigheid van hiermee gerelateerde sporen en vondsten op 

te sporen zijn vier proefsleuven gegraven van 2 m breed en 25 m lang (werkputten 

1 en 3 t/m 5; Figuur 3.3). In eerste instantie is het vlak in deze putten direct onder de 

bouwvoor aangelegd. Indien hier sporen werden herkend is dit vlak gedocumenteerd. 

Daar waar geen sporen aanwezig waren is direct verdiept naar een dieper niveau, om 

op de eventuele aanwezigheid van oudere sporen te controleren. Zodoende is in de 

putten 1 en 4 één archeologisch vlak gedocumenteerd en zijn in de putten 3 en 5 twee 

vlakken aangelegd en gedocumenteerd. 

Rond een kuil in het zuidelijk deel van put 4 zijn twee extra putten aangelegd 

(werkputten 14 en 15). Hiermee is in totaal 313 m2 aangelegd op vindplaats 2.

Vindplaats 3
Om de houtskool concentratie in de boring te kunnen interpreteren zijn op vindplaats 

3 in eerste instantie vier proefputjes van 50 x 50 cm onderzocht binnen een blok van 1 x 

1 m (vak 1 t/m 4; Figuur 3.4). De putjes zijn vanaf de top van de rivierterrasafzettingen 

in zes lagen van 5 cm verdiept (vlak 101 t/m 106). De resultaten leidden tot een 

uitbreiding waarbij nog eens drie vakken van 50 x 50 cm zijn verdiept (vak 5 t/m 7, vlak 

101 t/m 104). 
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3.4 Werkwijze veldwerk

De proefsleuven zijn aangelegd met behulp van een graafmachine voorzien van 

een gladde bak. De bovengrond is laagsgewijs verwijderd, waarbij het tussenvlak 

steeds visueel en met een metaaldetector is afgezocht op vondsten. Aanleg 

vondsten zijn verzameld in vakken van 5 x 5 m. De archeologische vlakken zijn 

gefotografeerd en ingetekend met een DGPS. De vlakbeschrijving van de sporen is 

ingevoerd in een velddatabase, waarna een selectie van de sporen is gecoupeerd, 

getekend en gefotografeerd. Een kansrijk spoor is bemonsterd ten behoeve van 

dateringsonderzoek.

Verspreid over het terrein zijn 1 m brede profielkolommen gedocumenteerd. Op 

vindplaats 1 zijn enkele profielen met behulp van een edelman/ guts doorgezet tot 3 – 4 

m –Mv. De profielen zijn gefotografeerd en beschreven in het programma Deborah. De 

profielen zijn geïnterpreteerd door fysisch geograaf drs. E. Heunks.

De zeefvakken op vindplaats 1 zijn uitgezet volgens een, vooraf bepaald, vast grid 

van 4 x 5 m. De meeste van de putjes zijn binnen de grenzen van de aangelegde 

proefsleuven gegraven (vak 101 t/m 123). Deze zijn vanaf het sporenvlak 50 cm 

verdiept in lagen van 5 cm dik (10 vlakken: vlak 101 t/m 110). Het sediment is per laag 

verzameld, waarna het over een zeef met maaswijdte van 3 mm nat gezeefd is. Om 

een beter inzicht te verkrijgen in zowel de stratigrafische herkomst van de vondsten 

die tijdens het booronderzoek zijn aangetroffen als in de grootte van de bekende 

Federmesser-vindplaats is nog eens één vierkante meter opgedeeld in vakjes (vak 124 

t/m 127) verdiept vanaf het niveau direct onder het maaiveld. Deze vakken zijn zo dicht 

mogelijk bij het in 1994 onderzochte terrein aangelegd, tegen het talud van de huidige 

sloot. Drie van deze vakken zijn 30 cm verdiept (6 vlakken), één vak is 50 cm verdiept 

(10 vlakken). Deze vakken  pasten niet in dit grid omdat het graven hiervan op een later 

moment binnen het onderzoek is vastgesteld en er tussen de werkput en het talud van 

de sloot geen ruimte was om hier vakken aan te leggen binnen het vastgestelde grid. 
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De zeefvakken op vindplaats 3 zijn recht boven de hier geplaatste boring met 

houtskool geplaatst.

Het sediment is telkens per 50 x 50 cm in lagen van 5 cm verzameld in een plastic krat. 

Elke krat is voorzien van een vondstkaartje met hierop een uniek vondstnummer, 

het put-, vak- en vlaknummer. Voorafgaande aan het graven van elk vak is dit 

vondstnummer als puntvondst ingemeten in het midden van het uit te graven vak. Na 

het uitgraven van het diepste vlak is een vlakhoogte meting genomen.

Het sediment is uitgezeefd over een 3 mm zeef in een zogenaamde ‘hondenhok’ 

zeefinstallatie, waartoe tijdens het veldwerk ten oosten van de werkputten op 

vindplaats 1 een zeeflocatie met bezinkbassin is ingericht.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks 

4.1 Vindplaats 1

De meeste werkputten van vindplaats 1 zijn aangelegd op een hoog deel van het 

laat-pleistocene terrassen landschap. De vlakhoogtekaart van de opgraving geeft 

een redelijke benadering van de natuurlijke hoogteverschillen (Figuur 4.1). Wel moet 

er daarbij mee rekening worden gehouden dat de vlakhoogte niet hetzelfde is als 

de oorspronkelijke maaiveldhoogte die gemiddeld zo’n 50 cm hoger gezocht moet 

worden (de geroerde toplaag en ook een groot deel van de B-horizont zijn bij aanleg 

van het vlak afgegraven). Alleen het meest westelijke deel (putten 6 en 11) en het 

meest zuidoostelijke deel (groot deel van put 8 en de putten 12 en 13) liggen circa 75 

cm lager. Deze delen kennen een andere genese.

4.1.1 Hoge deel

Op het hoge deel van vindplaats 1 is sprake van een ‘klassiek’ rivierduin-op-rivierterras 

profiel. Het rivierduinpakket en het rivierterras worden van elkaar gescheiden door 

een dunne siltrijke tot lemige laag (Figuur 4.2). Op het hoogste deel wordt deze laag 

iets dunner en is mede hierdoor minder herkenbaar, maar de laag is hier ook sterk 

gefragmenteerd als gevolg van langdurige bodem-homogenisatie onder invloed van 

bioturbatie, chemische en fysische verwering waaronder kryoturbatie. De zogenaamde 

ingespoelde kleiballen of –platen zoals tijdens het archeologisch onderzoek in 1994 

geïnterpreteerd ter hoogte van de laat-paleolithische vindplaats (zie Figuur 2.3) lijkt 
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eerder overeen te komen met deze gefragmenteerde leemlaag, dan dat het werkelijk 

om van bovenaf ingespoelde klei gaat. Temeer omdat deze laag dus veel duidelijker 

een homogene laag wordt naar de flanken van de terrasopduiking. De top van het 

rivierterras ligt het hoogst in het centrale deel van het terrasrestant en komt overeen 

met het hoogste deel van het huidige maaiveld. Dit is de zone waar in het verleden de 

laat-paleolithische vondsten zijn gedaan (AMK-terrein 12.852). Het rivierduinpakket 

heeft een dikte van circa 70 cm op het hoogste deel (gerekend vanaf het maaiveld) 

en neemt in dikte geleidelijk toe tot 110 cm op de oostelijke flank van het rivierterras 

(Figuur 4.2). Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit deel de lijzijde vormt van het 

rivierterras, uitgaand van de overheersende westenwinden, als gevolg waarvan in 

deze luwte meer eolisch zand kon accumuleren. Het rivierduinzand bestaat uit een 

vrij homogeen pakket kalkloze matig fijne tot matig grove zanden (150-300 mhu) 

zonder grovere bijmenging. Het onderliggende rivierterraszand bestaat tot een diepte 

van tenminste 4 m –Mv uit iets grover zand (300-500 mhu) met een enkel grindje en 

bijmenging van grover zand. Naar beneden toe wordt het zand iets grover. Anders 

dan in het eolische dek, komen in het rivierzand lokaal iets leemrijkere bandjes voor. 

Ook het rivierzand is kalkloos. In het duinzand noch in het rivierterraszand is een 

sedimentaire structuur waargenomen.

In de top van het rivierduindek heeft sterke verbruining plaatsgevonden. Direct 

onder de bouwvoor (dikte 30 cm) heeft deze een roodbruine tot bruine kleur (Zs1). 

Circa 10-25 cm dieper wordt deze geelbruin (BC) en gaat rond 50-65 cm –Mv over in 

een goed geoxideerde (droge) C-horizont. Bioturbatie heeft gezorgd voor een lichte 

vuilkleuring van de B en een enige menging van de B-BC- en de C-horizont. In het 

Nederlandse systeem voor bodemclassificatie worden droge zandgronden met alleen 

een verbruiningshorizont (Bw) tot de xerozandvaaggronden gerekend, waarbij in 

dit geval sprake is van een vorstvaaggrond (i.t.t. een duinvaaggrond).25 Hoewel de 

benaming ‘vaaggrond’ een onduidelijk profiel doet vermoeden is in het geval van een 

vorstvaaggrond sprake van een duidelijk verbruinde Bw, die een dikte kan bereiken tot 

meer dan 1 meter.

In het C-materiaal van het rivierduinpakket zijn geen aanwijzingen gevonden voor een 

oude Usselo-bodem zoals in 1994 is vastgesteld ter hoogte van het zeer nabij gelegen 

AMK-terrein. Ook ontbreken op dit niveau vuursteenartefacten, hoewel bij opschonen 

van een bodemprofielkuil juist wel een stukje gepatineerd bot werd gevonden uit de 

onderkant van de BC horizont (vnr. 332). Hoger in het profiel (in de B) zijn wel her en 

der stukjes aardewerk en verbrande leem aangetroffen. Deze lijken echter te mogen 

worden gerelateerd aan activiteiten in de late prehistorie. Het loopvlak van deze 

bewoningsfase ligt globaal aan het huidige maaiveld, hoewel mogelijk een deel van het 

oorspronkelijke bodemprofiel is afgeschoven of anderszins verplaatst naar lagere delen 

van het terrein. 

Opvallend is dat het niveau van de in het verleden waargenomen Usselo-bodem 

overeen komt met de basis van het eolische dek juist boven de siltrijke/lemige laag. 

Deze laag vormt een stagnerend niveau in het bodemprofiel hetgeen door uitdrukking 

komt in sterke gley-verschijnselen in en rondom de laag (grijskleuring/roestvorming, 

Figuur 4.3). Juist boven de laag toont het bodemprofiel vaak gebleekt en het zou 

kunnen dat dit als de gebleekte Usselo-bodem is geïnterpreteerd. Het is echter ook 

mogelijk dat de in 1994 herkende Usselo-bodem zich nietheeft ontwikkeld in de door 

25  De Bakker & Schelling 1989. Bw: een verweringshorizont, zonder sporen van 
inspoelingovergangshorizont, maar met tekenen van verwering aangegeven door een 
structuurontwikkeling of door een bruinere of rodere kleur dan de C-horizont ten gevolge 
van verwering van de aanwezige mineralen.
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Archol onderzochte delen van het terrein, bijvoorbeeld doordat het terrein ongeveer 

een meter lager ligt ten opzichte van het in 1994 onderzochte deel.

4.1.2 Lage deel

Meest oostelijk ligt het terrein een stuk lager (Figuur 4.4 Onderscheid tussen hoge 

deel van het landschap met rivierduinafzettingen in de ondergrond en het lage deel 

met rivierafzettingen van de IJssel.). Hier wijkt het bodemprofiel af en ontbreekt een 

eolische toplaag (Figuur 4.2 & Figuur 4.5). Daarvoor in de plaats wordt de top van het 

bodemprofiel gekenmerkt door een zandrijk holoceen kleidek (Kz3). Dit kleidek moet 

zijn afgezet bij hoge waterstanden van de IJssel. Het hoge zandgehalte kan behalve 

door fluviatiele aanvoer mede zijn ontstaan door inwaaiing vanaf het aangrenzende 

rivierduin. Op 50 cm –Mv gaat dit dek over in een oud oppervlak met aardewerk 

en houtskool. Aan deze laag (eveneens Kz3) lijkt ook een duidelijk in het profiel 

opgetekende laat prehistorische greppel (spoor 39) te mogen worden gekoppeld 

(nog net zichtbaar in Figuur 4.5). Onder de cultuurlaag hangen echter tevens 

middeleeuwse sporen. De laag lijkt daarmee overeen te komen met het loopvlak 

gedurende een zeer lange stabiele periode vanaf de late prehistorie tot en met de late 

middeleeuwen het loopvlak met minimale opslibbing. Het circa 50 cm dikke zandige 

en iets vervuild kleidek hierboven moet zijn afgezet tijdens hoge waterstanden van 

de IJssel vanaf de late middeleeuwen. De ‘cultuurlaag’ vormt de top van een nog 

kleiiger zeer schoon pakket (Kz2) dat op grond van bodemkenmerken (stugge lemige 

klei) en lithostratigrafische positie als ‘hoogvloedleem’ kan worden geïnterpreteerd 

(Laagpakket van Wijchen). Waarschijnlijk betreft het vooral een vroeg- tot midden 

holocene klei. Op een diepte van 110 cm –Mv vangt de top aan van een dik pakket 

zandige afzettingen. Dit terraszand (met enkel klein grindje) is iets meer gelaagd dan 

ter hoogte van het westelijk aangrenzende hoger gelegen rivierterras, met enkele 

leembandjes en met in bovenste meter enkele humeuze bandjes. Mede afgaand op 

het kaartbeeld van de paleogeografische kaart en het AHN (Figuur 2.1 en Figuur 2.2) 

lijkt het te gaan om de top van een grote brede dalvlakte die zich heeft ingesneden in  

oudere terrasafzettingen. Meest waarschijnlijk was deze geul actief in de Late Dryas of 

het Vroeg-Holoceen.

Figuur 4.3 
Bodemprofiel 9110. Representatief profiel met 
weergave van diep verweerde verbruiningsho-
rizont (Bw), en de overgang tussen het rivier-
duinzand en het rivierterras, gescheiden door 
een siltrijke, zeer fijnzandige laag. 
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4.2 Vindplaats 2 en 3

De geologische en bodemkundige opbouw ter hoogte de vindplaatsen 2 en 3 

wijkt sterk af van die ter hoogte van vindplaats 1. In overeenstemming met de 

waarnemingen gedaan tijdens het booronderzoek wordt hier de top van het 

bodemprofiel over een groot oppervlak gekenmerkt door een matig tot zeer 

grofzandig zandpakket dat op veel plaatsen ruim binnen 1,0 m –Mv scherp overgaat 

in een kleipakket. De dikte van het zanddek bedraagt 75 – 100 cm. Het zandpakket is 

plaatselijk grindhoudend. Anders dan ter hoogte van vindplaats 1 heeft in de top van 

het zandpakket geen duidelijke verbruining plaatsgevonden. De bodem wordt hier 

gekenmerkt door een rommelige A-C overgangshorizont (Figuur 4.6). Opmerkelijk 

is een circa 7 tot 10 meter brede geulvormige, sterk gelaagde grofzandige en 

grindhoudende vulling, aangetroffen in put 3 (Figuur 4.6). Deze ligt op het kleidek 

waarvan de top hier relatief laag ligt en niet geërodeerd is. Al met al lijken de beperkte 

bodemkundige waarnemingen tijdens het proefsleuvenonderzoek aan te sluiten op 

de bevindingen van het booronderzoek en is sprake van een fluviatiele afzetting. 

