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1 Inleiding

Op 1 december 2016 is een oppervlaktekartering uitgevoerd in het plangebied 

Barneveld-Noord (aanwezig: Jaap Top, Eckhart Heunks, Sven Baas, Adrie Tol). Tijdens 

de oppervlaktekartering zijn deelgebieden 1 tot en met 6 onderzocht op oppervlakte-

vondsten (zie figuur 1; totale omvang 11 hectare). De akkers zijn intensief afgezocht in 

raaien die 5 meter uit elkaar lagen. Daar waar vondsten werden gedaan, is de afstand 

tussen de raaien verdicht. Alle vondsten daterend tot en met de volle middeleeuwen 

zijn verzameld en ingemeten met een GPS in RD en t.o.v. NAP. 

Op 11 december 2016 is in deelgebied  7 door Peter Schut en Jaap Top zelfstandig een 

oppervlaktekartering uitgevoerd. De locatie van de enige hierbij gedane vondst is 

handmatig op een kaart ingetekend.

2 Resultaten

2.1 Deelgebied 1

In deelgebied 1 werden 4 vondsten van aardewerk gedaan. Al deze vondsten lijken 

uit de middeleeuwen te dateren (2x grijsgedraaid, 2x indetermineerbaar). Deze losse 

vondsten liggen op de zuidelijke flank van een zandrug en lijken geen deel uit te maken 

van een vondstconcentratie. 

2.2 Deelgebieden 3-5

In deelgebieden 3-5, ter hoogte van RAAP-vindplaats 10, was de vondstzichtbaar-

heid deels matig (zie figuur 2). Wegens de afwezigheid van vondsten in deelgebied 3 

werd in eerste instantie besloten om de overige akkers hier niet meer te belopen. Na 

overleg werd er toch een poging gedaan tot het verzamelen van vondsten. Hoewel de 

zichtbaarheid deelgebied 4 zeer matig was door begroeiing van een groenbemester, 

werden er toch enkele vondsten gedaan. Vervolgens zijn de raaien ter hoogte van 

de vondsten verdicht. Hierop werden er nog meer vondsten gedaan en kwam er een 

duidelijke vondstconcentratie van handgemaakt aardewerk, waarschijnlijk uit de 

ijzertijd, naar voren. Deze concentratie bevindt zich bovenop een natuurlijk kopje in 

het landschap. In deelgebied 5 is nog een losse handgemaakte scherf aangetroffen. 

Bij de oppervlaktekartering in deelgebieden 3-5 zijn in totaal 22 scherven handgevormd 

aardewerk en één stuk vuursteen gevonden. Het stuk vuursteen betreft een niet nader 

te determineren afslagfragment (V7).1 

Het aardewerk dat bij de oppervlaktekartering verzameld is relatief sterk 

gefragmenteerd.2 Elf van de 22 scherven zijn geclassificeerd als gruis3. Gezien 

de kwetsbaarheid van handgevormd prehistorisch aardewerk is dit op zich niet 

verwonderlijk bij materiaal dat langere tijd aan het oppervlak gelegen heeft. 

1  Determinatie dr. S. Knippenberg (Archol bv).
2  Determinatie drs. L. Meurkens (Archol bv). Alle scherven zijn bekeken op daterende kenmerken 

zoals potvorm, versiering en technologie.
3  Gruis betreft scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarvan één of beide oorspronkelijke 

oppervlakken verdwenen zijn. 
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De overige 11 scherven laten nauwelijks diagnostische kenmerken zien die een 

nauwkeurige datering mogelijk maken. Geen van de scherven was versierd en slechts 

in één geval kon globaal iets gezegd worden over de potvorm (vnr. 11: randscherf 

van een gesloten drieledige pot met korte rechte hals). Ook in technologisch opzicht 

zijn er weinig aanknopingspunten. Waar herkenbaar is het materiaal gemagerd met 

potgruis. Een van de scherven heeft een besmeten oppervlak. Dit is een manier van 

afwerken waarbij het oppervlak van de pot vóór het bakken opzettelijk geruwd door 

het aanbrengen van een kleipapje. Deze manier van afwerken zien we voor het eerst 

in de late bronstijd, maar komt vooral in de ijzertijd veel voor. Samenvattend kan het 

aardewerk uit de oppervlaktekartering niet nauwkeuriger gedateerd worden dan de 

periode late bronstijd – ijzertijd. 

2.3 Deelgebieden 2 en 6

In deelgebieden 2 (goede zichtbaarheid) en 6 (slechte zichtbaarheid) zijn geen opper-

vlaktevondsten gedaan.

2.4 Deelgebied 7

In deelgebied 7 is een scherf handgemaakt aardewerk uit mogelijk de ijzertijd 

aangetroffen, opvallend genoeg in een relatief laag gelegen deel van het perceel.

3 Conclusie

· De oppervlaktekartering bevestigt de aanwezigheid van RAAP-vindplaats 10 

ter hoogte van akkers 4 en 5. De oppervlaktekartering heeft geen aanwijzingen 

opgeleverd dat RAAP-vindplaats 10  tot in akker 3 doorloopt. 

· Op de zuidflank van de dekzandrug van deelgebied 1 is mogelijk een middeleeuwse 

vindplaats aanwezig.

· Deelgebied 7 heeft een losse handgemaakte scherf opgeleverd die vreemd genoeg 

in het laagste deel van dit perceel. Onzeker is of deze scherf wijst op een vindplaats 

hoger op de rug (in zuidelijke richting) of dat de scherf van elders is aangevoerd.

· Deelgebied 6 heeft geen oppervlaktevondsten opgeleverd, maar de vondstzicht-

baarheid was hier zeer slecht.

· Deelgebied 2 heeft geen oppervlaktevondsten opgeleverd, ondanks een goede 

vondstzichtbaarheid.
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Figuur 1 
Overzicht van de gesurveyde deelgebieden 
met nummer (roodomlijnd) en de ligging van 
de verzamelde vondsten (rode sterren).

Figuur 2 
Overzicht van de zichtbaarheid op de 
verschillende percelen
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Proefsleuven Barneveld-Bloemendal

Archolprojectcode: BNI1670

Archis-zaaknummer: 4010296100

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld, G. Rekker

Bevoegd gezag: Gemeente Barneveld

Adviseur bevoegd gezag: Peter Schut (Regioarcheoloog De Vallei)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 1 en 11 december 2016

Rapport gereed: 9 oktober 2018

Versie 1.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Gelderland

Gemeente: Barneveld

Plaats: Barneveld

Toponiem: Bloemendal

Coördinaten gebied: 168.280/ 426.940 (centrum-coördinaten)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Deelgebied 1: 0,7 ha
Deelgebied 3:1,5 ha
Deelgebied 4: 1 ha
Deelgebied 5: 0,7 ha
Deelgebied 6: 2,7 ha 
Deelgebied 7:

Huidig grondgebruik: Bouwland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Gelderland

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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