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1. Inleiding 
Het onderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van een nieuw bedrijvenpark. Dit 
bedrijvenpark  zal worden aangelegd ten zuiden van de rijksweg A1 en de Schipbeek. De Schipbeek 
vormde eeuwenlang de grens tussen de provincies Overijssel en Gelderland. Het plangebied was tot 
januari 2000 deel van het dorp Epse, gemeente Gorssel, provincie Gelderland. In januari 2000 werd 
het een deel van de gemeente Deventer met het doel er een bedrijvenpark aan te leggen.  Het 
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de rijksweg A1, aan de oostzijde ligt de spoorlijn 
van Deventer naar Zutphen. Aan de zuidzijde loopt de Dortherweg, die aan de westzijde aansluit op 
de Deventerweg, de westgrens van het plangebied. In 2000 is een omvangrijk proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd in het plangebied. Op basis van dit proefonderzoek is een aantal vindplaatsen benoemd, 
die aanvullend archeologisch onderzocht dienden te worden.

1
  

 
Dit onderzoek heeft betrekking op één van deze vindplaatsen: De Sint Anthoniskapel. Omdat bij het 
definitief onderzoek naar de kapel in 2006 sporen werden gevonden van een veel grotere vindplaats 
uit de 13

de
 eeuw, was het uiteindelijke onderzoeksgebied  groter dan in 2000 werd aangenomen. Het 

onderzoeksgebied werd aan de zuidwestzijde begrensd door de hoge gronden van de Olthofes. Aan 
de noord en noordoostzijde werd de grens gevormd door de Dortherbeek.  Aan de oostzijde vervulde 
de spoorlijn van Deventer naar Zutphen deze rol.  
 
Het onderzoek in 2006 liep totaal anders dan verwacht. Waar voorafgaand aan het onderzoek werd 
aangenomen dat de Sint Anthoniskapel de hoofdmoot van het onderzoek zou gaan vormen, bleek er 
onder en rond de kapel een oudere, veel complexere vindplaats schuil te gaan.  
 
Twee werkputten die werden aangelegd op de veronderstelde locatie van de Molendijk lieten naast 
het verloop van de dijk ook een brede gracht (structuur 13) zien die vanuit de richting van de Olthof 
kwam en net voor de circulaire greppel om de kapel uitkwam in een gracht die ruim om de kapel 
heenliep. Juist deze gracht bevatte een grote hoeveelheid vondstmateriaal uit de 13

de
 eeuw terwijl in 

de greppel rond de kapel ook jonger materiaal werd aangetroffen. Vanuit de werkputten die waren 
aangelegd op de Anthonisbelt werden zoeksleuven aangelegd om het verdere verloop van de 
buitenste gracht te bepalen. Hieruit bleek dat rondom de kapel een omgracht areaal lag dat ongeveer 
70 bij 90 m groot was en een onregelmatige vorm had. Aan de westzijde werd de gracht oversneden 
door de ronde greppel om de kapel. De buitenste gracht was dus al dicht toen de kapel werd 
aangelegd.  
 
Er was lang niet voldoende tijd om het gehele gebied binnen de grachten op te graven. Wel konden 
ten zuiden van de Anthonisbelt een aantal grotere werkputten worden aangelegd. Naast verschillende 
paalsporen zonder duidelijke samenhang werden hier de resten van een tweetal waterputten en een 
waterkuil aangetroffen. Bij het couperen van de grachten kwamen naast grote hoeveelheden keramiek 
verschillende houten voorwerpen, enkele Hanzeschalen en een vijzel van graniet aan het licht. Verder 
bevonden zich in de grachten relatief grote hoeveelheden natuursteen waaronder delen van 
vloerplaten. Daarnaast bevatten de grachten grote hoeveelheden baksteen. Dit is bijzonder omdat 
baksteen in deze periode slechts zeer beperkt werd toegepast, zeker op het platteland.  
 
Op basis van de vondsten, de datering en de historische bronnen werd geconcludeerd dat het hier 

vermoedelijk de resten van het vroegste klooster Maria ter Horst betrof.
2
 Dit klooster werd rond 1225 

gesticht om ergens kort voor 1259 in vlammen op te gaan. In 1266 werd het verplaatst naar zijn 
historisch bekende locatie tussen de Dortherbeek en de Schipbeek. Daarop werd in overleg met de 
opdrachtgever besloten dat vervolgonderzoek nodig was. Dit onderzoek werd in de lente van 2008 
uitgevoerd. Voorafgaand aan dit onderzoek werden meer specifieke onderzoeksvragen opgesteld.  
 

                                                      
1
 Appels, 2002. 

2
 Kossen & Vermeulen, 2007.  
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2. Werkwijze 
 

2006 
Voorafgaand aan het onderzoek in 2006 werd een strategie geformuleerd om de toenmalige 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het terrein binnen de circulaire greppel zou in vier 
kwadranten worden onderzocht. De profieldammen tussen de kwadranten dienden om informatie te 
geven over de opbouw van de bult en de overgang naar de greppel. Om te voorkomen dat de locatie 
van de profielen verstoord was door de proefsleuf in 2000 is gekozen voor profielen die exact noord-
zuid en west-oost lagen. 
 
Ten noordoosten van de circulaire structuur lag een van nature iets hoger gelegen deel van het 
landschap. Door over deze lage zandkop drie oost-west georiënteerde proefsleuven aan te leggen, 
kon worden bepaald of hier sporen aanwezig waren en in hoeverre definitief onderzoek hier 
noodzakelijk was. Waarnodig kon dan alsnog worden uitgebreid.  
 
Verder was het de bedoeling drie putten haaks op de Molendijk aan te leggen. De oriëntatie van deze 
putten zou het verloop van de dijk volgen waardoor de putten elk een andere oriëntatie zouden 
krijgen. De geplande werkput ten noorden van de circulaire structuur lag noordoost-zuidwest, de 
geplande werkputten naast en ten zuiden van de circulaire structuur beide oost-west.  
 
De beekloop of gracht zou verder worden onderzocht door het zuidoostelijke kwadrant over de 
circulaire structuur naar het zuidoosten uit te breiden. De uitbreiding moest minimaal zo groot worden 
dat het verloop van de in 2000 aangetroffen beekloop of gracht in alle richtingen kon worden 
voorspeld en doormiddel van boringen en of sleuven verder onderzocht.  
 
Tot slot moesten ter hoogte van de nederzettingen uit de prehistorie één of twee proefsleuven 
gegraven worden haaks op de es van de Olthof om te controleren of er gebruik is gemaakt van deze 
randzones.     
 
In deze fase zijn 18 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 4.000 m2 (bijlage 2). 
 
 
Op 12 juli 2006 werd begonnen met de aanleg van de eerste werkputten (1 en 2). Volgens planning 
zouden twee geschakelde werkputten van 25 m lang en 10 m breed worden aangelegd om de 
Molendijk en de naastgelegen watergang nader te onderzoeken. Begonnen werd met de aanleg van 
de werkput die het verst van de in 2000 opgegraven structuur gelegen was.  Aan de noordwestzijde 
van werkput 1 waren de sporen van de waterloop duidelijk te herkennen. De zuidoostelijke helft van 
de werkput was echter volledig verstoord door een grote recent opgevulde laagte die naast allerlei 
houtresten van gerooide bomen ook plastic bevatte. Aangezien de kans op intacte sporen ten 
zuidoosten van werkput 1 gering werd geacht, werd besloten werkput 2 direct ten noordwesten van 
werkput 1 aan te leggen. Omdat zich in het noordwestprofiel van werkput 1 mogelijk informatie over 
het dijklichaam van de Molendijk bevond, bleef tussen werkput 1 en 2 een profieldam staan.  
 