De grofheid van het materiaal sluit een eventuele eolische afzetting uit. Hoe en 

wanneer het pakket hier terecht is gekomen is onderwerp van discussie (zie ook 

paragraaf 2.2.3). Bij de bevindingen van het booronderzoek wordt uitgegaan van een 

crevassedek, maar algemener zou het ook kunnen gaan om zandige oeversedimenten 

afgezet tijdens hoge waterstanden. In het pakket zelf ontbreken oudere 

archeologische sporen en vondsten dan uit de Nieuwe tijd. Ook in de onderliggende 

kleilaag ontbreken archeologische waarnemingen die iets meer kunnen zeggen over de 

datering van deze laag en het zanddek daarboven. Deze kleilaag heeft een dikte van 

20 tot 30 cm en bestaat uit zandige klei (Kz3) tot silthoudende klei (Ks3-4). Deze heeft 

niet de typische kenmerken van een laat-pleistocene / vroeg-holocene hoogvloedleem 
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Figuur 4.4 
Onderscheid tussen hoge deel van het land-
schap met rivierduinafzettingen in de onder-
grond en het lage deel met rivierafzettingen 
van de IJssel.
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(stug, gerijpt), maar kan op grond van de geomorfologische context wel als rustige 

hoogwaterafzettingen worden gedefinieerd. Opvallend is het verspreid voorkomen van 

partikels houtskool in het kleipakket. 

Tussen 80 en 120 cm – Mv, tussen 11,6 en 10,7 m + NAP bevindt zich de overgang 

naar het relatief fijnzandige rivierterras. Een bodem ontbreekt in de top van dit zand. 

Ter hoogte van vindplaats 3 zijn in de top ervan enkele fragmenten houtskool, twee 

kleine fragmenten vuursteen en een fragmentje verbrand bot aangetroffen (zie 

hoofdstuk 5). Omdat diagnostische stukken vuursteen ontbreken kan deze vindplaats 

helaas niet nader dan laat-paleolithicum-bronstijd gedateerd worden. Daarnaast is in 

put 4, circa 15 meter van vindplaats 3 in de top van het rivierterras een antropogene 

kuil aangetroffen (spoor 12, figuur 5.6)). Hoewel dateerbaar materiaal uit deze kuil 

ontbreekt, lijkt deze gerelateerd te mogen worden aan de vondsten binnen de nabij 

gelegen vindplaats 3. 

Op grond van deze waarnemingen kan het kleidek alleen heel globaal gedateerd 

worden in het Vroeg- tot Midden Holoceen. Uitgaand van de zeer vergelijkbare 

NAP-waarden van het kleidek rond 11,5 m +NAP lijkt het om dezelfde kleilaag te gaan 

als aangetroffen in het lage deel van vindplaats 1 (oostzijde). Hier is aan de kleilaag 

eveneens een zeer brede vroeg- tot midden holocene datering toegekend. Hiermee 

komen we niet veel verder wat betreft een nadere datering van het opmerkelijke 

zandige oever-/crevassedek. De grofheid van het sediment en de hoge ligging 

daarvan wijzen op een hoog energetische afzetting. Een kenmerk dat je aan de 

huidige dynamiek van de Oude IJssel niet direct zou toekennen. Mogelijk houden de 

afzettingen verband met een periode van ontbossingen leidend tot hogere afvoeren 

en verwildering van de Oude IJsselgeul. Enkele geulen van het jongste laat-pleistocene 

terrasniveau lijken hierbij actief mee te hebben gestroomd. 

 

Figuur 4.5 
Bodemprofiel 803. Laag deel van vindplaats 
1 zonder rivierduin en met holocene oever-/
komklei op ‘Wijchen-leem op rivierterrasaf-
zettingen (geulafzettingen).
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Figuur 4.6 
Vermoedelijke kern van crevasse-afzettingen. 
De plaatselijk grofzandige, sterk gelaagde 
afzettingen liggen direct op een vroeg- tot 
midden-holocene kleilaag (20-30 cm ) 
waarvan de top in de kern (tussen achterste 
twee jalons op de foto) wegzakt naar lagere 
waarden. De crevasse lijkt op grond hiervan 
de laagten in het landschap te hebben gevol-
gd, waarbij het kleidek niet is geërodeerd.
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Archeologische resultaten

5.1 Inleiding

Op basis van het bureau- en booronderzoek26 werden ter hoogte van vindplaats 1 

een vuursteenvindplaats uit het laat-paleolithicum en sporen van een nederzetting 

uit de ijzertijd - middeleeuwen verwacht. De vuursteenvindplaats is tijdens het 

proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen. De oorzaak van het ontbreken van sporen 

en vondsten uit het laat-paleolithicum worden in hoofdstuk 6 besproken. Wel heeft het 

onderzoek sporen en vondsten uit de late prehistorie, de middeleeuwen en de Nieuwe 

tijd opgeleverd.

Vindplaats 2 heeft archeologische resten uit twee perioden opgeleverd. De meeste 

sporen en vondsten dateren in de Nieuwe tijd en zijn te relateren aan het erf dat hier 

werd verwacht op basis van het vooronderzoek en aan landbewerking. Daarnaast is er 

één ouder spoor gevonden, welke waarschijnlijk te relateren is aan de enkele vondsten 

die op vindplaats 3 zijn aangetroffen. Hoewel het spoor is aangetroffen binnen de 

putten van vindplaats 2, wordt dit spoor vanaf hier bij vindplaats 3 gerekend. De sporen 

en vondsten worden hieronder, telkens per vindplaats, beschreven.

5.2  Archeologische resten uit de late prehistorie tot Nieuwe tijd

5.2.1 Vindplaats 1

Het onderzoek op vindplaats 1 bestond ten eerste uit het graven van sonderingsputjes 

teneinde de laat-paleolithische Federmesser vindplaats in kaart te brengen. Daarnaast 

zijn er proefsleuven aangelegd om de jongere nederzettingssporen in kaart te brengen. 

Resultaten sonderingsputjes
Het uitzeven van het sediment uit de 27 sonderingsputjes op vindplaats 1 heeft in 

totaal 378 vondsten opgeleverd, met een totaal gewicht van 197,6 gram. Bijna de helft 

van het vondstmateriaal (N=176) bestaat uit handgevormd aardewerk. Daarnaast zijn 

houtskool (N=152), verbrand bot (N=14), baksteen (N=9), cokes(?) (N=14), natuursteen 

(N=3), vuursteen (N=2) en gedraaid aardewerk (N=2) aangetroffen.

Bijna de helft van het totaal aantal vondsten is verzameld uit de vakken 123 t/m 127 

(Figuur 5.1). De reden hiervan is dat van deze vakken het sediment is verzameld 

vanaf de top van de verbruiningshorizont in de rivierduinafzettingen, direct onder de 

bouwvoor. De overige vakken zijn verdiept vanaf het sporenvlak in de proefsleuven, die 

in de BC-horizont is aangelegd. Op een fragment handgevormd aardewerk na is al het 

materiaal uit de vakken 123 t/m 127 afkomstig uit deze verbruiningshorizont.

Verder valt het relatief hoge aantal vondsten in het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied op: vak 123 en in mindere mate vak 122 en vak 121. Deze vondsten 

zijn te relateren aan de cultuurlaag die in dit deel van het terrein aanwezig is in de 

top van het hoogvloedleem (paragraaf 4.1.2). Het vondstmateriaal uit de overige 

vakken (101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 114) is verzameld uit de BC-horizont in de 

rivierduinafzettingen en, in mindere mate, uit de C-horizont. 

De aangetroffen vondsten kunnen niet worden gerelateerd aan een laat-paleolithisch 

vondstniveau. Ten eerste moet veel van het aangetroffen vondstmateriaal (aardewerk, 

baksteen en cokes(?)) in jongere perioden dan het laat-paleolithicum worden 

26  Zielman 2015a.

5
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gedateerd. Daarnaast is het materiaal niet afkomstig van de basis van de eolische 

rivierduinafzettingen, maar is het te relateren aan het oude loopniveau in de top 

van de rivierduinafzettingen. Door processen als trampling en bioturbatie is het 

vondstmateriaal van dit niveau niet alleen in de top van de verbruiningshorizont 

aangetroffen, maar in mindere mate ook in de BC-horizont en zelfs de C-horizont.    

Resultaten proefsleuven
De proefsleuven op vindplaats 1 hebben een kleine hoeveelheid grondsporen 

opgeleverd (Figuur 5.2). Deze sporen tekenden zich af in de BC-horizont van de 

rivierduin en terrasafzettingen, onder  de verbruinde toplaag die zich onder de 

bouwvoor bevindt. De sporen bestaan uit greppels, kuilen en paalsporen en zijn in 

meerdere perioden te dateren op basis van het insluitend vondstmateriaal en aard 

(kleur en begrenzing) van de opvulling.: late bronstijd – ijzertijd, middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd. 

Voor een deel van de sporen is een datering echter niet vast te stellen, daar zij  geen 

typologisch dateerbare vondsten hebben opgeleverd en de aard van de vulling niet 

specifiek genoeg was. Met name de sporen uit de late prehistorie en middeleeuwen 

zijn wat dit laatste betreft moeilijk van elkaar te onderscheiden. Naast antropogene 

sporen zijn er drie natuurlijke verstoringen aangetroffen en zijn er vier sporen als vlek 

beschreven. De vlekken betreffen de restanten van de bovenliggende bodemlaag in 

het sporenvlak.

De conservering van de sporen is over het algemeen goed. Voor het grootste deel van 

het onderzoeksgebied wordt er vanuit gegaan dat het huidige maaiveld overeenkomt 

met het loopniveau gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen. Behalve door 

de doorploeging en doorworteling van de bouwvoor is er daarom weinig verstoring 

aan de sporen. Wel zijn de sporen bovenin vervaagd door verbruining. In het oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied is het sporenniveau in het Laat Holoceen afgedekt door 

oever- en komafzettingen van de IJssel. De aanwezigheid van een vondstlaag in het 

onderliggende hooglvoedleem wijst op een goede conservering. 

Totaal aantal vondsten
162
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1 t/m 9
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N:\Lopende Projecten\1578 IVO Doetinchem Europaweg\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\DSM1578_Totaalaantalvondsten.WOR (18/04/2016)

Figuur 5.1 
Verspreiding van het vondstmateriaal over de 
sonderingsputjes, in aantallen.
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Greppels
In het oostelijk deel van de vindplaats, in de putten 8, 10, 12 en 13 zijn vier parallelle, 

noord-zuid georiënteerde greppels aangetroffen. Drie van deze greppels zijn in put 

10 aangesneden (sporen 41, 42 en 43). Deze zijn in de zuidelijker gelegen putten 8, 12 

en 13 niet teruggevonden. Waarschijnlijk zijn een of meerdere van de greppels hier 

verdwenen onder de sloot uit de Nieuwe tijd die hier is aangesneden (spoor 38). Het is 

ook mogelijk dat (een deel van de greppels) hier eindigt of afbuigt tussen de putten 10 

en 13. Greppel spoor 39 (putten 8, 12 en 13) komt in breedte en opvulling niet overeen 

met een van de greppels in put 10 en betreft waarschijnlijk een vierde greppel die 

buiten de oostelijke begrenzing van put 10 valt. 

Alle greppels werden zichtbaar onder de oever- en komafzettingen van de IJssel in 

het laaggelegen deel van het terrein, in de rivierafzettingen uit de Late Dryas (Figuur 

5.3). De ligging van de greppels hangt samen met de landschappelijke overgang van 

het hoge deel in het westen, met hoge rivierterrasresten en rivierduinafzettingen 

naar het lage deel in het oosten waar de IJssel een kleipakket heeft afgezet op de 

rivierterrasresten. 

De meest oostelijke greppel (spoor 39) is in het vlak circa 2,5 m breed en heeft een 

diepte van 52 cm. Onderin is de greppel homogeen opgevuld met een blauwgrijs, 

matig siltig zand. Hierboven is een grijsbruine nazak afgezet. De opvulling van de twee 

hiernaast liggende greppels, sporen 43 en 42, lijkt hier sterk op, hoewel in greppel 

spoor 43 ook bruine roestvlekken zijn herkend. Deze greppels zijn respectievelijk 55 en 

46 cm diep en 85 en 130 cm breed. De opvulling van de meest westelijke greppel (spoor 

41) wijkt in kleur en textuur af van de andere drie greppels, deze bestaat uit grijsbruin 

zwak siltig zand, vergelijkbaar met de oever- en komafzettingen die hier over de 

sporen is afgezet. Met een diepte van 66 cm is dit tevens de diepste van de greppels. 

De breedte van greppel spoor 41 bedraagt 160 cm.

Uit greppel spoor 39 zijn tien scherven aardewerk verzameld die in de periode late 

bronstijd – midden ijzertijd dateren. Greppel spoor 42 heeft vijf scherven uit de periode 

late bronstijd – ijzertijd opgeleverd, maar ook een scherf Pingsdorf aardewerk dat in de 

10e tot 13e eeuw dateert.

Ten tijde van het noodonderzoek in 1994 werden in het sloottracé ten noorden van put 

10 ook drie parallelle greppels aangetroffen.27 Zeer waarschijnlijk betreffen dit dezelfde 

27  Van de Graaf & Van Tuijl 1994, 31.

spoor 41
spoor 42

spoor 44

spoor 43

spoor 45

1

2

Figuur 5.3 
Doorsnede door de greppels spoor 43, 42 en 
41 op vindplaats 1. Ook kuil spoor 44 is in de 
doorsnede zichtbaar. Foto richting het zuiden. 



Sicco ManSholtweg en europaweg DoetincheM   43

greppels als hierboven beschreven en zijn de greppels te relateren aan de sporen 41, 42 

en 43. Uit de buitenste greppels werd destijds vondstmateriaal uit de 9e tot 12e eeuw 

verzameld, de middelste greppel leverde geen vondsten op.

Op basis van deze vondsten dateert de meest oostelijke greppel (spoor 39) 

waarschijnlijk in de late prehistorie en de sporen 41 en 43 in de volle middeleeuwen. 

Voor greppels spoor 42 blijft de datering onzeker, deze zou zowel in de late prehistorie 

als de middeleeuwen kunnen dateren op basis van het vondstmateriaal. De meest 

westelijke greppel (spoor 41) lijkt nog open gelegen te hebben ten tijde van de 

laat-holocene overstromingen van de IJssel.

De recente sloot spoor 38 heeft geen vondstmateriaal opgeleverd, maar had een 

lossere vulling dan de andere sporen. De opvulling was heterogeen en scherp 

begrensd. Waarschijnlijk loopt de sloot tot aan de perceelsgrens die tussen de putten 

10 en 13 loopt. 

Ook in het westelijke deel van het onderzoeksgebied is een noord-zuid liggende 

greppel (spoor 24) gevonden. De greppel valt samen met een perceelsgrens die, op 

basis van historische kaarten, tenminste teruggaat tot begin 19e eeuw.

Kuilen
Er zijn vijf kuilen aangetroffen, die zich allemaal in het oostelijke deel van het 

onderzoeksgebied bevinden. De meest opvallende van deze kuilen betreft een diepe 

middeleeuwse kuil, in het veld als waterkuil geïnterpreteerd (spoor 35, Figuur 5.4). In 

het sporenvlak had de kuil een ronde doorsnede van 150 cm. In doorsnede had de kuil 

rechte wanden, een vlakke bodem en een diepte van 100 cm. Langs de randen van de 

kuil was bovenin een donkergrijsbruine, humeuze vulling zichtbaar. Naar beneden toe 

bleken hierin nog de vermolmde resten van houtwerk aanwezig, mogelijk onderdeel  

van een houten constructie, bedoeld om instorting van het losse, instabiele zand in de 

kuil te voorkomen. De humeuze vulling en het hout werden niet overal in de kern van 

de kuil aangetroffen. De constructie lijkt zodoende uit losse planken of palen te hebben 

bestaan. De kern van de kuil bestond uit een lichtblauwgrijs zandpakket waarin dunne 

spoellaagjes zichtbaar waren. Op basis hiervan lijkt de kuil een tijdlang open gelegen te 

hebben en langzaam opgevuld geraakt te zijn. Of de kuil ook daadwerkelijk werd benut 

Figuur 5.4 
Doorsnede van een middeleeuwse waterkuil 
(spoor 35) op vindplaats 1. Foto richting het 
noordoosten.
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voor het winnen van water is de vraag, gezien de ligging op de rivierduin. Logischer 

zou zijn een dergelijke kuil te graven in een landschappelijk lager gelegen deel, zoals de 

verder naar het oosten gelegen dalvlakte. Mogelijk moet er daarom worden gedacht 

aan bijvoorbeeld een functie als vlasrootkuil.

Tijdens het couperen van het spoor zijn veertien scherven kogelpot aardewerk 

aangetroffen, en fragmenten tefriet en tufsteen. Op basis van dit vondstmateriaal 

dateert de kuil in de middeleeuwen, tussen de 7e en 14e eeuw.

Kuil spoor 36 betreft een klein kuiltje van 55 cm in doorsnede en 13 cm diep, waarin 

meer dan 6 kilo metaalslak werd aangetroffen (Figuur 5.5). Het gaat om de resten van 

het produceren van ijzerbaren of van ijzeren objecten (paragraaf 5.7) en deze kuil kan 

zodoende met metaalbewerking in verband gebracht worden. Er zijn in het spoor geen 

andere vondsten aangetroffen, waardoor de datering van de kuil onduidelijk blijft.

Ook voor de overige drie kuilen (sporen 40, 44 en 46) is de datering door het ontbreken 

van vondsten onbekend. Op basis van de opvulling kunnen ze dateren vanaf de 

late prehistorie tot in de middeleeuwen. De kuilen hebben geen vondstmateriaal 

opgeleverd.

Paalsporen
Tenslotte zijn er zes paalsporen gevonden die op basis van de bruine, losse opvulling 

in de Nieuwe tijd dateren. Eén spoor bevindt zich in het meest oostelijke deel van het 

onderzoeksgebied, de overige paalsporen bevinden zich de noordwestelijk gelegen put 

7.

5.2.2 Vindplaats 2

Het archeologische niveau binnen vindplaats 2 bevindt zich direct onder de huidige 

bouwvoor, in de zandige oever- of crevasse sedimenten. Alle sporen binnen de 

vindplaats zijn in de Nieuwe tijd te dateren. Een deel van de sporen was echter ook op 

het dieper gelegen niveau, waarop vindplaats 3 zich bevindt, nog zichtbaar (Figuur 5.6).

Figuur 5.5 
Doorsnede van de kuil waarin een grote 
hoeveelheid metaalslak werd aangetroffen 
(spoor 36).

Figuur 5.6 
Sporenkaart van vindplaatsen 2 en 3. Links vlak 

1 direct onder de bouwvoor, rechts het vlak in 
de top van de terrasafzettingen.
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Op de locatie van put 3 werd op basis van de kadastrale kaart uit de 19e eeuw een 

historisch erf verwacht. De in deze put aangetroffen paalsporen en kuilen kunnen zeer 

waarschijnlijk aan dit erf worden gerelateerd. Duidelijke resten van bebouwing, zoals 

muren, uitbraaksleuven of duidelijke paalconfiguraties, zijn echter niet aangetroffen. 

Eerder lijken de sporen aan activiteiten op het erf gerelateerd te kunnen worden. Zo 

is een deel van de kuilen gebruikt om afval in te dumpen. Kuil spoor 7 lijkt gebruikt 

om afval van een vuur of haard in te dumpen, gezien de dikke laag houtskool in de 

opvulling (Figuur 5.7). Spoor 9 was opgevuld met een dikke laag bakstenen, tegels en 

aardewerk dat in de 19e tot 20e eeuw dateert. De twee paalsporen waren beide ondiep, 

13 en 17 cm. Uit een van de sporen werd een baksteenfragment verzameld. 

De grondsporen die in de overige putten op vindplaats 2 zijn aangetroffen in de top 

van de oever- of crevasseafzettingen zijn in verband te brengen met de inrichting van 

het omliggende landbouw areaal in de Nieuwe tijd. In put 4 is een greppel aangetroffen 

en in put 5 is een aantal dicht op elkaar liggende noordoost – zuidwest lopende 

greppels of langwerpige kuilen aangesneden, parallel aan de huidige perceelsindeling. 

Het betreffen langgerekte banen die bij het verdiepen in losse kuilen uiteenvallen. De 

greppels of kuilen reiken tot onder de kleiige oeverafzettingen van de IJssel en zijn 

mogelijk gegraven ten behoeve van bodemverbetering. Uit de sporen is aardewerk uit 

de 16e tot 19e eeuw verzameld. 

5.2.3 Vindplaats 3

In put 4 is één spoor aangetroffen in de zandige rivierterrasafzettingen onder de oever- 

of crevasse afzettingen en het kleiige pakket, circa 1.25 cm -Mv. Het betreft een kleine, 

ondiepe kuil van 60 cm in doorsnede en 15 cm diep. De geringe diepte van het spoor is 

waarschijnlijk veroorzaakt door aftopping van de zandige afzettingen waarin het spoor 

is ingegraven. In de bovenkant van het spoor bevonden zich enkele kleine spikkels 

verbrand bot en een iets groter fragment onverbrand bot. De opvulling van het spoor 

is bruingrijs, zandig, vaag gevlekt en onscherp begrensd. Waarschijnlijk kan het spoor 

worden gerelateerd aan de concentratie houtskool, bot en vuursteen, die 15 m verder 

Figuur 5.7 
Doorsnede van een van de kuilen (spoor 7) op 
het historische erf op vindplaats 2. Foto richt-
ing het oosten. 
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naar het oosten, in put 2, is aangetroffen. Het spoor wordt daarom tot vindplaats 3 

gerekend. Op basis van deze vondsten, de verschijning van het spoor en de ligging 

onder het kleidek dateert het spoor waarschijnlijk in de periode laat-paleolithicum tot 

en met de bronstijd.

 

5.3 Handgevormd prehistorisch aardewerk

L. Meurkens

Bij het onderzoek zijn in totaal 207 scherven handgevormd aardewerk gevonden. Al 

het materiaal is afkomstig van vindplaats 1. Een aanzienlijk deel van het aardewerk 

(N=172) betreft echter kleine fragmenten gruis afkomstig uit het bovenste deel van 

de rivierduinafzettingen in de gezeefde vakken. Over deze fragmenten kan niet meer 

gezegd worden dan dat het om fragmenten (laat-)prehistorisch aardewerk gaat.

Naast gruis zijn twee niet determineerbare brokken gevonden, waarbij het 

vermoedelijk niet om prehistorisch aardewerk gaat. Bij twee andere wandscherven 

uit de vebruiningshorizont onder de bouwvoor in put 6 (vnr. 308) is een prehistorische 

datering onzeker. Gezien de hardheid en relatief geringe wanddikte zou het ook 

kunnen gaan om scherven kogelpotaardewerk uit de middeleeuwen. 

De overige 31 scherven zijn gedateerd in late prehistorie, hoofdzakelijk op basis 

van baksel. Het gaat om één randscherf en 30 wandscherven. De scherven 

bezitten nauwelijks diagnostische kenmerken. Bij geen van de scherven kon de 

potvorm worden gereconstrueerd. Ook versiering was niet aanwezig. Bij enkele 

scherven is de datering nog iets aan te scherpen op basis van de afwerking en 

het gebruikte mageringsmateriaal. Zo hebben twee scherven uit greppel S42 een 

besmeten oppervlak (vnr. 285). Besmijting is een manier van afwerken waarbij het 

buitenoppervlak opzettelijk wordt geruwd door voor het bakken een kleipapje aan 

te brengen. Deze manier van afwerken komt met name in de ijzertijd veel voor. 

Daarnaast zijn vijf scherven, afkomstig uit greppel S39 (vrnrs. 328 en 331) en de 

verbruiningshorizont (vnrs. 286, 288 en 330), gemagerd met gebroken kwarts. Het 

gebruik van dit soort mageringsmateriaal lijkt zich te beperken tot de periode late 

bronstijd - vroege ijzertijd, met in Midden-Nederland een mogelijke uitloop naar de 

midden-ijzertijd.28

28  Van den Broeke 2012.

Figuur 5.8 
Kuil (spoor 12) aangetroffen in de vermoede-
lijke terrasafzettingen.
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Het meeste prehistorische aardewerk is verzameld uit de afdekkende lagen. Een klein 

deel van het aardewerk (N=13) is afkomstig uit sporen (sporen 35, 39 en 42). 

5.4 Aardewerk middeleeuwen & Nieuwe tijd

M. Goddijn

5.4.1 Inleiding

In totaal zijn 80 scherven verzameld met een middeleeuwse en latere ouderdom. 

Dit aardewerk is gedetermineerd op basis van baksel om zo inzicht te krijgen in de 

datering. Daarnaast zijn de verschillende scherven geteld om inzicht te krijgen in de 

verspreiding van het materiaal over de verschillende vindplaatsen. 67 scherven konden 

worden gedetermineerd, de overige 13 stukken bestonden uit gruis. 

De conservering van het aardewerk is matig tot slecht te noemen. Het zijn vrij kleine 

fragmenten en met name het aardewerk dat uit lagen afkomstig is, is vrij sterk 

verweerd. Nieuwe tijd Aardewerk uit de laatste twee eeuwen is wel goed bewaard 

gebleven. 

5.4.2 Vindplaats 1

Het grootste deel van de scherven van deze vindplaats zijn afkomstig uit de 

verbruinde top in de rivierduin afzettingen. In deze laag zijn twee roodbakkende 

scherven en faience gevonden, die  uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd dateren. 

Het overige materiaal is ouder en dateert tussen de 10e en 13e eeuw. Het gaat om 

Pingsdorf aardewerk en kogelpot materiaal die in de diepe kuil S35 en greppel S42 

gevonden zijn. Een proto-steengoed scherf uit de verbruiningshorzont (vnr. 293) 

is in de 13e eeuw te plaatsen. De begindatering wordt mogelijk gevormd door een 

scherf Badorf of Huneschans aardewerk (vnr. 139), tijdens het zeven verzameld uit 

de verbruiningshorizont. Het gaat om een zeer klein fragment waardoor dit niet met 

zekerheid te zeggen is. Dit materiaal dateert in de 8e tot 10e eeuw.

5.4.3 Vindplaats 2

Het aardewerk van deze vindplaats dateert uit de Nieuwe tijd en is allemaal uit 

grondsporen afkomstig. Het oudste materiaal betreft één scherf steengoed afkomstig 

uit een van de langgerekte kuilen (S16) in put 5 en daterend in de 16e of 17e eeuw. Een 

vergelijkbaar spoor (S18) uit dezelfde put heeft roodbakkend materiaal opgeleverd 

dat ergens dateert tussen de 16e en 19e eeuw. Het overige materiaal is jonger komt 

allemaal uit de afvalrijke kuil S9 in put 3. Het gaat om industrieel wit aardewerk 

geproduceerd door de “Societe Ceramique Maestricht”, dat dateert uit het de tweede 

helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. 

5.4.4 Conclusie

Ter hoogte van vindplaats 1 is sprake van sporen uit de volle middeleeuwen, ongeveer 

tussen de 10e en 13e eeuw. Mogelijk is deze vindplaats nog iets ouder maar dit is niet 

met zekerheid vast te stellen. Ter hoogte van vindplaats 3 zijn sporen gevonden uit de 

Nieuwe tijd. De oudste datering ligt mogelijk in de 16e eeuw. Deze uitspraak is op basis 

van 1 scherf en is daardoor niet met zekerheid vast te stellen. In ieder geval is materiaal 

uit de 19e of 20e eeuw aanwezig.
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5.5 Vuursteen

S. Knippenberg

5.5.1 Inleiding

Ondanks de hoge verwachtingen met betrekking tot het aantreffen van paleolithische 

resten en de daaruit voortvloeiende gedetailleerde wijze van verzamelen, heeft het 

onderzoek slechts een zeer klein aantal vuurstenen opgeleverd. Het gaat slechts om 

vier fragmenten, waarvan twee binnen de zuidelijke vindplaats 1 en twee binnen 

de noordelijke vindplaats 3 zijn aangetroffen. Alle vier de stukken zijn in een van de 

zeefvakken gevonden.

5.5.2 Vindplaats 1

Bij de twee stukken uit vindplaats 1 gaat het om twee kleine artefacten. Over het 

grootste kan niet meer gezegd worden dan dat een plat fragmentje afval is, mogelijk 

het distale deel van een afslag van een fijnkorrelige vuursteen zonder cortexresten. 

Het meet 11 x 7 x 2mm en is afkomstig uit het tweede vlak in vak 114 van put 9, de 

BC-horizont in de rivierduinafzettingen. Het andere stuk dat slechts 7 x 6 x 2 mm groot 

is betreft een mediaal fragment van mogelijk een kleine kling op een fijnkorrelige 

vuursteen. Ook dit stuk komt uit de BC-horizont, het is verzameld uit het eerste 

vlak van vak 123 in put 10. Bij dit fragment duidt het aanwezige cortex op secundair 

vuursteen, het is echter niet duidelijk of dit om noordelijk dan wel zuidelijk materiaal 

gaat. Dit geldt ook voor het eerste stuk.