In werkput 2 sloten de resten van de zuidwest-noordoost lopende waterloop aan op een oost-west 
lopende gracht. Uiteindelijk bleek dit de eerste aanzet van de gracht rond het kloosterterrein te zijn. 
Ten westen van de waterloop lagen twee smallere greppels met een lege zone ertussen. Het geheel 
werd al in het veld geïnterpreteerd als de Molendijk. In de grachten in werkput 2 werden grote 
hoeveelheden proto-steengoed, paffrath en kogelpot aangetroffen. Daarnaast waren er opvallende 
natuursteenfragmenten zoals delen van vloerplaten en rode zandsteen. Ook werden steeds meer 
baksteenfragmenten gevonden die gezien de datering van de keramiek uit het vondstcomplex uit de 
eerste helft van de 13

de
 eeuw moesten dateren. In aanvulling daarop werd een messing Hanzeschaal 

gevonden. Duidelijk werd dat de locatie meer moest zijn geweest dan een boerderij. Aangezien de 
kapel pas veel later tot stand kwam, kwamen alleen een (adellijke) hofboerderij of een klooster in 
aanmerking. Vastgesteld werd dat de datering van het materiaal overeenkwam met de vroegste fase 
van het klooster Maria ter Horst (1225-1253).  
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Aansluitend werd begonnen met de aanleg van werkput 3 over het zuidoostelijke kwadrant van de 
circulaire structuur. De werkput toonde de sporen van de circulaire greppel waarbinnen zoals verwacht 
geen sporen meer werden aangetroffen. Buiten de greppel lagen twee waterputten, een waterkuil en 
enkele losse sporen. Ook werden een aantal parallelle banen aangetroffen die van zuid naar noord 
door de werkput liepen. In het oosten van werkput 3 werden steeds minder sporen aangetroffen. 
Daarom werd ten oosten van werkput 3 in eerste instantie geen volledige werkput aangelegd. In 
plaats daarvan werd in het verlengde van het zuidprofiel een proefsleuf uitgezet. Deze werkput  4 was 
bedoeld om de grens van de hoger gelegen zandkop te bepalen en om te controleren of de in werkput 
2 aangetroffen gracht hier de bocht omging. De werkput liet duidelijk een dalend niveau van het 
natuurlijke zand zien, begrensd door een gracht die vergelijkbaar was met de gracht in werkput 2.  
 
Werkput 5 werd aangelegd op het noordwestelijke kwadrant van de Sint Anthoniskapel. Naast de 
greppel werden slechts enkele paalsporen en ploegkrassen aangetroffen. In de noordwest hoek van 
de werkput, buiten de greppel, werden in het geheel geen sporen aangetroffen. Hierna werd besloten 
de beide overige kwadranten niet groter te maken dan de buitenzijde van de greppel. Aansluitend 
werd werkput 6, een proefsleuf, aangelegd in het verlengde van het noordprofiel van werkput 3. In 
werkput 6 werd opnieuw de gracht uit werkput 2 en 4 aangesneden die enkele scherven proto-
steengoed bleek te bevatten.  
 
Werkput 7 lag over het noordoost kwadrant van de Sint Anthoniskapel. Ten oosten van de greppel 
werden dezelfde oost- west georiënteerde parallelle banen aangetroffen als in werkput 3. De 
waterloop en de oost-west lopende gracht in werkput 2 bevatten een laag uit de gebruiksfase die 
naast proto-steengoed ook fragmenten van een houten schaal, botmateriaal en zaden en pitten 
opleverde. Daarop werd bedacht de grachten laagsgewijs uit te graven en de uitkomende grond  te 
zeven. Omdat dit weinig materiaal opleverde werd al snel besloten de grond uit de grote waterloop 
niet verder te zeven. In de 2 à 3 m brede oost-west lopende gracht was een vuile vulling aanwezig die 
naast proto-steengoed ook baksteen en tufsteen bevatte.  De uitkomende grond werd gezeefd en 
leverde veel materiaal op.  
 

Werkput 9 is aangelegd op het zuidwestelijke kwadrant van de Anthoniskapel.
3
 Binnen de greppel 

lagen ook hier nauwelijks sporen. Aan de buitenzijde van de greppel was onder de greppel een 
oudere min of meer noordwest zuidoost lopende gracht  te zien.   
 
Tussen de werkputten 4 en 6 werd een nieuwe werkput aangelegd: werkput 10. De delen van de 
werkputten 4 en 6 die in de nieuwe werkput lagen, zijn verder als werkput 10 gedocumenteerd . De 
werkput werd aan de oostzijde begrensd door een dubbele gracht waarvan de binnenste tak aansloot 
op de gracht in werkput 2. Binnen de grachten lagen enkele paalgaten en kuilen.  
 
Werkput 11 was een trapeziumvormige werkput tussen de werkputten 2 en 3. In de werkput waren de 
gracht en twee greppels van de Molendijk te herkennen. In werkput 12 bevondt zich de verbinding 
tussen de fragmenten van de gracht in werkput 9 en 11.  
 
In het verlengde van het oostprofiel van werkput 5 was direct bij de aanleg een proefsleuf aangelegd. 
In het noordelijke uiteinde van deze werkput 13 werd een gracht aangetroffen die veel keramiek en 
fragmenten van houten voorwerpen opleverde. Aangenomen werd dat het hier mogelijk om het 
noordelijke tracé van de eerder aangetroffen gracht rond het klooster ging.   
 
De werkputten 14 tot 18 werden aangelegd met als doel het aan de noordzijde begrenzen van het 
omgrachte terrein. Werkput 14 was de enige echte werkput en lag aan het noordelijke uiteinde van 
werkput 13. In de werkput werd naast de verwachte gracht een structuur van twee parallelle sloten 
met daartussen haakse banen aangetroffen. Hoewel de structuur in het veld werd geïnterpreteerd als 
mogelijke tiendschuur of haaghuis voor baksteenproductie bleek bij de voorlopige uitwerking dat het 
hier sporen van de Molendijk betrof. De werkputten 15 en 16 waren proefsleuven ten zuidwesten van 
werkput 14 en lieten beide de gracht  zien die het terrein omsloot. De werkputten 17 en 18 lagen ten 
zuidoosten van werkput 14 en leverden eveneens sporen van de omringende gracht op. Alleen in 
werkput 14 en werkput 16 werd gecoupeerd. In werkput 15, 17 en 18 werden geen coupes gezet. 
Vooral de coupes in werkput 14 leverden veel materiaal op waaronder een enorme voorraadpot uit 

                                                      
3
 Werkputnummer 8 is niet uitgedeeld.   
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Elmpt. Op de laatste dag van het project, maandag 4 september, werden in werkput 14 nog een 
duigenkom en een Hanzeschaal gevonden.  
 

2008 
Omdat het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied in 2006 al volledig onderzocht was, richtte het 
onderzoek in 2008 zich vooral op het noordelijke deel van de vindplaats. Hiervoor is een plan van 
aanpak opgesteld.

4
 Hoewel alle ondiepe sporen waarschijnlijk verdwenen waren, moest toch rekening 

worden gehouden met de aanwezigheid van diepere sporen zoals afvalkuilen. Ook kon niet worden 
uitgesloten dat aan de randen van het gebied, waar het natuurlijke zand zich op iets grotere diepte 
bevindt, ook ondiepere sporen bewaard waren gebleven. Daarom waren binnen de grachten in totaal 
10 werkputten gepland.  
 
De gracht rondom het klooster bevatte op sommige plaatsen zeer veel materiaal maar was op andere 
plaatsen vrijwel vondstloos. In totaal waren 13 werkputten gepland over de grachten die grotendeels 
in de lengte van de gracht waren georiënteerd. In elk van de werkputten waren om de 6 meter coupes 
haaks op de gracht  gepland. De coupes, met een breedte van 1 m, dienden om de vullingslagen van 
de gracht te faseren en om te bepalen of en in welke lagen vondsten aanwezig waren. Op basis 
hiervan zou dan worden bepaald of het tussenliggende gedeelte van de gracht verder moest worden 
uitgeschaafd. Wanneer weinig materiaal werd aangetroffen kon worden volstaan met machinaal 
verdiepen van het tussenliggende deel. Indien nodig werden eventuele vondstrijke lagen uitgeschaafd. 
Uit iedere coupe diende in ieder geval één 100 liter monster uit de gebruiksperiode en één 100 
litermonster uit de vulling ter plaatse te worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. 
Op basis van de resultaten uit dit monster werd bepaald of het zeven van meer grond zinvol was. 
Hierbij is steeds een representatief deel van het monster gezeefd over 2 mm, waarna is overgegaan 
op een zeef met een maaswijdte van 5 mm.  
 