5.5.3 Vindplaats 3

De twee artefacten binnen vindplaats 3 komen beiden uit de eerste gezeefde vierkante 

meter (put 2) en zijn in vlak 101 en 102 aangetroffen, in de top van de zandige 

rivierterrasafzettingen. Het gaat in beide gevallen om kleine platte afsplinteringen, 

waarvan het stuk met afmetingen van 9 x 5 x 2 mm, uit vlak 102 mogelijk het distale 

deel van een afslag betreft. Bij het stuk uit vlak 101 met afmetingen van 8 x 7 x 1 mm 

kan niet met zekerheid gezegd worden of het een afsplintering is die natuurlijk is 

ontstaan of als gevolg van intentionele reductie.  Over het vuursteen valt niet meer te 

zeggen dat het mogelijke afslagfragment van secundair materiaal is met een gerolde 

cortex. Het andere fragment is glasachtig van textuur en bezit geen cortex.

5.5.4 Korte Beschouwing en conclusies

Dit kleine aantal vuursteen en het weinig informatieve karakter van de artefacten 

maakt het moeilijk om het materiaal goed te duiden. Het is in ieder geval duidelijk 

dat we op beide locaties niet te maken hebben met een vuursteenbewerkingssite 

dan wel jachtkampement. Daarvoor zijn de aantallen veel te klein. Mogelijk dat het 

materiaal van vindplaats 1 wel in relatie staat met de laatpaleolithische site die in 

1994 is onderzocht en gerapporteerd.29  De aanwezigheid van een mediaal fragment 

van een kleine kling past goed binnen dit laatpaleolithische complex. Het zou dan om 

post-depositioneel verspreid materiaal kunnen gaan, hetgeen op basis van de kleine 

omvang goed mogelijk is. Een andere mogelijkheid is dat het vuursteen betreft dat in 

29  Johansen et al. 1998; Niekus et al. 2000.
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relatie stond tot activiteiten die in de “periferie” van het laatpaleolithische kampement 

hebben plaatsvonden. Het feit echter dat we met debitage te maken hebben, maakt 

dit minder aannemelijk. Ook het feit dat de twee fragmenten van een hoger niveau dan 

het destijds onderzochte kampement komen spreekt deze veronderstelling tegen.

Hoe het materiaal in de noordelijke vindplaats 3 precies geduid dient te worden blijft 

vooralsnog onduidelijk. Buiten dit geringe aantal vuursteen is op ongeveer 15 m 

ten westen een ondiep kuiltje aangetroffen in de top van de rivierterrasafzettingen 

(spoor 12). Waarschijnlijk staan beide vondstcontexten in relatie. Gaan we ervan uit 

dat beide contexten aan weinig erosie onderhevig zijn geweest, dan suggereren de 

zeer geringe aantallen dat we ook hier niet met een nederzettingssite te maken en 

eerder met periferie van een site die buiten het plangebied ligt of in het gedeelte dat 

wel aan verstoring onderhevig is geweest. Het zou ook om een plaats kunnen gaan 

waar eenmalig of kortstondig een activiteit is uitgevoerd. Het vuursteen bezit geen 

daterende kenmerken en kan daarom niet nader dan laat-paleolithicum tot en met de 

bronstijd gedateerd worden.

5.6 Natuursteen

S. Knippenberg

Het inventariserend onderzoek heeft in totaal 70 stukken natuursteen opgeleverd. 

Al het materiaal is van de zuidelijke vindplaats 1 afkomstig. Daarvan zijn 18 stukken 

verzameld tijdens de machinale aanleg, slechts drie komen uit de zeefvakken en de 

overige 45 stenen zijn uit een van de sporen van met name put 10 afkomstig. 

Het materiaal doet vrij eenduidig aan. Het overgrote deel wordt gevormd door 

rolsteenfragmenten en ondefinieerbare brokken. Onder deze stenen bevinden zich 

steensoorten, zoals zandsteen, kwarts, kwartsiet en kwartsitische zandsteen,  die veel 

voorkomen in secundaire ontsluitingen van terrasgrinden of morene afzettingen. Dit 

materiaal zal waarschijnlijk lokaal verkregen zijn, aangezien grindrijke afzettingen, 

behorende tot de Formatie van Kreftenheye (Kr1), op nog geen 2 km ten noorden van 

het plangebied aan het oppervlak liggen.30 Ook ten zuiden zijn binnen een afstand van 

5 km pleistocene gestuwde grindrijke afzettingen (G1) van niet nader gespecificeerde 

formaties aanwezig.31 Binnen dit grindmateriaal zijn geen duidelijke werktuigen 

herkend. Ook het aandeel verbrande stenen is vrij laag (10%) en bij de meeste is de 

fragmentatie dus hieraan niet te wijten.

Buiten de hierboven genoemde vermoedelijk lokale steensoorten, zijn binnen 

het materiaal twee steensoorten aanwezig die uit groeves van grotere afstand 

afkomstig zijn. Het gaat om het vulkanische uitvloeiinggesteente tefriet en vulkanisch 

afzettingsgesteente tuf. Beide komen uit de Eifel, waar ze op grote schaal zijn 

gemijnd.32 Bij tefriet heeft dit zijn aanvang gedurende late bronstijd, wanneer we dit 

materiaal als grondstof voor maalstenen ook veelvuldig in Nederland tegenkomen. 

Tufsteen wordt pas gedurende de Romeinse tijd in Nederland als bouwmateriaal 

ingevoerd. 

Binnen het materiaal van Doetinchem nemen beide steensoorten slechts een klein 

deel voor hun rekening. Van tefriet zijn twee fragmenten met een duidelijk door 

gebruik afgesleten maalvlak en een ondefinieerbaar brok aanwezig. Helaas was al het 

materiaal te gefragmenteerd om het type maalsteen nader te bepalen. Bij tufsteen 

30  Mulder et al. 2003.
31  Mulder et al. 2003.
32  Tefriet zie: Joachim 1983; van Heeringen 1983; Kars 1983; Tufsteen zie: Bechert 1983; Dubelaar 

2002; Kars 1982. 
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gaat het om één niet nader te bepalen brok. De redelijke omvang (140 mm) maakt het 

aannemelijk dat het onderdeel van een bouwblok vormde.

Zoals gezegd komt het meeste natuursteen uit grondsporen. De diepe kuil S35 in put 

8 bleek verreweg het rijkst aan steenmateriaal met 35 vondsten. Binnen dit spoor 

zijn naast veel grind ook een maalsteenfragment tefriet en het enige stuk tufsteen 

aangetroffen. Op basis van deze kenmerken dateert dit spoor Romeins of jonger, 

hetgeen goed aansluit bij de middeleeuwse datering van het aardewerk. Greppel S42 

in put 10 is het enige andere spoor dat tefriet heeft opgeleverd en dateert op basis 

hiervan vanaf de late bronstijd. 

Resumerend kan gesteld worden dat het veldwerk binnen vindplaats 1 een 

redelijke hoeveelheid natuursteen heeft opgeleverd. Ondanks dit bevat het slechts 

enkele werktuigen. Desalniettemin is dit een veelvoorkomend verschijnsel voor 

natuursteencomplexen uit nederzettingscontexten gedurende de late prehistorie, 

Romeinse tijd en middeleeuwen. Deze bestaan uit grote hoeveelheden vaak door 

verbranding dan wel verhitting gebroken rolstenen met slechts een klein aandeel 

aan werktuig(fragment)en. De aanwezigheid van enkele maalsteenfragmenten 

aangetroffen in een waterkuil suggereert een nederzettingscontext voor een complex 

dat ergens vanaf de Romeinse tijd dateert. Een greppel onderdeel uitmakend van een 

groep zou vroeger kunnen dateren ergens vanaf de late bronstijd.  

5.7 Metaalslak

Uit een kuiltje op vindplaats 1 (spoor 36) is 6.226 gram metaalslak aangetroffen. 

Tijdens het verzamelen is het materiaal in veel losse brokken uiteen gevallen, maar 

in het veld leek het materiaal één geheel te vormen dat zich op de bodem van de kuil 

bevond. Hoewel dit tijdens de analyse van het materiaal33 niet meer zichtbaar was, 

leek de onderkant van het geheel in de kuil de ronde vorm van de kuil te volgen. 

Het materiaal betreft resten van de tweede of derde fase in het proces van 

ijzerbewerking. Dit betekent dat het resten zijn van het produceren van ijzerbaren 

uit wolf, of dat het de restanten zijn van het omvormen van ijzerbaren naar 

ijzeren objecten. De overblijfselen van beide processen zijn moeilijk van elkaar te 

onderscheiden, hoewel de komvormige of plano-convexe onderkant van de metaalslak 

eerder op het produceren van objecten wijst.34 Het produceren van ijzeren objecten 

komt voor vanaf de ijzertijd, voor het produceren van ijzerbaren is in Nederland tot in 

de Romeinse tijd geen bewijs.

Aangezien het een redelijk grote hoeveelheid slakmateriaal betreft, is het 

waarschijnlijk dat het de restanten zijn van het vormen van meerdere baren of 

objecten.

5.8 Metaal

Tijdens het onderzoek zijn er drie metalen objecten verzameld. Eén object is afkomstig 

van vindplaats 1 en is bij de aanleg van put 13 direct onder de bouwvoor aangetroffen 

(vnr. 329). Het betreft een ca. 1 cm lang bronzen, staafvormig object.

In één van de kuilen op vindplaats 2 (spoor 9) zijn twee ijzeren objecten verzameld (vnr. 

17). Het betreffen een fragment van een platte strip en waarschijnlijk een schijfvormige 

33  Het metaalslak is gedetermineerd door N. Brusgaard MA, Faculteit Archeologie, Universiteit 
Leiden.

34  Brusgaard et al. 2015.
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beslagplaat (Figuur 5.9). Het ijzer was te sterk gecorrodeerd om de functie te kunnen 

herkennen. Gezien de overige vondsten uit de kuil waaruit het metaal afkomstig is, 

dateert het ijzer waarschijnlijk in de 19e of 20e eeuw. 

5.9 Overige vondstcategorieën

In de zeefresiduen van de vindplaatsen 1 en 3 zijn buiten de reeds genoemde vondsten 

nog andere vondstcategorieën aangetroffen. Voor de zeefvakken op vindplaats 

1 betreft dit negen baksteenfragmenten, veertien fragmenten verbrand bot, 152 

fragmenten houtskool en 14 fragmenten van mogelijk cokes. In alle gevallen gaat het 

om zeer kleine fragmenten die niet voor verdere analyse in aanmerking kwamen. Voor 

vindplaats 3 gaat het om vijf fragmentjes houtskool en een klein fragment verbrand 

bot. 

Figuur 5.9 
Röntgenopname van (waarschijnlijk) een 
ijzeren schijfvormige beslagplaat (links) en 
een ijzeren platte strip (rechts) (Bron foto: 
Restaura). 
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Synthese

6.1 Conclusies

6.1.1 Vindplaats 1

Op basis van het bureau- en booronderzoek werden ter hoogte van vindplaats 1 een 

de restanten van klein kampement uit het laat-paleolithicum en nederzettingssporen 

uit de ijzertijd verwacht. De aanwezigheid van de laat-paleolithische vindplaats 

werd verondersteld naar aanleiding van de vondst van een kleine concentratie 

aan Federmesser- vuursteen en verbrand bot rond een haard in het tracé van 

de huidige sloot tussen de werkputten 6 en 7, in 1994. Gezien de korte afstand 

van deze vindplaats tot het huidige onderzoeksgebied (20-25 m) bestond er een 

gerede kans dat de vindplaats zou doorlopen in het huidige onderzoeksgebied. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn echter op enige afstand slechts twee kleine 

vuursteenfragmenten aangetroffen die mogelijk met deze vindplaats in verband 

gebracht kunnen worden. De oorzaak van het nagenoeg ontbreken van laat-

paleolithische sporen en vondsten moet worden gezocht in de landschappelijke 

variatie ter plaatse en het kleinschalige karakter van de Federmesser-vindplaats. 

De vondsten die in 1994 zijn gedaan, bevonden zich binnen een verbleekte  als 

Usselo-bodem geïnterpreteerde horizont.35 Een dergelijke bodemhorizont is tijdens 

het onderhavige proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen. Mogelijk is de bleke 

band, die in 1994 als Usselo-bodem is geïnterpreteerd, geen bodemhorizont. Tijdens 

het proefsleuvenonderzoek toonde de basis van de rivierduinafzettingen uit de Late 

Dryas namelijk een vergelijkbare bleke kleur. Het kan ook zijn dat de Allerød-bodem 

maar zeer lokaal is gevormd, in de hogere delen van het landschap. In de proefsleuven 

bevindt de basis van de rivierduinafzettingen zich namelijk op circa 70 cm –Mv, op 

ongeveer 11,2 m + NAP. Ter hoogte van het in 1994 onderzochte terrein bevindt het 

maaiveld zich op circa 13 m en de  bleke horizont op 12 – 12,3 m + NAP. Dit is ruwweg 

een verschil van een meter hoogte. Er vanuit gaande dat men destijds het hoogste 

deel in het landschap heeft opgezocht voor zijn activiteiten, is het begrijpelijk waarom 

de vindplaats juist hier is aangetroffen. Daarbij zal de onderzochte vindplaats geen 

basiskamp zijn geweest, of een locatie waar men regelmatig terugkwam. Eerder 

betreft het een eenmalig jachtkamp.36 De verspreiding van het vondstmateriaal 

beperkt zich daarom waarschijnlijk over slechts enkele vierkante meters, rond 

de aangetroffen haardplaats. De interpretatie van de Federmesser-vindplaats 

in combinatie met de landschappelijke ligging ervan, verklaard waarom er in de 

proefsleuven nauwelijks resten zijn aangetroffen van deze site. Deze liggen te ver 

van de haardplaats af. De twee vuursteenfragmenten die in de proefsleuven wel zijn 

gevonden, zijn aangetroffen op een hoger niveau in de rivierduinafzettingen. Deze zijn 

mogelijk als post-depositioneel verspreid materiaal van de vindplaats te interpreteren.   

Naast de laat-paleolithische site werden op vindplaats 1 ook nederzettingssporen 

uit de ijzertijd verwacht. Sporen uit de late prehistorie zijn inderdaad aangetroffen, 

maar het betreft maar een klein aantal sporen. Slechts één greppel in het oosten 

van de vindplaats kan op basis van vondstmateriaal met redelijke zekerheid in 

de late prehistorie worden gedateerd (late bronstijd tot midden-ijzertijd). Deze 

35  Johansen et al 1998, 10.
36  Niekus et al. 2000, 12.
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greppel bevindt zich op de overgang van de rivierduin naar een dalvlakte, de 

overgang van een hoger naar een lager gelegen terrein dus. De greppel zou ofwel 

als nederzettingsgreppel, ofwel als grens van de landbouw- of weidegronden 

gezien kunnen worden. Uit twee andere greppels en enkele kuilen die op het terrein 

zijn aangetroffen, is geen dateerbaar vondstmateriaal verzameld. Het is daarom 

niet duidelijk of deze ook in de late prehistorie geplaatst kunnen worden, of in de 

middeleeuwen te dateren zijn. Het proefsleuvenonderzoek heeft namelijk ook enkele 

middeleeuwse sporen opgeleverd, die op basis van opvulling en begrenzing moeilijk 

van de prehistorische sporen zijn te onderscheiden. Uit één van de niet-gedateerde 

kuilen is een grote hoeveelheid ijzerslak verzameld, die erop wijst dat er ter plekke 

ijzerbaren of ijzeren objecten vervaardigd zijn.