De in 2006 geplande putten op de rand van de es waren door tijdgebrek niet aangelegd. Daarom 
werden in de planning van dit onderzoek alsnog vier werkputten op de rand van de Olthofes 
meegenomen. Deze werkputten dienden om vast te stellen of op de overgang van hoog naar laag nog 
sporen aanwezig waren. Ook moest een poging worden gedaan om de in 2006 aangetroffen 
verlandde waterloop aan de voet van de es te dateren. Mochten hier natte contexten met voldoende 
dateerbaar materiaal worden aangetroffen, dan zouden pollenmonsters en monsters voor macroresten 
worden verzameld.  
 
Tijdens deze fase zijn 32 putten aangelegd met een totale oppervlakte van 6.050 m2. 
 
Een aantal werkputten die tijdens het project Olthof Beekdal zijn aangelegd maken in feite deel uit van 
de vindplaatsen Olthof Zuid Middeleeuwen en Olthof Watermolen. Voor het overzicht zullen deze 
werkputten als onderdeel van de rapportage over deze projecten worden uitgewerkt. Werkput 20 lag 
op de hoge gronden net ten noorden van de Olthof. De werkputten 29, 37, 47, 48, 49, 55-64 waren 
gelegen in het beekdal ten zuiden van de vindplaats Olthof Beekdal.  
  
Het onderzoek in 2008 begon op 2 mei met de aanleg van een proefgat aan de westzijde van het 
terrein. Deze sleuf werd aangelegd op het laagste deel van het onderzoeksgebied om de hoogte van 
de grondwaterstand ten opzichte van het vlak te bepalen. Het water stond nog te hoog om het vlak 
aan te leggen zodat een tweede proefgat  werd aangelegd aan noordzijde van het onderzoeksgebied. 
Dit proefgat is uitgebreid tot werkput 18. In de werkput waren de gracht rond het kloosterterrein, de 
grondsporen van de dijk en de aanzet van een oeverzone langs de Dortherbeek te herkennen. Bij het 
couperen van de grachten in werkput 18 werd duidelijk dat de ringsloot ter plaatse in feite uit twee 
smallere sloten bestond. In één van de coupes over de gracht werden twee houten palen aangetroffen 
waarvan werd aangenomen dat deze deel uit hebben gemaakt van een brug. Daarom is in een later 
stadium een tweede vlak aangelegd. In het vlak werden negen palen gevonden die samen de 
fundering van een brug over beide grachten vormden. In de grachten tussen de brugpalen werden 
naast keramiek grote hoeveelheden zaden en pitten gevonden. Deze zijn voor onderzoek naar 
macroresten bemonsterd. De grond op de bodem van de grachten werd in big bags geschept om later 
te worden gezeefd. 
 

                                                      
4
 Vermeulen, 2008. 
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Om de locaties van de werkputten te bepalen, werd parallel aan de es van de Olthof een 
hoofdmeetlijn uitgezet. Op basis van de 150 m lange hoofdmeetlijn zijn alle werkputten uitgezet en de 
maaiveldhoogtes gewaterpast. Aan het project werd naast de medewerkers van Archeologie Deventer 
meegewerkt door de studenten van de opleiding HBO Archeologie aan de hogeschool Saxion Next te 
Deventer. Onder begeleiding werden in groepen van 5 à 6 studenten de werkzaamheden uitgevoerd.  
 
Direct ten oosten van werkput 18 is werkput 19 aangelegd. Deze werkput liet naast de structuren die 
ook in werkput 18 werden aangetroffen ook een duidelijke oeverzone van de beek zien. Aansluitend 
werden twee werkputten aangelegd op het terrein binnen de grachten. Omdat uit het onderzoek in 
2006 al was gebleken dat de kop grotendeels is afgetopt, werd alleen nog rekening gehouden met 
diepere sporen. Werkput 21 lag direct ten noorden van werkput 5 en bevatte nauwelijks sporen. 
Werkput 22 lag op zijn beurt aan het westelijke uiteinde van werkput 21 en had een noord-zuid 
oriëntatie. Deze werkput lag iets meer op de flank van de kop waardoor de verstoring beperkter was 
gebleven en enkele sporen en greppels (structuur 26) te zien waren die echter geen samenhang leken 
te vertonen. Als laatste werd deze week werkput 23 aangelegd waarvan het oostelijke uiteinde direct 
ten noorden van werkput 22 lag. Het westelijke uiteinde van de oost-west georiënteerde werkput lag 
nog verder in de laagte dan de eerder aangelegde werkputten. In de werkput was de gracht rond het 
kloosterterrein duidelijk te herkennen. Ten westen daarvan lagen dagzomende lagen die met een 
oudere sloot of een natuurlijke watergang in verband werden gebracht.  
 
Werkput 24 lag direct ten noorden van werkput 7 en liet net als deze werkput sporen van de Molendijk 
zien. De werkputten 25 tot 27 lagen ten oosten van de zuidelijke helft van werkput 24. Als eerste werd 
de meeste westelijke werkput 25 aangelegd die alleen aan de rand sporen van de Molendijk bevatte. 
Daarna werd de meest oostelijke werkput (26) aangelegd. Deze werkput liet de gracht rond het 
kloosterterrein zien die werd oversneden door een baan parallel aan de Dortherbeek. Of het hier een 
sloot betreft of de oeverzone van de huidige Dortherbeek was niet direct te zien. In de tussen werkput 
25 en 26 gelegen werkput 27 waren nauwelijks sporen te zien. De daarna aangelegde werkput 28 lag 
ten zuiden van werkput 10 en liet de gracht rond het klooster duidelijk zien. Al in het vlak was een 
nazak of vullingslaag te herkennen die opvallend veel vondsten bevatte. Dit week af van de situatie 
elders waar de vondsten zich vooral onderin de gracht, in de lagen uit de gebruiksfase, bevonden.  
 
Werkput 30 lag direct ten oosten van werkput 28. In de werkput waren de gracht en de greppel uit 
werkput 28 te zien maar lag aan de zuidzijde ook een sloot gevuld met boomstobben en recent afval. 
Werkput 31, een halve werkput, werd aangelegd ten oosten van werkput 30 en liet de gracht en de 
greppel rond het kloosterterrein met de recente verstoring zien. De aanwezigheid van de verstoring 
maakte het onnodig om de zuidelijke helft van deze werkput aan te leggen. Ten noorden van werkput 
24 werd werkput 32 aangelegd die doorliep tot aan de Dortherbeek. In de werkput was naast de 
gracht rond het klooster ook weer de gegraven watergang parallel aan de Dortherbeek te herkennen. 
In het westen van de werkput lagen sporen van de dijk.  
 
Werkput 33 lag ongeveer 10 m ten westen van de noordelijke helft van werkput 18. Hierin was de 
molenbeek te zien noordoost-zuidwest liep en met geen mogelijkheid kon aansluiten op de buitenste 
sloot in werkput 18. De waterloop lag wel op lijn met de buitenste molenbeek aangetroffen in werkput 
23 en had ook een vergelijkbare breedte. Tussen werkput 18 en werkput 33 is werkput 34 aangelegd. 
In deze werkput was te zien dat de gracht zoals aangetroffen in werkput 23 naar het oosten steeds 
breder werd. Hiermee werd waarschijnlijk dat de beide grachten in werkput 18 en 19 in feite deel 
uitmaakten van dezelfde binnenste gracht rond het kloosterterrein die ter plaatse van de brug in twee 
lopen uiteen viel.  
 
Aan de oostzijde van het terrein werd ten zuiden van werkput 22, werkput 35 aangelegd. Het vlak van 
de werkput was zeer moeilijk te interpreteren. Naast de gracht rond het klooster en de voorzetting van 
de molenbeek in werkput 33 waren over het grootse deel van de werkput dagzomende lagen te 
herkennen die in een natte context moeten zijn afgezet.  
 
Werkput 36 bevond zich aan de uiterste zuidzijde van het terrein op de veronderstelde zuidwesthoek 
van de gracht rond het klooster. Hier lag in 2006 werkput 12 waardoor het vlak sterk gereduceerd was 
en daardoor moeilijk leesbaar. Ten zien waren in ieder geval twee grachten. Naast de gracht rond het 
klooster die met een bocht van het noord naar het oostprofiel liep, lag een gracht die van noord naar 
zuid liep.  
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Iets ten zuiden van werkput 38 werd een nieuwe werkput aangelegd die aansloot op de in de eerste 
week van het onderzoek gegraven proefsleuf. Onder de ook in deze werkput 39 aanwezige gracht 
rond het klooster werd een pakket beekloopachtige vullingslagen aangetroffen.  
 
Werkput 40 was gelegen aan weerszijden van werkput 39 op de westelijke rand van de zandkop. In 
de werkput waren naast de gracht rond het klooster opnieuw dagzomende lagen van een beekloop of 
natte laagte te herkennen. Aansluitend werd werkput 41 aangelegd die ten noorden van werkput 21 
lag. De werkput bevatte vrijwel geen sporen. Direct ten oosten hiervan werd werkput 42 gegraven 
waarin sporen van de Molendijk werden aangetroffen. Werkput 43 was een driehoekige put ten oosten 
van werkput 19 en ten noorden van werkput 32. In deze werkput waren opnieuw de gracht rond het 
klooster en de gegraven waterloop parallel aan de Dortherbeek zichtbaar. De nieuwe werkput 44 lag 
aan de oostzijde van het terrein tussen werkput 32 en de noordelijke zijden van de werkputten 25 tot 
27. In deze werkput werden de gracht rond het klooster en de gegraven waterloop parallel aan de  
Dortherbeek gevonden. Tot slot is deze week werkput 45 aangelegd die tussen werkput 23 en 33 lag 
en de noordwest hoek van de kloostergracht en een deel van de molenbeek opleverde.  
 
Ten westen van werkput 28 werd werkput 46 aangelegd. Deze werkput overlapte voor een aanzienlijk 
deel met de eerder aangelegde werkputten 1, 2 en 3 en bevatte slechts kleine fragmenten van de 
gracht en de greppel aan deze zijde van het terrein.  
 
Werkput 53 lag in het uiterste noorden van het onderzoeksgebied. In de werkput was te zien hoe de 
molenbeek uit de werkputten 23, 45, 33 en 34 aansloot op een gracht parallel aan de Dortherbeek. De 
molenbeek werd oversneden door de greppels van de molendijk en is dus in ieder geval ouder. De 
dijkgreppel aan de westzijde van de dijk liep aan de noordzijde de werkput uit. Tot slot werd op de 
rand van de es een 4 m brede proefsleuf gegraven: werkput 50. Deze was bedoeld om te controleren 
of langs de es een oude waterloop aanwezig is. Het natuurlijke gele zand bevond zich slechts enkele 
decimeters onder maaiveld en er werd  in eerste instantie geen waterloop herkend. 
 
Vervolgens werden nog twee proefsleuven haaks op de es aangelegd. De eerste van deze sleuven, 
werkput 51, lag ten zuidwesten van werkput 40. Hier werden duidelijke aanwijzingen voor een 
natuurlijke waterloop aangetroffen waarvan werd geopperd dat deze aansloot op die in werkput 38 en 
39. Opvallend is dat deze lagen geen archeologisch vondstmateriaal bevatten en daarom 
vermoedelijk ouder zijn dan het klooster. Werkput 52 lag ten zuiden van werkput 36 en liet eveneens 
natte natuurlijke lagen zien. Aan de oostzijde van de werkput was de grote recente verstoring te 
herkennen die ook in de werkput 1, 30 en 31 werd aangetroffen. Bij het machinaal afwerken van de 
gegraven waterloop en gracht in werkput 44 werd een humusrijke laag met plantenresten en enkele 
complete kannen van proto-steengoed en een houten bord gevonden. Omdat het ging om losse 
vondsten werd de vettige substantie niet bemonsterd om te zeven.  
 
De proefsleuf ten noorden van werkput 39 had nog geen nummer en werd werkput 54. Na 
documentatie van het vlak werd werkput 52 verder verdiept. Hierbij bleek dat sprake was van een 
natuurlijke laagte of waterloop die een tijdlang vol water heeft gestaan. Deze lagen werden 
doorsneden door een brede sloot die enkele fragmenten baksteenpuin en leem bevatte . Uit de 
verschillende lagen werden ter datering pollenmonsters genomen. In de week van 18 augustus werd 
deze fase van het onderzoek afgerond.  
 

Algemene Methodiek 
De opgravingsvlakken zijn aangelegd met een bandenkraan en de platte bak. Hierbij werden de 
bovenste lagen in dikkere lagen afgegraven en werden naar onderen steeds dunnere lagen 
gehanteerd. Bij het machinaal aanleggen werden waar mogelijk in ieder geval de onderste lagen van 
het vlak met een metaaldetector onderzocht. Aanleg vondsten zijn zo veel mogelijk aan sporen in het 
vlak gekoppeld. Direct na het machinaal aanleggen van het vlak is het gehele vlak met de schep 
opgeschaafd en aangekrast. Na het fotograferen zijn in de verschillende werkputten buizen geslagen 
zodat de vlakken konden worden getekend (schaal 1:50). Alle sporen zijn voorzien van een 
spoornummer en aansluitend beschreven. De spoor, foto en vondstnummering is uniek. In 2006 en 
2008 zijn opvolgende nummers uitgedeeld, nummer 1 komt maar een keer voor. De meetbuizen in de 
werkputten zijn ingemeten door Arcadis.  
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Alle sporen die niet met zekerheid natuurlijk of recent waren, zijn gecoupeerd. Alle relevante sporen 
zijn na het couperen getekend (schaal 1:20) en gefotografeerd. Een interpretatie is ingevuld in de 
sporenlijst. Alle gedocumenteerde sporen zijn aansluitend afgewerkt. Bij de kleinere sporen gebeurde 
dit met de schep en in enkele gevallen met de troffel. De grotere sporen zijn in kwadranten 
gecoupeerd. Waar mogelijk zijn hierbij in de waterputten en waterkuil ook tussenvlakken aangelegd en 
gedocumenteerd. Het afwerken van de coupes over de verschillende sloten en grachten gebeurde 
machinaal. Wanneer bij het machinaal afwerken van de coupes vondstrijke lagen werden aangetroffen 
zijn deze integraal in big bags geschept en aansluitend gezeefd. Over het algemeen werd eerst een 
aantal kruiwagens over de 2 mm zeef verwerkt. Wanneer geen opvallende kleine vondsten werden 
aangetroffen, werd de rest van het materiaal over 5 mm gezeefd.   
 
Alle vlakken zijn om de 3 m gewaterpast, het maaiveld om de 5 m. In de meeste werkputten zijn geen 
profielen gedocumenteerd omdat slechts AC-profielen aanwezig waren. Aan de westzijde van het 
onderzoeksgebied tegen de Olthof es werden een aantal profielsleuven aangelegd om de opbouw van 
de hier gelegen natuurlijke laagte te bepalen. In deze werkputten is steeds een volledig lengteprofiel 
gedocumenteerd.   
 