Op grond van het lage aantal laat-prehistorische sporen wordt de vindplaats niet 

gezien als nederzettingsterrein, maar eerder  als de randzone van een nederzetting, 

waarvan de kern ten zuiden of noorden van het onderzochte terrein moet worden 

gezocht. De aanwezigheid van een nederzettingsterrein in de directe omgeving van 

de proefsleuven is waarschijnlijk, omdat verspreidt over het terrein overal fragmenten 

van nederzettingsafval, zoals prehistorisch aardewerk, zijn aangetroffen in de top van 

de rivierduinafzettingen. Bovendien zijn er tijdens de noodopgraving in 1994 ook al 

sporen uit de ijzertijd en mogelijk de Romeinse tijd aangetroffen, net ten noorden van 

put 10.37 

Zoals gezegd zijn er op vindplaats 1 ook sporen gevonden die in de volle 

middeleeuwen dateren. Het betreft in ieder geval twee greppels en een diepe kuil 

met houtbeschoeiing. De greppels liggen, net als de laat-prehistorische greppel, in 

het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, op de overgang van de hoger gelegen 

rivierduin naar de lager gelegen dalvlakte. De waterkuil (mogelijk gebruikt voor het 

roten van vlas) ligt op de hoger gelegen rivierduin.

6.1.2 Vindplaats 2 

Op vindplaats 2 werden op basis van 19e eeuws kaartmateriaal sporen van een erf 

verwacht. Resten van dit erf zijn inderdaad aangetroffen op de verwachte locatie, maar 

het betreft geen intacte resten van de boerderij zelf. Volgens de historische kaarten ligt 

de boerderij ook wat verder oostelijk op het erf, dan waar de proefsleuf is aangelegd. 

De kuilen en paalsporen, die zijn aangetroffen, kunnen eerder aan activiteiten  op het 

erf worden gerelateerd. Twee kuilen lijken op basis van opvulling als afvalkuil gebruikt 

te zijn. In één van de twee kuilen is een dikke laag houtskool gevonden, waarschijnlijk 

afkomstig van de haard in het huis. De andere kuil zat vol met baksteen, dakpan en 

aardewerk. Dit aardewerk dateert in de 19e of 20e eeuw. Er zijn geen indicaties dat de 

boerderij een oudere voorloper heeft gehad, of dat de ouderdom van het erf verder 

teruggaat dan begin 19e eeuw. 

De proefsleuven op de rest van het terrein bevestigen het beeld zoals dat bekend is 

van de historische kaarten, waarop het terrein als landbouwgrond staat aangegeven. 

In het zuiden van het terrein zijn meerdere parallelle greppels of kuilen gevonden, 

die mogelijk zijn gegraven ten behoeve van bodemverbetering. Alle sporen die met 

de activiteiten in de Nieuwe tijd samenhangen werden direct onder de bouwvoor 

aangetroffen, in zandige crevasse- of oeversedimenten.

37  Van de Graaf & Van Tuijl 1994.
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6.1.3 Vindplaats 3

Tijdens het booronderzoek, voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek, werd een 

concentratie houtskool aangetroffen in de top van de rivierterrasafzettingen, circa 

een meter onder maaiveld. Deze rivierterrasafzettingen zijn in het Vroeg- tot Midden 

Holoceen afgedekt door een kleipakket, geïnterpreteerd als hoogvloedleem, en door 

de oever- of crevasse afzettingen waarin de sporen van vindplaats 2 zijn gevonden. 

Het graven van de sonderingsputjes ter hoogte van de boring met houtskool en het 

zeven van het sediment uit deze putjes heeft een concentratie met houtskoolspikkels 

en –fragmenten, fragmentjes verbrand bot en twee vuursteenfragmenten opgeleverd. 

Op 15 m afstand van de concentratie werd op hetzelfde niveau een kuiltje met enkele 

botresten gevonden in één van de sleuven van vindplaats 2. Deze indicatoren worden 

geïnterpreteerd als de periferie van een vindplaats die buiten het onderzoeksgebied 

ligt, of in het terrein dat aan verstoring in de Nieuwe tijd onderhevig is geweest. Het 

zou ook kunnen gaan om een vindplaats waar eenmalig of kortstondig een activiteit is 

uitgevoerd. De indicatoren kunnen niet nader worden gedateerd dan de periode laat-

paleolithicum tot en met de bronstijd. 

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

6.2.1 Bodemopbouw en landschap

1. Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

Vindplaats 1 
Het hoge deel van vindplaats 1 bestaat uit een rivierduin op rivierterrasafzettingen. 

In de top van het rivierduin heeft sterke verbruining plaatsgevonden. De top van het 

onderliggende rivierterras wordt gekenmerkt door een bandje met lemige/siltrijke 

zanden (dikte <20 -40 cm), die  zich op circa 75 tot 100 cm –Mv bevindt.  Anders dan 

in het rivierduinzand komen ook in het rivierterraszand lemige bandjes voor. Ook is 

dit zand iets grover met een enkel grindje. In het meest zuidoostelijke laagste deel 

ontbreekt een rivierduin en ligt de top van het rivierterras wat lager. Het lijkt te gaan 

om een jonger terrasniveau dat in het Laat-Pleistoceen en Holoceen afgedekt is 

geraakt door een leem- en kleidekje. De top van het terras bevindt zich hierdoor circa 

1,0 m –Mv. Ook vanaf de late middeleeuwen is nog klei afgezet waardoor het laat-

middeleeuwse loopvlak hier circa 50 cm onder het huidige maaiveld ligt. 

Vindplaatsen 2 en 3 
Ter hoogte van de vindplaatsen 2 en 3 is geen sprake van een rivierduin maar van een 

fluviatiele zandige afzetting. Deze zou als crevasse of algemener als hoog-energetische 

hoogwaterafzettingen buiten de actieve geul kunnen worden opgevat. De crevasse 

heeft zich niet of nauwelijks  ingesneden en ligt strak op een kleilaag die op basis van 

archeologische waarnemingen in het Midden-Holoceen gevormd moet zijn. Deze 

kleilaag heeft een dikte van 20 - 40 cm en bestrijkt een groot oppervlak rondom de 

vindplaatsen 2 en 3. De klei is afgezet op Laat-Pleistocene rivierterrasafzettingen. De 

vuursteenvondsten van vindplaats 3 bevinden zich in de top van dit laatste zandpakket.
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2. Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden 

archeologische perioden?

Vindplaats 1 
Het verwachte laat-paleolithisch niveau bevindt zich vermoedelijk aan de basis van 

het rivierduinpakket. Het vrijwel ontbreken van vondsten en het ontbreken van 

aanwijzingen voor een fossiele bodem (Allerød-bodem) zoals opgemerkt tijdens de 

nabij gelegen opgraving uit 1994 maken het moeilijk de exacte ligging van dit niveau 

ter hoogte van door ons onderzochte delen binnen vindplaats 1 te duiden. Het loopvlak 

uit de late prehistorie en jongere perioden komt overeen met de top van het rivierduin, 

wat globaal overeen komt met het huidige maaiveld aangezien er geen aanwijzingen 

zijn voor diepe bodemverstoringen.

In het meest zuidoostelijk lage deel van vindplaats 1 ligt het prehistorische en ook laat-

middeleeuwse niveau op circa 50 cm onder het huidige maaiveld onder een dun dek 

van Oude-IJssel klei.

Vindplaatsen 2 en 3
De top van het bodemprofiel komt overeen met de top van een pakketzandige 

crevasse-afzettingen die waarschijnlijk ergens tussen de  late prehistorie/Romeinse tijd 

en de late middeleeuwse afgezet is (zie ook vraag 5). De hieronder liggende kleilaag 

kent een Midden-Holocene datering en de top hiervan vormt daarmee globaal het 

loopvlak in de late prehistorie en zelfs mogelijk tot in de middeleeuwen. De top van het 

rivierterras daaronder vormde vanaf het Vroeg-Holoceen tot aan de afdekking door het 

kleidek het loopoppervlak.  

3. Welke hydromorfe kenmerken zijn in het profiel aanwezig (sporen van oxidatie en 

reductie) en op welke diepte(n)?

Vindplaats 1 
De leemlaag in de top van het rivierterras vormt een stagnerende laag waarin en 

waarboven sterke gley-verschijnselen voorkomen (roest, vlekkerigheid). De basis van 

het hierboven gelegen rivierduinpakket oogt hierdoor ook gebleekt wat mogelijk ter 

hoogte van de nabij gelegen opgraving in 1994 als fossiele bodem is geïnterpreteerd. 

In het meest zuidoostelijke laagste gelegen deel van vindplaats 1 is sprake van een 

gley-bodem vanaf de onderkant van de bouwvoor. Vanaf circa 1,0 m –Mv is het profiel 

volledig gereduceerd. 

Vindplaatsen 2 en 3 
Het zandige crevassedek toont ter hoogte van de crevassekern al vanaf de bouwvoor 

gley-verschijnselen. Daarbuiten is de top van het dek volledig geoxideerd en licht 

verbruind met alleen aan de basis gley-verschijnselen. De kleilaag is grotendeels grijs 

gereduceerd met veel roestvlekken, terwijl de top van het rivierterras daaronder juist 

weer meer gley-achtige kenmerken heeft. 

4. Welke lagen/bodemhorizonten zijn kalkrijk, kalkarm of kalkloos?

Alle profielen zijn tot grote diepte geheel kalkloos.

5. Wat is de datering van de crevasse-afzettingen ter plaatse van vindplaats 2 en 3?

In het zandige oever-/crevassedek ontbreken oudere archeologische sporen 

en vondsten dan uit de Nieuwe tijd. Het kleidek daaronder kan op basis van de 

vuursteenvondsten daaronder (vindplaats 3) alleen zeer globaal gedateerd worden 
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in het Midden-Holoceen. We komen daarmee vooralsnog niet verder dan dat 

het crevassedek ergens in de periode late prehistorie/Romeinse tijd tot in de late 

middeleeuwse kan zijn afgezet. De grofheid van het materiaal en de hoge ligging 

daarvan wijzen op een hoog energetische afzetting. Dit is een kenmerk dat je aan de 

huidige dynamiek van de Oude IJssel niet direct zou toekennen. Mogelijk houden de 

afzettingen verband met een periode van ontbossingen leidend tot hogere afvoer en 

verwildering van de Oude IJssel geul. Enkele geulen van het jongste Laat-Pleistocene 

terrasniveau lijken hierbij actief mee te hebben gestroomd.

6. Wat is de grondwaterstand en de grondwatertrap ter plaatse?

Vindplaats 1 
Aan de hand van de geplaatste boringen kan een vrij gedetailleerd beeld worden 

gegeven van het grondwaterverloop (ten tijde van het veldwerk: januari 2016). Van 

hoog naar laag (van west naar oost) zakt het grondwater van 3,0 m –Mv naar 1,5 m –

Mv. Het grondwaterpeil volgt daarmee globaal het oppervlaktereliëf. Op het hoge deel 

treden gley-verschijnselen op vanaf ca. 75 cm –Mv, daarboven is het profiel volledig 

geoxideerd. In het lage deel is het gehele profiel vergleyd en is het profiel gereduceerd 

van ca. 1,0 m –Mv. Voor het hoge westelijke en middendeel geldt daarmee 

grondwatertrap VI, voor het oostelijke lage deel grondwatertrap V.

Voor vindplaatsen 2 en 3 is geen goed beeld van het grondwaterregime. Hier zijn geen 

boringen geplaatst. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek niet bereikt. De 

grondwatertrap is zodoende V of hoger.

7. Welke lagen/bodemhorizonten bevatten organische resten (plantenresten, dierresten)?

Alleen in het laagst gelegen meest zuidoostelijke deel van vindplaats 1 zijn vanaf ca. 

1,0 m –Mv. in het rivierterraszand dunne humeuze en plantenresten bevattende laagjes 

aangetroffen. Dit niveau is gereduceerd. 

8.  In het kader van waardestellend onderzoek, zijn er, gelet op de lokale lithologie, 

bodems en hydrologie, onverbrande dierlijke en plantaardige resten:

 a) te verwachten?

 b) Zo ja, in welke context(en)?

Vindplaats 1
De sporen bevinden zich in een zandige matrix, waarin onverbrande organische resten 

slecht bewaard blijven. Dergelijke resten kunnen wel verwacht worden onder de 

grondwaterspiegel. Dit blijkt uit de aanwezigheid van slecht geconserveerd hout in het 

onderste deel van de diepe middeleeuwse kuil S35.

Vindplaats 2 en 3
Voor deze vindplaatsen geldt hetzelfde als voor vindplaats 1. De sporen bevinden zich 

in een zandige context en onverbrande organische resten worden alleen onder de 

grondwaterspiegel verwacht.

9. Zijn er:

 a. Sedimentiefases te onderscheiden in het profiel?

 b. Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan?

 c. Wat is de geschatte datering?
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 d. Heeft tussen de onderscheiden fases van sedimentatie bodemvorming plaats 

gevonden?

Zie ook antwoord vraag 1:

Vindplaats 1 
Het hoge deel van vindplaats 1 bestaat uit een rivierduin op rivierterrasafzettingen met 

een Laat-Pleistocene datering. In de top van het rivierduin heeft sterke verbruining 

plaatsgevonden. De top van het onderliggende rivierterras wordt gekenmerkt door 

een bandje (dikte <20 -40 cm) met lemige/siltrijke zanden (dikte <20 -40 cm). De top 

hiervan bevindt zich circa 75 tot 100 cm –Mv.  Anders dan in het rivierduinzand komen 

ook in het rivierterraszand lemige bandjes voor. Ook is dit zand iets grover met een 

enkel grindje. In het meest zuidoostelijke laagste deel ontbreekt een rivierduin en ligt 

de top van het rivierterras wat lager. Het lijkt te gaan om een jonger terrasniveau dat 

in het Laat-Pleistoceen en Holoceen afgedekt is geraakt door een leem- en kleidekje. 

De top van dit kleidekje vormt tenminste vanaf de ijzertijd en mogelijk al eerder, tot in 

de late middeleeuwen een zeer stabiel loopoppervlak met minimale opslibbing. Hierin 

heeft zich een cultuurlaag gevormd die vervolgens afgedekt is geraakt door een dun 

dekje (50 cm) laat-middeleeuwse en jongere IJsselkleien. 