Het onderzoek leverde zowel constructiehout als houten gebruiksvoorwerpen op. Het gebruikshout 
van de bruggen en de waterputten is na het lichten allereerst onder water bewaard. Daarna is het 
getekend, gefotografeerd en na het nemen van monsters voor jaarringonderzoek geselecteerd. De 
tientallen stuks houten vaatwerk zijn zoveel mogelijk met de onderliggende grond gelicht waarna de 
meest complete exemplaren voor restauratie zijn opgestuurd naar Restaura (Haelen). Archeologisch 
complete vormen zijn wel getekend en gefotografeerd maar niet geconserveerd. De archeologisch niet 
complete vormen zijn niet getekend en gefotografeerd. De niet geconserveerde houtresten worden nat 
bewaard.  
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3. Voorlopige resultaten 
Het onderzoek heeft naast de verwachte sporen van de Anthoniskapel (in de vorm van de greppels 
rond die kapel) ook sporen opgeleverd die in verband kunnen worden gebracht met de aanwezigheid 
van het cisterciënzerklooster Maria ter Horst op deze locatie. Deze sporen bestaan uit de grachten 
rond het kloostercomplex en enkele diepere sporen van de inrichting van het terrein, zoals de 
waterputten en enkele afvalkuilen. Sporen van de gebouwen ontbreken, waarschijnlijk als gevolg van 
egalisatiewerkzaamheden in de 20

ste
 eeuw. Daarnaast zijn sporen van de Molendijk aangetroffen. 

3.1 Landschap 
De vindplaats ligt in het beekdal van de Dortherbeek. Uit de profielen kan een redelijk goede 
reconstructie van de landschapsontwikkeling van de locatie worden gemaakt. De onderste lagen in de 
profielen bestaan uit sterk siltig zand, waarop zich een dunne bodem heeft gevormd (werkput 52). Het 
pollenspectrum uit het moedersediment en de bodemvormingslaag zelf wijzen op een datering van 
deze bodem in het Bölling interstadiaal (13.000 – 12.000 BC). De bodem vertoont een lichte helling in 
oostelijke richting. De oude bodem is afgedekt door een gereduceerd, sterk siltig zandpakket. De 
datering van dit pakket kan niet scherp worden gesteld. Zeker is wel dat dit pakket wordt doorsneden 
door de vullingslagen van een ca 30 m brede natuurlijke waterloop die parallel aan de westelijk van 
het onderzoeksgebied gelegen dekzandrug heeft gestroomd. Het pollenspectrum in twee monsters uit 
de humeuze lagen uit de functionele fase van deze waterloop suggereert dat deze gedurende lange 
tijd heeft gefunctioneerd. Het oudste monster wijst op een datering rond 3.000 BC, terwijl het jongste 
monster tussen 700 en 900 na Chr. Is te dateren. Vermoedelijk was sprake van een min of meer 
vlechtend systeem van kleinere waterlopen.  
 
Het kloostercomplex is aangelegd op een natuurlijk zandkopje tussen deze oude waterloop en de 
huidige Dortherbeek. Wanneer de loop van de huidige Dortherbeek is ontstaan is niet duidelijk.  

3.2 Sporen en structuren 
Het grootste deel van de aangetroffen sporen kan worden toegeschreven aan het klooster Maria ter 
Horst uit de eerste helft van de 13

de
 eeuw. Het betreft hoofdzakelijk grachtvullingen. Daarnaast zijn 

twee waterputten en een waterkuil aangetroffen en diverse kuilen waaronder een aantal afvalkuilen.  
 
De greppel rond de locatie van de Anthoniskapel is het enige spoor dat van dit complex is 
teruggevonden. Deze greppel dateert uit de 16

de
 eeuw.  

 
De jongste sporen zijn afkomstig van de Molendijk. Deze heeft waarschijnlijk in meerdere fasen 
gefunctioneerd tussen het eind van de 15

de
 eeuw en het begin van de 20

ste
 eeuw. Voorafgaand aan 

deze dijk werden twee bruggen aangelegd over de deels gedempte grachten van het klooster. Van 
deze bruggen zijn de eiken palen teruggevonden. Met behulp van dendrochronologisch onderzoek zijn 
deze aan het begin van de 15

de
 eeuw te dateren.  
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Code Interpretatie Aantal 

- Onbekend 11 

DYKL Dijklichaam 195 

GWC Gracht 640 

GWT Sloot 45 

HT Hout 40 

HTB Houten balk 34 

HTL Houten plank 2 

HTTP Houten paal 104 

KL Kuil 91 

KLA Afvalkuil 4 

LGN Natuurlijke laag 310 

PK Paalkuil 153 

VERVA Vervallen 45 

VL Vlek 32 

VLAK Vlak 281 

VSN Natuurlijk verstoring 51 

VSR Recente verstoring 132 

WA Waterput 36 

 

Totaal 2206 

 
Tabel 1 Aangetroffen spoorcategorieën 
 

Middeleeuwen  

De middeleeuwse sporen in het onderzoek behoren voor het overgrote deel tot het klooster Maria Ter 
Horst en dateren uit het tweede kwart van de 13

de
 eeuw. Direct voorafgaand aan de grachten van het 

klooster was sprake van een gegraven watergang, die voor een deel gebruik maakte van het tracé 
van de oude natuurlijke waterloop. Deze watergang kan worden geïnterpreteerd als molenbeek. Deze 
voerde het water af van de ongeveer 500 m zuidelijker gelegen watermolen bij de Olthof. Uit de 14

de
 

en 15
de

 eeuw zijn ten oosten van het klooster twee gegraven watergangen aangetroffen. Deze lopen 
min of meer parallel aan de huidige Dortherbeek. Of deze waterlopen ook deel uitmaakten van de loop 
van deze beek is niet duidelijk.  
 
In de deels gedempte grachten rond het klooster werden aan het begin van de 15

de
 eeuw twee houten 

bruggen aangelegd, waarvan de eikenhouten palen zijn teruggevonden. Deze bruggen kunnen 
worden geïnterpreteerd als de voorlopers van de latere Molendijk.  

Nieuwe tijd 

Deze periode wordt vertegenwoordigd door de greppel rond de Anthoniskapel. Ook de sporen van de 
Molendijk en de greppels langs deze dijk dateren uit deze periode. Waarschijnlijk heeft de dijk tussen 
het eind van de 15

de
 eeuw en het begin van de 20

ste
 eeuw gefunctioneerd.  

 



 12

3.3 Vondstmateriaal 
 

Anorganische materialen 

 

Aardewerk 

Bij het aardewerk worden ook pijpaarden voorwerpen gerekend. In dit onderzoek betreft dat 
onderdelen van kleipijpen. Al het aardewerk dat in het veld is aangetroffen, is meegenomen. Het 
aardewerk is met een vondstkaartje met de relevante informatie in een vondstzakje gestopt en naar 
binnen gebracht. 
 
Het aardewerk werd gewassen en te drogen gelegd in de droogstelling. Het droge aardewerk is geteld 
en op de splitslijst geadministreerd. Daarna is het aardewerk met Oost-Indische inkt genummerd. 
Hierbij wordt op aan de rand van de binnenkant van de scherf een nummer aangebracht, Dit nummer 
bestaat uit het projectnummer gevolgd door een streepje en het vondst- of monsternummer 
(bijvoorbeeld 284 – 12 of 284 – M3). Ook al bevat een vondst- of monsternummer meerdere scherven, 
alle scherven van dat nummer krijgt dezelfde nummering. Hierna zijn de vondsten opgeslagen in het 
depot.  
 

Metaal 

Niet al het metaal dat tijdens de opgraving gevonden is, is meegenomen maar een selectie van het 
metaal. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de verschillende metalen en de functie van het 
object. Voorwerpen van andere metalen dan van ijzer zijn altijd meegenomen. Gereedschap en 
bijzondere voorwerpen van ijzer zijn eveneens meegenomen. Spijkers, nagels en onduidelijke brokken 
roest uit de bouwvoor en de bovenste esdeklagen dienden niet meegenomen te worden. De 
metaalvondsten zijn in het veld geadministreerd en met een vondstkaartje in een zakje gestopt. De 
metaalvondsten zijn, apart gehouden van de vondsten die binnen direct gewassen kunnen worden. 
Op deze manier is de kans dat de metalen objecten per ongeluk gewassen worden geminimaliseerd.  
 
De metalen voorwerpen zijn niet gewassen. Bijzondere vondsten, zoals de hanzeschalen van 
messing, zijn droog bewaard tot het moment dat deze ter conservering en restauratie naar een 
externe specialist zijn gestuurd. De voorwerpen zijn, voordat deze naar de specialist gestuurd zijn, 
gefotografeerd. Wanneer de objecten geconserveerd en eventueel gerestaureerd zijn, worden ze op 
schaal getekend en nogmaals gefotografeerd.  
 
Voorwerpen die niet ter conservering en restauratie weggestuurd werden,zijn intern geconserveerd. 
Voorwerpen die geen corrosielaag bevatten zijn, nadat ze geteld en op de splitslijst gezet zijn, droog 
in de klimaatcabine opgeslagen.  
 
Voorwerpen die roestig waren, maar nog wel stevig waren, zijn door middel van zandstralen ontdaan 
van hun corrosielaag. IJzeren voorwerpen werden hierna behandeld met een tannine-oplossing. Deze 
oplossing is niet poreus en sluit daar het metaal af van de buitenlucht. Hierdoor voorkomt de tannine 
het opnieuw aanroesten van het metaal.  
 
Voorwerpen gemaakt van een ander metaal dan ijzer, werden na reiniging ingesmeerd met 
microkristallijne was. Deze was voorkomt, net als de tannine, dat het voorwerp opnieuw gaat roesten.  
 

Natuursteen  

Onder het natuursteen valt hier ook het vuursteen, dit zal ook niet apart beschreven worden. 
Natuursteen met bewerkingssporen en natuursteen van een bijzondere steensoort zijn altijd 
meegenomen. Natuursteen van een bijzondere steensoort wordt meegenomen zodat de herkomst van 
de steensoort onderzocht kan worden om eventuele handelscontacten aan te duiden. Leisteen is 
enkel meegenomen als deze compleet is, of als het fragment een doorboring of inkrassing bevat. 
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Het natuursteen is samen met een vondstkaart met alle relevante informatie in een ziplock 
vondstzakje gedaan en naar binnen gebracht. Het natuursteen wordt binnen gewassen en te drogen 
gelegd in de droogstelling. Hierna wordt het geteld en geadministreerd. Wanneer mogelijk wordt hier 
al een onderscheid gemaakt in de steensoort. Zo wordt bijvoorbeeld het vuursteen apart geteld en op 
de splitslijst gezet. Hierna wordt het natuursteen in een zakje met een kaartje opgeslagen in het depot 
tot het moment dat het project uitgewerkt wordt. Kwetsbaar natuursteen wordt apart behandeld 
wanneer het binnengebracht wordt. Een voorbeeld hiervan is tefriet. Deze steensoort kan zeer broos 
zijn. Indien deze gewassen wordt, kan de steen afbrokkelen en zelfs verpulveren. Daarom is 
kwetsbaar tefriet eerst te drogen gelegd in de droogstelling. Het droge tefriet werd met een zacht 
borsteltje of kwast voorzichtig schoongemaakt, waarna ze zijn geteld en geadministreerd, op de 
splitslijst gezet en in het depot opgeslagen.  
 
Ondanks de selectie in het veld, zijn er relatief veel onbewerkt kleine stenen (kiezels) en natuurlijk 
vuursteen uit het veld mee naar binnen is genomen of uit een monster gehaald. Deze worden 
gedeselecteerd. De stenen zijn geteld en gewogen. Op de selectielijst is aangegeven hoeveel stuks 
natuursteen er zijn gedeselecteerd en om welke reden.  
 
In het veld zijn veel fragmenten van een onbekende natuursteen meegenomen die vermoedelijk onder 
andere gebruikt zijn als vloerplaten. Gezien de hoeveelheid fragmenten zijn enkel die fragmenten 
bewaard, die bewerkingssporen of sporen van slijtage bevatten. De fragmenten zonder sporen zijn 
geteld, gewogen, gemeten en op de selectielijst geadministreerd. Hierna zijn de fragmenten 
gedeselecteerd.  
 

Bouwkeramiek 

In het veld is bijna alle bouwkeramiek meegenomen. Dit is vooral gebeurt omdat de vindplaats een 
goed gesloten en dateerbaar vondstcomplex is. Na het wassen en drogen van het bouwkeramiek, zijn 
de fragmenten genummerd. Op de splitslijst is het onderscheid tussen baksteen en plavuis gemaakt. 
Bij de vondstverwerking en de deponering van het vondstmateriaal is wel een selectie gemaakt, zodat 
niet alle baksteenfragmenten zonder extra informatie in het depot opgeslagen zou worden. Alleen die 
fragmenten van baksteen en plavuizen die karakteristieke of daterende kenmerken bevatten, of groter 
zijn dan een bepaalde afmeting, zijn bewaard. Voorbeelden van karakteristieke kenmerken zijn sporen 
van secundaire verbranding, sporen van zand, afdrukken van handen of poten en versiering in reliëf. 
Wel zijn alle binnengebrachte fragmenten gewogen en gemeten.  
 
Voor de plavuizen en de baksteenfragmenten zijn bij de selectie verschillende criteria gehanteerd. 
Voor de plavuizen gold dat de fragmenten die groter zijn dan 6x6cm, of die opvallende kenmerken 
bevatten of een intacte hoek bevatten, bewaard zijn. De fragmenten die niet aan deze criteria 
voldeden, zijn na documentatie gedeselecteerd. Wat betreft het baksteen zijn alleen die fragmenten 
bewaard die voor meer dan de helft aanwezig zijn of die karakteristieke kenmerken bevatten. Alle 
andere fragmenten zijn na documentatie gedeselecteerd.  

Glas 

In het veld is al het aangetroffen glas verzameld en met een vondstkaartje in een ziplock-zak gestopt. 
Er zijn geen complete voorwerpen aangetroffen, enkel scherven. Binnen is het glas gewassen en 
weer in een zakje met water gedaan om afbladdering te voorkomen. Het glas is na administratie ook 
op deze wijze opgeslagen in het depot. 
 
Uit de verschillende monsters is in een enkel geval ook glas verzameld, onder andere kralen. Dit glas 
is gedroogd tijdens het drogen van het monster. Wanneer het glas van een goede kwaliteit was, is 
deze ook in droge toestand opgeslagen in het depot. Was het glas van mindere kwaliteit en begon het 
fragment al afbladdering te vertonen, dan is het glas in water verpakt.  
 

Organische materialen 
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Hout 

Bij houtvondsten wordt een onderscheid gemaakt in drie verschillende categorieën. De eerste is 
onbewerkt hout, ook wel natuurlijk hout. Dit zijn fragmenten hout die geen bewerkingssporen bevatten 
en die niet zichtbaar door de mens in het verleden gebruikt zijn. Deze houtfragmenten dienden niet 
meegenomen te worden, behalve als deze fragmenten geschikt zijn voor dendrochronologie of het 
bepalen van de houtsoort. Als de onbewerkte stukken hout toch mee naar binnen zijn gebracht, 
werden deze binnen bij de vondstverwerking direct gedeselecteerd. Deze fragmenten worden niet 
gedocumenteerd door middel van een tekening of foto. Op de selectielijst van het project is 
aangegeven dat de fragmenten onbewerkt hout zijn gedeselecteerd. Bij het zeven van de algemene 
monsters en de macromonsters worden deze stukken onbewerkt hout ook direct verwijderd. 
 
De andere twee categorieën, constructiehout en houten voorwerpen, worden ieder op hun eigen 
manier behandeld en verwerkt. Bij houten vondsten is het van belang dat deze vochtig gehouden 
worden om uitdroging en daarmee krimp en vervorming tegen te gaan. Wanneer het hout niet direct 
gelicht en geborgen kon worden, werd het afgedekt en vochtig gehouden. Zoals ook vermeld wordt op 
de vondstenwaaier van het SIKB, kan het verstandig zijn om de houten objecten in het veld niet te 
goed schoon te maken. De modder kan namelijk helpen om uitdroging tegen te gaan.  
 