Vindplaatsen 2 en 3 
Ter hoogte van de vindplaatsen 2 en 3 is geen sprake van en rivierduin maar van een 

fluviatiele zandige afzetting. Deze zou als crevasse of algemener als hoog-energetische 

hoogwaterafzettingen buiten de actieve geul kunnen worden opgevat. De crevasse 

heeft zich niet of nauwelijks  ingesneden en ligt strak op een kleilaag die op basis van 

archeologische waarnemingen in het Midden-Holoceen gevormd moet zijn. Deze 

kleilaag heeft een dikte van 20 - 40 cm en bestrijkt een groot oppervlak rondom de 

vindplaatsen 2 en 3. De klei is afgezet op Laat-Pleistocene rivierterrasafzettingen. 

De vuursteenvondsten van vindplaats 3 bevinden zich in de top van dit zandpakket. 

Noch in de top van het rivierterras noch in de kleilaag daarboven heeft bodemvorming 

plaatsgevonden. In de top van de zandige oever-/crevasseafzettingen lijkt sprake van 

lichte verbruining.

10. Is er sprake van processen van bodemvorming, erosie, laterale verplaatsing, 

afdekking?

De top van het rivierduin ter hoogte van vindplaats 1 wordt gekenmerkt door een dikke 

natuurlijke verbruiningshorizont. Er zijn hier geen aanwijzingen voor natuurlijke erosie 

van dit pakket. In het meest zuidoostelijke lage deel van vindplaats 1 is evenmin sprake 

van erosie. Hier is het rivierterras afgedekt door een leem- en kleidek met verschillende 

fasen doorlopend tot in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Ter hoogte van vindplaats 2 en 3 ontbreekt een duidelijke bodem in de top van het 

zanddek. Er is sprake van een rommelig door de mens verstoord A-C profiel. Het 

ontbreken van een duidelijke verbruiningshorizont zoals aangetroffen in het rivierduin 

ter hoogte van vindplaats 1 kan als aanwijzing worden gezien voor een veel jongere 

datering van deze bodem. Ook de dieper gelegen kleilaag en de daaronder gelegen top 

van het rivierterras hebben geen duidelijke verschijnselen van bodemvorming. 

11. Is er sprake van processen van vernatting (gley, veenvorming) en/of verdroging 

(eventueel verstuiving?

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen hierover geen relevante uitspraken 

worden gedaan.
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12. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

Het hoge deel van vindplaats 1 wordt gekenmerkt door een dikke natuurlijke 

verbruiningshorizont. Hier lijkt de natuurlijke bodemopbouw nog grotendeels intact. 

Dat geldt ook voor het meest zuidoostelijke lage deel van vindplaats 1 waar sprake 

is van een vrij jonge kleibodem waarmee potentiële archeologische lagen uit de late 

middeleeuwen en oudere perioden goed zijn afgedekt. Ter hoogte van vindplaats 2 

en 3 is de top van het bodemprofiel verstoord als gevolg van bodembewerking en 

andere menselijke ingrepen. De dieper gelegen Midden-Holocene kleilaag is over het 

grootste deel van het onderzoeksgebied echter gevrijwaard van verstoringen. Een 

uitzondering vormt het zuidelijke deel van put 2 en 14, waar een grote verstoring tot in 

het rivierterraszand aanwezig is.

 

6.2.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

Sporen en structuren

13. Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen?

Vindplaats 1
In het hoge deel van de vindplaats heeft het loopvlak zich vanaf de late prehistorie in 

de top van de rivierduinafzettingen bevonden. Dit niveau valt samen met het niveau 

van het huidige maaiveld. In het lager gelegen oostelijk deel hebben zich in het 

Midden- of Laat Holoceen oever- en komafzettingen afgezet op de afzettingen van 

de rivierduin. Hier ligt het laat-prehistorische loopniveau dus dieper dan het huidige 

maaiveld. In de top van het hoogvloedleem dat onder deze oever- en komafzettingen 

ligt zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Dit niveau kan hier dus als 

cultuurlaag worden geïnterpreteerd.

Vindplaats 2 en 3
Deze zijn niet aangetroffen. Ten tijde van de historische bebouwing was het niveau van 

het maaiveld gelijk aan het huidige maaiveld. De dieper gelegen terrasafzettingen zijn 

afgetopt, er is hier ook geen bodem in herkend.

14.Welke archeologische lagen zijn in het profiel te onderscheiden en wat is de diepte, 

dikte, textuur en vulling?

Alleen op vindplaats 1 is een archeologische laag onderscheiden. In de top van de 

rivierduinafzettingen zijn kleine fragmenten aardewerk, verbrand bot en houtskool 

aangetroffen, die met de prehistorische en middeleeuwse activiteit op het terrein in 

verband gebracht kunnen worden. Deze laag is 10 tot 25 cm dik en bevindt zich direct 

onder het maaiveld. In het oostelijk deel van het terrein zijn in het Midden- of Laat 

Holoceen nog oever- en komafzettingen afgezet. Hier bevindt de archeologische laag 

zich onder deze afzettingen in de top van het hieronder gelegen hoogvloedleem. De 

laag komt voor vanaf ca. 50 cm – Mv en is circa 30 cm dik.  

15. Welke sporen zijn te onderscheiden en wat is de vorm, diepte, lengte, breedte, textuur, 

kleur, vulling?

Vindplaats 1
Op vindplaats 1 zijn greppels, kuilen en paalsporen gevonden die in verband gebracht 

kunnen worden met de periferie van een nederzetting uit de late prehistorie en volle 

middeleeuwen. 
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Vindplaats 2
Op vindplaats 2 zijn kuilen en paalsporen gevonden die aan een historisch erf uit de 19e 

eeuw te relateren zijn en kuilen of greppels die met landbewerking in de Nieuwe tijd 

in verband gebracht kunnen worden. Daarnaast is er op vindplaats 2 één oudere kuil 

aanwezig, die in de prehistorie dateert. Zie bijlage I voor een overzicht van alle sporen. 

16. Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun samenhang?

Vindplaats 1
De meeste sporen zijn aangetroffen in het oostelijk deel van de vindplaats. De sporen 

bevinden zich in het grootste deel van het terrein op één niveau, namelijk in de top van 

de rivierduinafzettingen (de sporen werden zichtbaar onder de verbruiningslaag). In 

het meest oostelijk deel van het terrein liggen de laat-prehistorische en middeleeuwse 

sporen op een laag hoogvloedleem en worden ze afgedekt door een laag oever- en 

komafzettingen. Het sporenvlak ligt hier 30 tot 60 cm dieper dan in de rest van het 

terrein.  

Vindplaats 2
In alle putten zijn sporen aangetroffen, maar de meeste sporen bevinden zich in put 

2 en put 5. Op één kuil na zijn alle sporen direct onder de bouwvoor zichtbaar, in de 

zandige oever- of crevasse afzettingen. Eén kuil is op een dieper niveau aangetroffen, 

namelijk in de top van de rivierterrasafzettingen, ca. 1 m – Mv.

17. In welke mate zijn:

 a. Lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de profielen?

 b. Wat zijn de ingravingsniveaus?

Zie het antwoord op vraag 16.

18. Hoe is

 a. De stratigrafie in antropogene zin?

 b. Zijn er meerdere sporenniveaus aanwezig, m.a.w. moeten er meerdere vlakken 

op verschillende dieptes worden aangelegd en gedocumenteerd om alle periodes 

inzichtelijk te krijgen?

 c. Zo ja op welke diepte bevinden zich deze niveaus en welke periodes zitten op welke 

niveaus?

Vindplaats 1
Er is één sporenniveau aanwezig, deze bevindt zich in de top van de 

rivierduinafzettingen. De sporen werden zichtbaar onder de verbruinde top, circa 40 – 

50 cm –Mv.

Vindplaats 2 en 3

Er zijn twee archeologische niveaus onderscheiden. Het bovenste niveau bevindt zich 

direct onder de bouwvoor, in de top van de zandige oever- of crevasseafzettingen. 

Het tweede niveau bevindt zich op circa 80 – 120 cm –Mv op de top van de zandige 

rivierterrasafzettingen.

19. Zijn begrenzingen van het sporencomplex vast te stellen?
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Vindplaats 1
Op vindplaats 1 is de begrenzing van het sporencomplex niet vastgesteld. Op basis van 

de proefsleuven en eerder uitgevoerde onderzoeken in, en in de directe omgeving van, 

het onderzoeksterrein kunnen ook ten zuiden en noorden van het onderzoeksterrein 

sporen worden verwacht.

Vindplaats 2
De sporen die op vindplaats 2 zijn aangetroffen en in verband gebracht worden met 

het erf, zullen zich beperken tot de grenzen van het erf zoals deze van historische 

kaarten bekend. Is. Er is één spoor aangetroffen op een dieper niveau, deze is mogelijk 

te relateren aan een nederzettingsterrein buiten de grenzen van het plangebied.

20. Wat is de aard en/of de functie en conservering van de sporen?

Vindplaats 1
De sporen bestaan uit greppels, kuilen en paalsporen. Voor de meeste sporen was het 

niet mogelijk de precieze functie vast te stellen. Eén kuil is als mogelijke vlasrootkuil 

geïnterpreteerd en één kuil kan in verband gebracht worden met de productie van 

ijzerbaren of ijzeren objecten. De conservering van de sporen is over het algemeen 

goed.

Vindplaats 2
De sporen bestaan uit kuilen en paalsporen die met een boerenerf in verband gebracht 

kunnen worden, al zijn er geen sporen van de boerderij zelf gevonden. Daarnaast 

zijn er greppels of kuilen gevonden die aan landbouwactiviteiten in de Nieuwe tijd 

relateren. De sporen hebben een gemiddelde conservering.

Op een dieper niveau is één kuil aangetroffen, de functie is onbekend en de 

conservering is matig. Het spoor is slechts 13 cm diep.

21. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus en waarop 

is de datering gebaseerd?

Op vindplaats 1 zijn sporen aanwezig uit de late prehistorie, de volle middeleeuwen en 

de Nieuwe tijd. Op vindplaats 2 zijn er sporen uit de prehistorie of Romeinse tijd en de 

Nieuwe tijd.

De sporen zijn gedateerd met behulp van het aangetroffen vondstmateriaal in de 

sporen en in mindere mate op basis van de opvulling en begrenzing van de sporen. 

Omdat niet alle sporen vondstmateriaal bevatten en de sporen uit de late prehistorie 

en middeleeuwen op vindplaats 1 zeer sterk op elkaar lijken konden niet alle sporen 

worden gedateerd.

22. Zijn er (delen van) structuren te onderscheiden? Zo ja,

 a. Van welk soort (mogelijke) structuren?

 b. Welke (mogelijke) delen?

 c. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de structuren?

 d. Waarop is/zijn de datering(en) gebaseerd?

 e. Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

Er zijn geen (delen van) structuren onderscheiden.
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23. Is er sprake van perifere en centrale zones?

Er is sprake van periferie. Uit verschillende periodes zijn telkens slechts enkele sporen 

en vondsten aangetroffen. De concentratie aan sporen en vondsten is laag en er waren 

geen structuren aanwezig.

24. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten en is dat af te leiden uit 

vondsten of andere sporen?

Er zijn inderdaad weinig paalsporen aangetroffen, maar omdat er ook weinig 

sporen van andere categorieën zijn aangetroffen wordt aangenomen dat dit niet 

samenhangt met bouwmethoden, maar eerder met het feit dat er geen huisplaatsen of 

nederzettingskern is aangesneden.

25. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

Vindplaats 1
Er is sprake van activiteit in drie perioden: de late prehistorie (late bronstijd – ijzertijd); 

de volle middeleeuwen en de Nieuwe tijd.

Vindplaats 2 en 3
Er is sprake van activiteit in twee perioden: de prehistorie en de Nieuwe tijd.

26. Indien graven worden gevonden:

 a. Is sprake van enkele individuele graven of een groter grafveld?

 b. Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet-gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

 c. Welke vorm van begraving is gevolgd (crematie/inhumatie)?

Niet van toepassing, er zijn geen graven aangetroffen.

Vondsten en paleo-ecologische resten

27. Welke mobiele vondsten zijn gedaan?

 a. Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten gaat het en 

uit welke context komen de vondsten?

 b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

De aangetroffen vondstcategorieën betreffen glas, aardewerk, baksteen, dakpan, 

verbrande klei, brons, ijzer, bot, hout, houtskool, natuursteen en vuursteen. Het 

materiaal is afkomstig uit de perioden late bronstijd – ijzertijd, volle middeleeuwen en 

Nieuwe tijd. Zie bijlage II voor meer details.

28. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke 

mate gaat het om vondsten zonder context?

Percentagewijs is 33% van het aantal vondsten afkomstig uit een gesloten context. 

Wanneer gekeken wordt naar het gewicht komt 88% van het totaal gewicht van het 

vondstmateriaal uit een gesloten context. Dit grote verschil tussen aantal en gewicht 

kan worden verklaard doordat de verzamelwijze van het materiaal. Het materiaal 

uit de sporen is handmatig verzameld, terwijl het materiaal zonder gesloten context 

voornamelijk uit de zeefresiduen, en dus uit de bodemlagen, afkomstig is.
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29. Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van conservering 

of verwering van vondsten?

Het aardewerk is tamelijk fragmentarisch. Met name het materiaal dat tijdens het 

zeven uit de bodemlagen verzameld is, is sterk gefragmenteerd en verweerd. Het 

(vuur)steen materiaal is in goede staat. De twee metalen objecten die verzameld zijn 

van het erf uit de Nieuwe tijd zijn te sterk gecorrodeerd om determinatie mogelijk te 

maken.

30. Wat is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het 

geheel?

Er zijn in totaal 686 vondsten gedaan, van alle vindplaatsen samen. Zie bijlage II voor 

meer details.

31. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is de 

samenstelling ervan?

Er zijn geen plaatsen met een opvallende grote vondstconcentratie aan te wijzen.

32. In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, sporen, 

structuren?

De vondsten vormen de belangrijkste houvast voor het dateren van de sporen. Ook bij 

het dateren van de lagen zijn de vondsten van belang geweest.

33. Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

Nee.

34. Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd 

materiaal en importmateriaal?

Er is te weinig materiaal gevonden om hier gefundeerde uitspraken over te doen. 

Onder het natuursteen bevindt zich geïmporteerd tefriet en tufsteen.

35. Wat is

 a. De aard en conservering van paleo-ecologische resten?

 b. In welke mate en in welke context worden ze aangetroffen?

 c. Welke betekenis ontlenen zij of kunnen zij geven aan deze context?

 d. In welke mate kunnen ze bijdragen aan de datering van sporen, lagen, structuren?

Er is geen onderzoek gedaan naar paleo-ecologische resten. Deze vraag kan daarom 

niet worden beantwoord.

36. Welke informatie kunnen zij geven over landschap en vegetatie (voorafgaand, 

tijdens en/of na bewoningsfase (n)), voedseleconomie, verwerving en toepassing van 

organisch materiaal e.d?

Er is geen onderzoek gedaan naar paleo-ecologische resten. Deze vraag kan daarom 

niet worden beantwoord.
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6.2.3 Relatie met de Kennisagenda Archeologie Oost Gelderland (hoofd-
stuk 12)

37. Welke nadere uitspraken – op basis van de grondsporen en het vondstmateriaal – zijn 

te doen over:

 a. De aard van de activiteiten, de materiële cultuur, de economie en functie van de 

vindplaats(en)

 b. De gebruiksduur van de vindplaats(en)

 c. Eventuele veranderingen door de tijd heen?

Vindplaats 1
Er zijn archeologische resten uit de late prehistorie en volle middeleeuwen 

aangetroffen die bij de randzone van een nederzetting lijken te horen. De 

aanwezigheid van een grote hoeveelheid metaalslak in een kuil wijst op de productie 

van ijzerbaren of ijzeren objecten te plaatsen. Onbekend is of dit in de prehistorie of 

middeleeuwen heeft plaatsgevonden. Verder is er een diepe kuil uit de middeleeuwen 

gevonden, die mogelijk niet primair voor het winnen van water is gebruikt, maar 

bijvoorbeeld voor het roten van vlas. 

Over de gebruiksduur is op basis van de lage sporen- en vondstendichtheid weinig te 

zeggen.

Vindplaats 2 en 3
Voor de archeologische resten uit de prehistorie of Romeinse tijd zijn geen uitspraken 

te doen over de genoemde parameters. In de Nieuwe tijd zijn er op een erf om 

onbekende redenen kuilen gegraven, waarvan een deel in de laatste fase gebruikt is 

voor het dumpen van huisafval.

38. In welke mate is er sprake van discontinuïteit of continuïteit van activiteiten?

Vindplaats 1
De vindplaats is bezocht gedurende de late prehistorie en de volle middeleeuwen. Voor 

activiteit in de tussenliggende Romeinse tijd en vroege middeleeuwen is geen bewijs.

Vindplaats 2 en 3
Ook hier is sprake van discontinuïteit. In de periode laat-paleolithicum tot bronstijd 

is er korte activiteit geweest die zijn weerslag heeft in de vorm van een kuil en enkele 

vondsten. Daarna is het terrein tot in de Nieuwe tijd verlaten.

39. Kan aan de hand van het aangetroffen zoölogisch en botanisch materiaal in potentie

 a. Een (voedsel-)economie van de vindplaats worden gereconstrueerd?

 b. Wat is de specifieke potentie en welke methoden zijn het meest kansrijk?

Er zijn slechts zeven botfragmenten aangetroffen, waarvan slechts één in een spoor 

(een kuil op vindplaats 2). De overige resten zijn verzameld uit de zeefvakken. Het 

materiaal is te fragmentarisch om analyse mogelijk te maken. De voedseleconomie 

kan zodoende niet worden gereconstrueerd aan de hand van de resten en de potentie 

van het materiaal is laag. Er is daarom geen onderzoek gedaan naar botanisch 

materiaal.
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40. Kan aan de hand van het aangetroffen zoölogisch en botanisch materiaal in potentie 

worden afgeleid:

 a. Hoe het (cultuur)landschap voor, tijdens en na de fase van activiteiten er heeft uit 

gezien?

 b. Indien ja, wat is de specifieke potentie en welke methoden zijn het meest kansrijk?

Nee.

41. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties met dit complextype 

in Oost-Gelderland en deze datering?

Er zijn uit verschillende perioden telkens een kleine hoeveelheid archeologische resten 

aangetroffen, die in sommige gevallen nauwelijks gedateerd konden worden. Het is 

niet zinvol de resten met andere locaties in Oost-Gelderland te vergelijken. 

42.In hoeverre vormen de grondsporen en het vondstmateriaal - en de interpretatie 

van de functie en het gebruik van de aangetroffen vindplaats - een potentiële 

informatiebron voor één van de regionale topthema’s:

 a. Verdediging (§12.2)?

 b. Stads- en dorpsvorming (§12.3)?

 c. Ontwikkeling oud hoevenlandschap vanaf de Laat-Karolingische periode (vanaf ca. 

de 9e eeuw) (§12.4)?

 d. Grondstofwinning, -productie en –gebruik (§12.5)?

Het proefsleuvenonderzoek vormt alleen een informatiebron voor het thema 

‘grondstofwinning, -productie en –gebruik’. Op vindplaats 1 is een kuiltje aangetroffen 

met slakmateriaal dat het restant is van het produceren van ijzerbaren of ijzeren 

objecten. Het betreft echter maar één context en de datering is niet bekend. De 

informatiewaarde is daarom beperkt.

6.2.4 Waardebepaling

De onderzoeksvragen 43 t/m 48 worden in paragraaf 6.3 besproken.

6.2.5 Behoudsperspectief

49. Indien het daadwerkelijk om behoudenswaardige resten gaat, welke realistische 

aanpassing van de inrichtingsplannen voor het plangebied zijn mogelijk voor het ter 

plaatse (in situ) behoud van de archeologische resten?

De enige behoudenswaardige resten die aangetroffen zijn betreffen de sporen uit 

de ijzertijd en middeleeuwen op vindplaats 1. Deze zijn door middel van een extra 

uitbreiding tijdens de proefsleuvenfase reeds in voldoende mate onderzocht. In situ 

behoud is daarom niet van toepassing.

50. Welke planologische beschermingsmaatregelen zouden toegepast moeten worden om 

de in situ aanwezige archeologische resten duurzaam te behouden?

Niet van toepassing.
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51. Indien realistische aanpassing van de inrichtingsplannen mogelijk is, welke degrada-

tiemechanismen (waaronder zetting, veranderingen in het fysisch-chemisch regime 

of grondwaterregime) in sporen en materialen zullen optreden bij een eventuele 

aangepaste inrichting van het terrein, inclusief effecten van het aanbrengen weg- 

en bouwcunetten, afvoer van bouwvoor/ teelaarde, voertuigbewegingen, plaatsen 

damwanden, heien/trillen/boren/pulsen, inrichten groenzones en beekherstel, 

aanbrengen ondergrondse infrastructuur zoals drainagepijpen, riolering, kabels en 

leidingen, toepassen verschillende typen funderingstechnieken?

Niet van toepassing.

52. Ná ontwikkeling van de locatie met in situ behoud, op welke wijze dient de 

conditie (inhoudelijke en fysieke waarde) van het behoudenswaardige deel van het 

bodemarchief ge-monitored te worden?

Niet van toepassing

53. Ná ontwikkeling van de locatie met in situ behoud en monitoring van de 

archeologische resten: welke (realistische) mitigerende ingrepen kunnen worden 

toegepast bij constatering van een versnelde degradatie van de archeologische 

resten?

Niet van toepassing.

54. Is in het plangebied ten aanzien van het in situ behoud vervolgonderzoek noodzakelijk 

en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?

In het plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

6.2.6 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

55. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

Vindplaats 1
Verwacht werd resten van de Federmesser-vindplaats aan te treffen. Deze bleken 

echter niet aanwezig. Ook de Usselo bodem, waaraan de Federmesser-vondsten zijn 

gerelateerd, is niet herkend. De Federmesser-vindplaats is met het onderzoek van 1994 

en de voorafgaande civieltechnische werkzaamheden is zijn geheel verdwenen. Sporen 

uit latere perioden zijn, zoals werd verwacht, wel aangetroffen.

Vindplaats 2/3
De archeologische resultaten wijken niet af van de gespecificeerde verwachting. 

56. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan onderzoeksthema’s uit de 

Kennisagenda Archeologie Oost-Gelderland? In welke mate heeft dit onderzoek in een 

datalacune kunnen voorzien? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?

Het onderzoek heeft niet bij kunnen dragen aan de onderzoeksthema’s uit de 

Kennisagenda Archeologie Oost-Nederland.
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57. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken?

De gehanteerde strategieën en methoden zijn effectief geweest. Voorafgaand aan het 

onderzoek is in overleg met het bevoegd gezag besloten de strategie met betrekking 

tot het waarderen van de Federmesser-vindplaats aan te passen, waarmee deze 

nauwkeuriger en minder verstorend onderzocht kon worden (paragraaf 3.3). Omdat 

de vindplaats niet is aangetroffen, kan de gevolgde strategie niet goed worden 

geëvalueerd. 

58. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst?

Behoud of vervolgonderzoek is niet gewenst. 

59. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?

Vindplaats 1
Op basis van de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek wordt geen 

vervolgonderzoek in het onderzoeksgebied geadviseerd. Op basis van het 

proefsleuvenonderzoek wordt verwacht dat de Federmesser-vindplaats reeds helemaal 

verstoord is bij het aanleggen van de sloot en daaropvolgende opgraving in 1994. 

Hier hoeft bij toekomstig onderzoek geen rekening meer mee gehouden te worden. 

Wel bestaat de kans dat zich nog meer kleine laatpaleolithische kampementjes op de 

hogere delen van de terras bevinden. 

Uit jongere perioden zijn wel zijn sporen aangetroffen. Door middel van een extra 

uitbreiding van de proefsleuven is het areaal met sporen binnen het onderzoeksgebied 

reeds volledig onderzocht. Aanvullende sporen en vondsten kunnen echter worden 

verwacht buiten de grenzen van het huidige onderzoeksgebied. Deze kunnen het 

beste door middel van proefsleuvenonderzoek in kaart gebracht worden, mochten 

in de toekomst verstorende civieltechnische graaf- en/of bouwwerkzaamheden 

plaatsvinden.

Vindplaats 2 en 3
Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd in het onderzoeksgebied. De hoger 

gelegen terrasrest ten westen van vindplaats 2 is wel een potentiële locatie voor 

vervolgonderzoek. Hier kunnen mogelijk archeologische resten worden verwacht die 

in verband gebracht kunnen worden met de kuil en de vondsten die respectievelijk in 

vindplaats 2 en 3 zijn aangetroffen, en waarschijnlijk aan elkaar gerelateerd zijn.

6.3 Waardebepaling en advies

Het onderzoek naar vindplaatsen 1, 2 en 3 betrof een inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven en sonderingsputjes. Doel van het onderzoek was 

het karteren van vindplaatsen en vaststellen van de behoudenswaardigheid van de 

aanwezige archeologische resten. 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven over vindplaatsen, 

namelijk of ze al dan niet behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan 
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of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of 

herinnering (met een score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd 

kunnen worden. De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit 

beoordeeld: in principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, 

indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) 

scoren. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de 

inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudens-

waardig is. Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt 

gescoord, wordt de vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ 

heeft tot doel te voorkomen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, niet behouden worden.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu per vindplaats een 

waardering van de aangetroffen sporen en vondsten.

6.3.1 Vindplaats 1

Beleving
Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten en zijn 

zodoende niet van toepassing. De waarde zal daarom moeten blijken uit de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en 

in situ liggen. Vindplaats 1 scoort hoog (3 punten) op het criterium gaafheid. Er zijn 

archeologische sporen aanwezig ten zuiden van de huidige sloot, die waarschijnlijk 

als de randzone van een nederzetting geïnterpreteerd kunnen worden. Het loopvlak 

vanaf de late prehistorie komt globaal overeen met het huidige maaiveld, er is dus 

weinig verstoring van de sporen. Wel is het bovenste deel van de sporen vervaagd door 

verbruining.  In het oostelijk deel van de vindplaats wordt het sporenniveau afgedekt 

door een cultuurlaag. Binnen het onderzoeksgebied zijn geen grote verstoringen 

aangetroffen. De vindplaats scoort middelhoog (2 punten) op conservering. Het 

anorganische vondstmateriaal (met name aardewerk) heeft een gemiddelde 

conservering, organische resten zijn alleen aangetroffen in de vorm van een houten 

beschoeiing van een middeleeuwse waterkuil en enkele fragmenten verbrand bot. 

Het hout was in slechte conditie. De conservering van botanische resten is onbekend. 

Gezien de zandige opvulling van de sporen wordt verwacht dat onverbrande 

botanische resten alleen onder de grondwaterspiegel bewaard zijn. Ook andere 

onverbrande organische vondstcategorieën worden alleen onder de grondwaterspiegel 

verwacht.

De totaalscore voor de fysieke kwaliteit bedraagt 5 punten, waarmee de vindplaats 

als behoudenswaardig wordt aangemerkt. Dit geldt alleen voor het terrein ten zuiden 

van de huidige sloot. In de proefsleuf ten noorden van de sloot zijn geen archeologisch 

interessante resten aangetroffen.

waarden criteria score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid

Informatiewaarde

Ensemblewaarde

Representativiteit

Tabel 6.1 
Waardering van vindplaats 1.
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Advies
Vindplaats 1 betreft een behoudenswaardige vindplaats met sporen en vondsten uit 

de late prehistorie en volle middeleeuwen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is het 

onderzochte gebied reeds uitgebreid met twee extra sleuven (put 12 en 13), waardoor 

het onderzoeksgebied min of meer compleet onderzocht is. Wat Archol betreft kan het 

terrein worden vrijgegeven voor de uitvoer van de civieltechnische werkzaamheden. 

Indien buiten de grenzen van het huidige onderzoeksterrein in de toekomst 

bodemverstorende werkzaamheden plaats vinden, wordt geadviseerd dit terrein te 

onderzoeken door middel van proefsleuven. 

6.3.2 Vindplaats 2

Beleving
Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten en zijn 

zodoende niet van toepassing. De waarde zal daarom moeten blijken uit de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Vindplaats 2 scoort middelhoog (2 punten) op gaafheid. Er zijn wel enkele sporen 

aangetroffen die met het historische erf in verband gebracht kunnen worden, 

maar geen resten van bebouwing. Bovendien is er geen duidelijke samenhang 

tussen de sporen. De conservering van de vindplaats is middelhoog (2 punten). Het 

aangetroffen aardewerk uit de Nieuwe tijd is in goede staat, maar het metaal was sterk 

gecorrodeerd. 

De totaalscore bedraagt 4 punten. Er wordt daarom naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken, om te bepalen of de vindplaats toch behoudenswaardig is.

Inhoudelijke kwaliteit
Vindplaats 2 scoort laag (1 punt) op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde, 

ensemblewaarde en representativiteit. Boerenerven uit eind 19e en begin 20e eeuw 

vormen geen zeldzaamheid. Daarnaast is het de vraag wat archeologisch onderzoek 

zal toevoegen aan de reeds bestaande kennis over het boerenbedrijf uit deze 

periode in het algemeen. Er zijn ook geen specifieke vragen die met dit boerenerf 

samenhangen. Concluderend is de vindplaats ook op basis van inhoudelijke parameters 

niet behoudenswaardig.

waarden criteria score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 1

Advies
Er wordt geen aanvullend archeologisch onderzoek geadviseerd. Voor wat de 

archeologie betreft is er geen belemmering voor de uitvoer van de civiel-technische 

werkzaamheden. Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning 

de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden 

gemaakt teneinde het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.