Constructiehout 
Onder constructiehout worden die stukken hout bedoeld die onderdeel uit maakten van een 
constructie, bijvoorbeeld palen, balken en onderdelen van waterputten. Deze onderdelen bevatten 
bewerkingssporen. Al het constructiehout is in het veld gedocumenteerd of verpakt en meegenomen.  
Na het documenteren in het veld zijn de onderdelen gelicht. De stukken die qua formaat mee naar 
binnen konden, werden natgehouden en door middel van plastic folie ingepakt. De stukken hout 
werden ook met water in een vondst- of monsterzak verpakt. De stukken constructiehout of de zakken 
waar deze in zaten, werden voorzien van een vondstkaartje met alle relevante informatie. Op deze 
wijze werd het hout naar de vondstverwerking gebracht, waar het verder werd behandeld en verwerkt. 
In het geval van zeer grote stukken constructiehout, bijvoorbeeld de brugpalen, die niet mee naar 
binnen naar de vondstverwerking konden worden gebracht, werden deze in het veld gedocumenteerd. 
Het hout werd gefotografeerd en op schaal getekend. Hierna is in een aantal gevallen nog besloten 
om een dendromonster van het hout te nemen. Na controle van de documentatie en bemonstering is 
het hout gedeselecteerd.  
 
Het constructiehout dat binnen gebracht werd, werd in plastic bakken met water opgeslagen tot het 
moment dat deze verder behandeld en verwerkt werden. Het waterniveau in deze bakken werd 
regelmatig gecontroleerd en bijgevuld wanneer nodig.  
 
Binnen is de selectie gemaakt of het stuk hout geconserveerd en eventueel gerestaureerd werd, of 
enkel gedocumenteerd. De stukken hout zijn gefotografeerd en op schaal getekend.  
 
Handzame stukken constructiehout met extra informatie over het gebruik van het hout worden intern 
geconserveerd. Nadat het object getekend, gefotografeerd en beschreven is, wordt het in een P.E.G.-
bad gelegd waarna het opgeslagen wordt in de klimaatcabine of depot. Over het algemeen wordt 
constructiehout echter niet geconserveerd. Het object is getekend, gefotografeerd en beschreven. 
Hierna is in een aantal gevallen nog besloten om een dendromonster van het hout te nemen of een 
monster om de houtsoort te bepalen. Na controle van de documentatie en bemonstering is het hout 
gedeselecteerd.  
 
Houten voorwerpen 
Alle houten voorwerpen zijn in het veld verpakt en meegenomen. Het gaat hier om een uniek 
vondstcomplex, aangezien normaal gesproken houten voorwerpen in het zandgebied zeer snel 
vergaan.  
 
Houten voorwerpen zoals gereedschappen, schalen en borden werden net als het constructiehout nat 
gehouden tot het moment dat ze gelicht konden worden. De voorwerpen werden voorzichtig met de 
grond waar het voorwerp zich in bevond (de omgevingsgrond) gelicht. Wanneer het voorwerp te 
fragiel was, werd het en bloc gelicht. Het voorwerp werd met de omgevingsgrond en in water, in een 
afgesloten bak of ziplock zak geplaatst. Zowel op buitenkant als in de bak of zak is een vondstkaartje 
met alle informatie geplaatst. Op deze wijze werd het voorwerp voorzichtig naar de vondstverwerking 
gebracht, waar het verder werd behandeld en verwerkt. 



 15

 
De meeste houten voorwerpen worden niet intern geconserveerd en gerestaureerd. Tot het moment 
dat deze voorwerpen naar een externe specialist zijn gestuurd, zijn ze in hun omgevingsgrond in 
afgesloten plastic bakken met water opgeslagen. Wanneer de vondsten na conservering en 
restauratie terug komen, worden deze gefotografeerd en getekend. 
 
Verschillende houten voorwerpen zijn niet ter conservering weggestuurd. Hierbij gaat het voornamelijk 
om fragmenten van gedraaide borden en losse delen van duigenkommen. Deze zijn niet ter 
conservering naar een externe specialist gestuurd, aangezien er meerdere complete of bijna complete 
exemplaren zijn gevonden. Er is daarom ervoor gekozen om de incomplete en zeer gefragmenteerde 
exemplaren of enkel te documenteren of door middel van een P.E.G.-bad intern te conserveren. Het 
voorwerp wordt getekend, gefotografeerd en beschreven, waarna het gedeselecteerd wordt. Wordt 
het voorwerp intern geconserveerd, dan wordt het voor het P.E.G.-bad gefotografeerd. Na de 
conservering wordt het voorwerp nogmaals gefotografeerd en getekend, waarna het in de 
klimaatcabine wordt opgeslagen.  
  

Bot en schelp 

Gezien de geringe hoeveelheid botmateriaal dat aangetroffen werd in het veld, heeft er geen selectie 
in het veld plaatsgevonden en is al het aangetroffen botmateriaal meegenomen. Er is enkel los dierlijk 
botmateriaal gevonden, geen complete skeletten of menselijke begravingen. Het botmateriaal, 
waaronder ook hoorn, is in het veld samen met een vondstkaartje in een vondstzak naar 
binnengebracht. In het veld is geen schelp verzameld, wel zijn uit de monsters alle schelpen 
verzameld. De voornaamste reden dat er in het veld geen losse schelpen aangetroffen werden.  
 
Het botmateriaal is binnen gewassen en te drogen gelegd, waarna het is geteld en geadministreerd. 
Uit de verschillende monsters zijn eveneens al het botmateriaal en alle schelpen verzameld. Ook dit 
materiaal geteld en geadministreerd.  
 

Leer 

Alle leren voorwerpen of leerfragmenten die in het veld aangetroffen zijn, zijn meegenomen en 
bewaard. De leren voorwerpen of fragmenten leer werden in het veld altijd vochtig gehouden om 
uitdroging van het leer te voorkomen. Het leer wordt met water in een vondstzak gestopt en naar 
binnen gebracht. 
 
Binnen werd het leer voorzichtig gewassen en in een zak met water opgeslagen. Na administratie 
werd het leer behandeld met P.E.G, waarna het in het depot werd opgeslagen.  
Leer uit residuen van monsters werd op die manier opgeslagen zoals het aangetroffen werd. Als het 
leer nog vochtig was, werd het vochtig gehouden door in een zakje met water te bewaren. Was het 
leer droog, door het drogen van het residu, dan is het leer ook in droge toestand opgeslagen.  
 

Barnsteen en git 

Voorwerpen van barnsteen en git zijn voornamelijk in de vorm van kralen in monsters aangetroffen. Al 
het aangetroffen barnsteen en git is meegenomen en bewaard. Na de administratie worden de 
voorwerpen in het depot opgeslagen. Wanneer de voorwerpen uit een gedroogd monsterresidu 
kwamen en geheel droog waren, zijn deze ook droog verpakt. 
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Materiaalcategorie Aantal 

Keramiek 14700 

Bot, dierlijk 1777* 

Glas 62 

Pijpaarde 6 

Houtskool 207 

Verbrande leem 378 

Bouwkeramiek 530 

Natuursteen 1569 

Slak, sintel 251 

Metaal 411 

Organisch plantaardig 81084* 

Organisch, dierlijk 90 

 
Tabel 2 Aangetroffen vondstcategorieën. * De categorie dierlijk bot komt aanmerkelijk hoger uit 
vanwege de hoge fragmentatiegraad. Het organisch materiaal is niet geteld, maar hier is aangegeven 
met 9999 dat het om zeer grote hoeveelheden ging. 
 

3.4. Selectie en deponering 
Na afronding van de uitwerking worden alle vondsten en documentatie opgeslagen in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten, met uitsluiting van de hierboven gedeselecteerde vondsten.  
 
Het specialistisch onderzoek aan pollenmonsters, macroresten, natuursteen, metaal, glas en keramiek 
is op het moment van schrijven van dit document afgerond. Hetzelfde geldt voor de conservering van 
de kwetsbare materiaalgroepen als hout, metaal en leer. 
 
.
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Voorlopige conclusie en aanbeveling 

 

In de definitieve rapportage zullen de in het Programma van Eisen opgestelde onderzoeksvragen (zie 
onder) worden beantwoord. Aangezien het thans om een evaluatieverslag gaat en de definitieve 
uitwerking nog dient plaats te vinden, zullen de onderzoeksvragen indien mogelijk kort worden 
beantwoord. 
 