Tabel 6.2 
Waardering van vindplaats 2.
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6.3.3 Vindplaats 3

Beleving
Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten en zijn 

zodoende niet van toepassing. De waarde zal daarom moeten blijken uit de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Vindplaats 3 scoort laag op de criteria gaafheid en conservering. Er is slechts één spoor 

aangetroffen en een kleine hoeveelheid vondstmateriaal. Gezien het ontbreken van 

een bodem in de rivierafzettingen en de beperkte diepte van het aangetroffen spoor 

is het archeologisch niveau afgetopt. Ten zuiden van de aangetroffen vondsten en het 

spoor is het niveau over grote delen verstoord. Direct ten zuiden van put 2 bevindt zich 

een recente verstoring en verder naar het zuiden (put 5) is het terrein in de Nieuwe tijd 

tot in de rivierafzettingen omgezet ten behoeve van bodemverbetering.  

Gezien de lage score van 2 punten wordt gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit van de 

vindplaats.

Inhoudelijke kwaliteit
Omdat de vindplaats niet gedateerd kan worden en het ook niet duidelijk is 

hoe we deze perifere resten dienen te duiden, kan het aspect zeldzaamheid en 

ensemblewaarde niet gescoord worden. Gezien het geringe aantal vondsten, de 

aanwezigheid van slechts één spoor met een weinig informatieve vondstinhoud scoort 

de informatiewaarde laag. In feite bestaat de vindplaats uit niet meer dan één kuil en 

enkele fragmenten houtskool, fragmenten verbrand bot en twee vuursteenfragmenten 

scoort de vindplaats laag (1 punt) op de parameters zeldzaamheid, informatiewaarde, 

ensemblewaarde en representativiteit.

Omdat de vindplaats ook laag scoort op inhoudelijke kwaliteit, is deze niet 

behoudenswaardig.

waarden criteria score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid n.v.t

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde n.v.t

Representativiteit 1

Advies
Er wordt geen aanvullend archeologisch onderzoek geadviseerd. Voor wat de 

archeologie betreft is er geen belemmering voor de uitvoer van de civiel-technische 

werkzaamheden. Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning 

de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden 

gemaakt teneinde het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.

Indien er in de toekomst verstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden ten oosten 

of ten westen van het huidige onderzoeksgebied wordt hier proefsleuvenonderzoek 

geadviseerd. Mogelijk kan hier een vindplaats worden aangetroffen in de top van het 

rivierterras, die samenhangt met de aangetroffen sporen en vondsten bij onderhavig 

onderzoek.

Tabel 6.3 
Waardering van vindplaats 3.
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Bijlage I Sporenlijst

vindplaats put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

2 1 1 1 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16

2 1 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

2 1 1 3 kuil

2 1 1 4 kuil

3 2 1 999 recente verstoring diep omgeploegd

3 2 101 5030 laag

3 2 102 5030 laag

3 2 103 5030 laag

3 2 104 5030 laag

3 2 105 5030 laag

2 3 1 5 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 17 twee pk’s

2 3 1 6 kuil

2 3 1 7 kuil

2 3 1 8 kuil

2 3 1 9 kuil 31

2 3 1 10 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 13

2 3 2 7 kuil

2 3 2 23 greppel

2 4 1 11 greppel

2 4 1 12 kuil 15

2 5 1 13 greppel

2 5 1 14 greppel

2 5 1 15 greppel

2 5 1 16 greppel

2 5 1 17 greppel

2 5 1 18 greppel

2 5 1 19 greppel

2 5 1 20 greppel

2 5 1 21 greppel

2 5 1 22 greppel

2 5 2 14 greppel

2 5 2 15 greppel

2 5 2 17 greppel

2 5 2 18 greppel

2 5 2 19 greppel

2 5 2 20 greppel

2 5 2 21 greppel

2 5 2 22 greppel

1 6 1 24 greppel

1 6 1 5010 laag

1 6 1 6000 bouwvoor

1 6 1 6010 laag ‘vondstlaag’, B-horizont

1 6 1 6020 laag bc-horizont

1 6 1 6030 Moedermateriaal

1 6 1 6040 laag allerod bodem

1 6 101 6020 laag

1 6 102 6020 laag

1 6 103 6020 laag

1 6 104 6020 laag

1 6 105 6020 laag

1 6 106 6020 laag

1 6 106 6030 laag

1 7 1 25 vlek

1 7 1 26 vlek

1 7 1 27 vlek

1 7 1 28 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

1 7 1 29 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

1 7 1 30 paalkuil: grondspoor kuil voor paal
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vindplaats put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 7 1 31 natuurlijke verstoring

1 7 1 32 natuurlijke verstoring

1 7 1 33 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

1 7 1 34 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

1 7 1 6010 laag

1 8 1 35 waterkuil 100 Waterkuil of silo

1 8 1 36 kuil 13

1 8 1 37 natuurlijke verstoring

1 8 1 38 sloot

1 8 1 39 greppel 52

1 8 1 6010 laag

1 9 93 6010 laag

1 9 93 6020 laag

1 10 1 40 kuil 13

1 10 1 41 greppel 66

1 10 1 42 greppel 46

1 10 1 43 greppel 55

1 10 1 44 kuil 54

1 10 1 45 paalgat: grondspoor voormalige paal 26

1 10 1 6025 laag

1 12 1 37 natuurlijke verstoring

1 12 1 38 sloot

1 12 1 39 greppel

1 12 1 6010 laag

1 12 1 6025 laag

1 13 1 35 waterkuil

1 13 1 38 sloot

1 13 1 39 greppel

1 13 1 46 kuil 21

1 13 1 47 vlek 8

1 13 1 48 natuurlijke verstoring

1 13 1 6010 laag

2 14 1 999 recente verstoring diep omgeploegd
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht vindplaats put vlak vak spoor vulling segment opmerking

124AME Aardewerk middeleeuwen 2 9,9 1 7 1 1 6010

124ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 5,1 1 7 1 1 6010

124KPIJ Kermiek pijpen 1 1,9 1 7 1 1 6010

125AME Aardewerk middeleeuwen 11 88,8 1 8 1 4 35

125MSL Metaalslak 7 241 1 8 1 4 35

125STE Steen tefriet 16 203,2 1 8 1 4 35

125STU Tufsteen 2 464 1 8 1 4 35

125SXX Steen onbepaald 41 1754,5 1 8 1 4 35

125VKL Verbrande klei 1 10,6 1 8 1 4 35

126MSL Metaalslak 60 6225,9 1 8 1 7 36

127AME Aardewerk middeleeuwen 1 12,8 1 8 1 4 6010

128AME Aardewerk middeleeuwen 1 2,9 1 8 1 3 6010

128APH Aardewerk prehistorisch 1 5,5 1 8 1 3 6010

128SXX Steen onbepaald 1 14,7 1 8 1 3 6010

129KER Aardewerk onbepaald 6 3,3 1 9 101 110

139APH Aardewerk prehistorisch 3 3,5 1 9 101 111

139AWG Gedraaid Aardewerk 1 1,6 1 9 101 111

15HK Houtskool 2 0,1 3 2 104 3 5030

170OXX Organisch onbepaald 1 0,1 1 9 102 114 cokes?

170SVU Steen vuursteen 1 0,1 1 9 102 114

17ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 36 891,8 2 3 1 9 1

17BKS Baksteen 2 1223,7 2 3 1 9 1

17DKP Dakpan 24 3377,4 2 3 1 9 1

17MFE Metaal ijzer 2 36,6 2 3 1 9 1

18ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 28,6 2 3 1 10 1

211AME Aardewerk middeleeuwen 3 6,5 1 8 1 35 2 1

211APH Aardewerk prehistorisch 1 3,8 1 8 1 35 2 1

211HK Houtskool 7 3,1 1 8 1 35 2 1

212APH Aardewerk prehistorisch 1 17 1 8 1 39 2

23BOT Bot onbepaald 1 2,2 2 4 1 12 1

246APH Aardewerk prehistorisch 1 1,8 1 10 104 121

24ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 16,2 2 5 1 16 1

255APH Aardewerk prehistorisch 2 0,8 1 10 103 122

255HK Houtskool 6 0,7 1 10 103 122

256APH Aardewerk prehistorisch 2 1,7 1 10 104 122

256HK Houtskool 7 0,8 1 10 104 122

25CNC Concreties 1 10,5 2 5 1 17 1 verkit zand

263HK Houtskool 27 2,8 1 10 101 123

263SVU Steen vuursteen 1 0,1 1 10 101 123

264APH Aardewerk prehistorisch 4 3,3 1 10 102 123

264HK Houtskool 21 1,8 1 10 102 123

264SXX Steen onbepaald 1 1,3 1 10 102 123

265HK Houtskool 19 1,9 1 10 103 123

266BOT Bot onbepaald 1 0,2 1 10 104 123

266HK Houtskool 70 6,5 1 10 104 123

266OXX Organisch onbepaald 6 1,2 1 10 104 123 cokes

267BOT Bot onbepaald 12 10,2 1 10 105 123

26ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 15,5 2 5 1 18 1

273APH Aardewerk prehistorisch 6 13,7 1 11 101 124

274APH Aardewerk prehistorisch 5 9,1 1 11 102 124

275APH Aardewerk prehistorisch 2 2,3 1 11 103 124

276APH Aardewerk prehistorisch 2 2,9 1 11 104 124

277APH Aardewerk prehistorisch 1 1,2 1 11 105 124

27ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 16,7 2 5 1 22 1

283AME Aardewerk middeleeuwen 1 6,3 1 10 1 40

283SXX Steen onbepaald 3 768,3 1 10 1 40

284SXX Steen onbepaald 2 230,9 1 10 1 5 6025

285AME Aardewerk middeleeuwen 1 58,3 1 10 1 42
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht vindplaats put vlak vak spoor vulling segment opmerking

285APH Aardewerk prehistorisch 5 25,7 1 10 1 42

285STE Steen tefriet 8 50,2 1 10 1 42

285SXX Steen onbepaald 2 147,7 1 10 1 42

286APH Aardewerk prehistorisch 1 18,9 1 10 1 6 6025

287APH Aardewerk prehistorisch 9 6,1 1 11 101 125

287BKS Baksteen 1 1,1 1 11 101 125

287OXX Organisch onbepaald 1 0,7 1 11 101 125 cokes

288APH Aardewerk prehistorisch 18 16,7 1 11 102 125

288BKS Baksteen 3 3,1 1 11 102 125

289APH Aardewerk prehistorisch 3 3,4 1 11 103 125

28KPIJ Kermiek pijpen 1 2,7 2 5 2 21 1

290APH Aardewerk prehistorisch 4 1,9 1 11 104 125

291APH Aardewerk prehistorisch 22 12,7 1 11 101 126

291BKS Baksteen 1 0,1 1 11 101 126

292APH Aardewerk prehistorisch 20 10,1 1 11 102 26

292BKS Baksteen 2 0,6 1 11 102 26

293APH Aardewerk prehistorisch 4 7 1 11 103 126

293AWG Gedraaid Aardewerk 1 2,6 1 11 103 126

295APH Aardewerk prehistorisch 18 15,6 1 11 101 127

295SXX Steen onbepaald 1 5,3 1 11 101 127

296APH Aardewerk prehistorisch 29 16,3 1 11 102 127

296BOT Bot onbepaald 1 0,1 1 11 102 127

297APH Aardewerk prehistorisch 17 12,1 1 11 103 127

298APH Aardewerk prehistorisch 1 6 1 11 104 127

29BKS Baksteen 1 6,8 1 6 1 1 5010

2SVU Steen vuursteen 1 0,1 3 2 101 2 5030

306AME Aardewerk middeleeuwen 8 32,9 1 12 1 1 6010 of APH?

306ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 14,6 1 12 1 1 6010

306STE Steen tefriet 1 23,5 1 12 1 1 6010

306SXX Steen onbepaald 4 178,3 1 12 1 1 6010

307AME Aardewerk middeleeuwen 1 18,8 1 12 1 2 6010

307ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 27,8 1 12 1 2 6010

307MSL Metaalslak 1 8,5 1 12 1 2 6010

307SXX Steen onbepaald 3 47,5 1 12 1 2 6010

308APH Aardewerk prehistorisch 4 24,8 1 12 1 3 6010

308GL Glas 1 1,2 1 12 1 3 6010

308SXX Steen onbepaald 1 33,4 1 12 1 3 6010

309APH Aardewerk prehistorisch 2 4,9 1 12 1 6 6025

309BOT Bot onbepaald 1 0,3 1 12 1 6 6025 verbrand

309MSL Metaalslak 1 22,9 1 12 1 6 6025

309SXX Steen onbepaald 1 28,1 1 12 1 6 6025

30APH Aardewerk prehistorisch 2 29,7 1 6 1 2 6010 ???

30BKS Baksteen 2 14,8 1 6 1 2 6010

30SXX Steen onbepaald 1 16,5 1 6 1 2 6010

318BOT Bot onbepaald 1 0,8 3 2 103 6

320HK Houtskool 1 1,2 3 2 105 6

323HK Houtskool 1 0,1 3 2 102 7

328APH Aardewerk prehistorisch 6 27,9 1 12 1 39

329MBR Metaal brons 1 2,4 1 13 1 1 6010

329MSL Metaalslak 1 5,9 1 13 1 1 6010

330APH Aardewerk prehistorisch 1 8 1 13 1 3 6010

331APH Aardewerk prehistorisch 3 19,6 1 13 1 39

332BOT Bot onbepaald 1 1,6 1 9 93 1 6020 verbrand

333SXX Steen onbepaald 1 99 1 9 93 1 6010

334APH Aardewerk prehistorisch 1 0,3 1 8 6020

36OXX Organisch onbepaald 1 0,2 1 6 106 101 6030 cokes

41OXX Organisch onbepaald 1 0,1 1 6 105 102 6020 cokes

52KPIJ Kermiek pijpen 1 1,2 1 6 1 2 5010

52SXX Steen onbepaald 3 46,2 1 6 1 2 5010

53AME Aardewerk middeleeuwen 1 2,2 1 6 1 3 6010

53APH Aardewerk prehistorisch 1 7,7 1 6 1 3 6010

53VKL Verbrande klei 2 9,5 1 6 1 3 6010
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht vindplaats put vlak vak spoor vulling segment opmerking

54APH Aardewerk prehistorisch 2 10,6 1 6 1 5 6010

54SXX Steen onbepaald 1 7,3 1 6 1 5 6010

55APH Aardewerk prehistorisch 2 0,9 1 6 101 104

59OXX Organisch onbepaald 1 0,1 1 6 105 104 cokes

5HK Houtskool 1 0,1 3 2 102 1 5030

5SVU Steen vuursteen 1 0,1 3 2 102 1 5030

70BKS Baksteen 1 0,1 1 6 107 101

70SXX Steen onbepaald 1 0,5 1 6 107 101

76HK Houtskool 2 0,5 1 6 108 103

78OXX Organisch onbepaald 2 0,2 1 6 110 103 cokes

83OXX Organisch onbepaald 1 0,1 1 6 110 104 cokes

94APH Aardewerk prehistorisch 1 0,3 1 7 101 108

94BKS Baksteen 1 0,2 1 7 101 108
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