Recapitulatie van de onderzoeksvragen en voorlopige beantwoording 
 
Vraagstellingen fase 1 (2006) 
 
De periferie van de prehistorische nederzettingen 
 
1. Zijn in het beekdal nog resten uit het mesolithicum of het neolithicum aanwezig?  

Nee. 
2. Zo ja: zijn deze vindplaatsen dan net als de vindplaatsen op de hoge delen grotendeels verstoord 

of zijn de conserveringsomstandigheden hier beter?  
Zie 1. 

3. Hoe was het beekdal in de bronstijd, vroege ijzertijd en Romeinse tijd in gebruik? Zijn er 
afvaldumps of aanwijzingen voor landbouw, veeteelt of visserij te vinden en hoe sluiten deze 
sporen aan op de archeologische resten op de rug?   
Mogelijk liep door het beekdal langs de voet van de dekzandrug een smalle beek, die 
bestond uit een of meerdere kleine lopen. Antropogene sporen uit deze periode zijn niet 
aangetroffen. 

 
Een circulaire structuur  
 
4. Welk deel van de ronde structuur in het beekdal is nog intact en hoe groot is het deel dat is 

afgeschoven?  
De ronde structuur is in omtrek volledig intact. Hoe groot het deel is dat van de 
oorspronkelijke diepte van de greppel is verdwenen kon niet met zekerheid worden 
vastgesteld. Het terrein binnen de greppel is volledig afgetopt. 

5. Is de gehele hoogte van natuurlijke aard of is een gedeelte opgeworpen? 
De hoogte is in basis van natuurlijke aard. Of ook sprake is geweest van kunstmatige 
ophoging van deze kop kon niet worden vastgesteld.  

6. Zijn er binnen de grachten nog restanten te vinden van dieper gefundeerde gebouwen of diep 
ingegraven sporen zoals waterputten? Hoe heeft deze bebouwing er dan uit gezien?  
Nee, de sporen die wel zijn aangetroffen behoren tot een ouder complex (zie vraag 19 t/m 
32). 

7. Bij het proefonderzoek werd in de grachten vrij veel bouwpuin en ander vondstmateriaal 
teruggevonden. Kan op basis van deze vondsten meer worden gezegd over de aard van de 
bebouwing, eventuele bewoners en de datering van het complex of de complexen?   
Nee, de hoeveelheid bouwmateriaal die in de circulaire greppel is aangetroffen was zeer 
gering.  

8. Hoe lang is de zandhoogte in gebruik geweest?  Werd op de zandkop direct een kapel gebouwd 
of kwam deze pas na de demping van de grachten tot stand?  
De zandhoogte was in ieder geval vanaf het tweede kwart van de 13

de
 eeuw in gebruik (zie 

vraag 19 t/m 32). Pas ongeveer drie eeuwen na demping van de grachten is de kapel op de 
zandkop aangelegd. Of de bouw van de kapel eerder of later plaatsvond dan de aanleg van 
de circulaire greppel kan niet worden vastgesteld.  

9. Indien er sprake is van twee fasen wat was dan de oorspronkelijke functie van de locatie? Zou 
deze te maken kunnen hebben met de ligging op de grens van Gelre en het Oversticht? 
Opvallend is in dit licht dat langs de Schipbeek in de omgeving van de 14

de
 eeuwse landweer 

meer circulaire percelen en structuren te herkennen zijn.  
Er zijn geen aanwijzingen voor meerdere fasen van de kapel. De oudere sporen behoren 
allen toe aan het klooster. 
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10. Wanneer is de kapel gebouwd en afgebroken? Opvallend was hierbij dat de grachten tot op heden 
vooral materiaal uit de eerste helft van de 13

de
 eeuw hebben opgeleverd terwijl de kapel pas 

tussen 1655 en 1668 is afgebroken.   
Het materiaal uit de greppel wijst op een demping ervan in de loop van de 17

de
 eeuw. De 

aanleg heeft waarschijnlijk in de 15
de

 of 16
de

 eeuw plaatsgevonden. Het 13
de

 eeuwse 
materiaal is opspit en heeft niets met de kapel te maken (zie vraag 19 t/m 32). 

 
De watermolen en de Molendijk  
 
De vragen die ingaan op de watermolen maken onderdeel uit van een apart onderzoek op het perceel 
ten zuiden van het onderzoeksgebied. Deze worden in een apart selectiedocument behandeld.  
 
11. Is het mogelijk om door middel van een aantal strategisch gekozen proefsleuven eventueel 

aangevuld met grondboringen het verloop van de beeklopen en de depressie naast de Olthof te 
bepalen en begrenzen?  
Niet van toepassing voor dit selectierapport. Zie hiervoor het selectierapport van project 
284 IVO-Beekdal. 

12. Zo ja: kan dan op basis hiervan worden vastgesteld of de depressie inderdaad de gezochte 
molenkolk is en hoe deze van water werd voorzien en weer afwaterde?  
Niet van toepassing voor dit selectierapport. Zie hiervoor het selectierapport van project 
284 IVO-Beekdal. 

13. Wanneer is dit systeem van waterwegen ontstaan en wanneer is het buiten gebruik geraakt? Is de 
beek inderdaad verland nadat de molen buiten gebruik raakte?  
Niet van toepassing voor dit selectierapport. Zie hiervoor het selectierapport van project 
284 IVO-Beekdal. 

14. Indien de locatie van de molen wordt vastgesteld, hoe heeft deze er dan uit gezien?  
Niet van toepassing voor dit selectierapport. Zie hiervoor het selectierapport van project 
284 IVO-Beekdal. 

15. Wanneer kwam de zogenaamde Molendijk tot stand die de Olthof verbond met ter Hunnepe? Is 
deze in verband te brengen met de aanwezigheid van de circulaire structuur en de watermolen? 
Hangt deze dijk al samen met het verloop van de oude beekloop? 
De dijk is mogelijk al in de loop van de 15

de
 eeuw aangelegd en zeker voor het midden van 

de 17
de

 eeuw en heeft tot in de 20
ste

 eeuw gefunctioneerd. De dijk heeft dus enige tijd 
gelijktijdig met de greppel om de kapel bestaan. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat 
de loop van de dijk een relatie heeft met het verloop van de oude beekloop  

 
Vraagstellingen fase 2 (2008) 
 

De in 2006 geformuleerde onderzoeksthema's bleven bestaan, maar werden aangevuld met nieuwe 
en meer specifieke vragen. Daarnaast werden een aantal specifiek op het veronderstelde klooster 
gerichte onderzoeksthema's toegevoegd.   
 

De periferie van de prehistorische nederzettingen   
16. Was er al in de steentijd en metaaltijden sprake van een beekloop aan de voet van de rug?  

De oudste aangetroffen lagen in de oude beekloop kunnen op basis van het 
pollenspectrum rond 3.000 BC worden gedateerd. Dat zou betekenen dat er in ieder geval 
in de bronstijd sprake was van een waterloop langs de voet van de rug. Of deze waterloop 
continu tot in de middeleeuwen heeft gefunctioneerd en in welke vorm is niet duidelijk. 

17. Lag deze op dezelfde plaats als de huidige beekloop of had deze een ander verloop?  
De opgegraven beekloop kende een andere loop dan de huidige beek en liep langs de 
oostelijke voet van de langgerekte dekzandrug ten westen van het onderzoeksgebied. 

18. Wanneer zijn deze oudere beeklopen dichtgeraakt en bevatten ze nog natte contexten uit een of 
meerdere van de bovengenoemde perioden?  
De pollenmonsters duiden in ieder geval op actieve beeklopen rond 3.000 BC en rond 700-
900 na Chr. Het is niet duidelijk of deze beekloop in de tussenliggende periode continu 
heeft gefunctioneerd. De bovenste vullingslagen bevatten kleine hoeveelheden materiaal 
uit de 13

de
 eeuw. Dit wijst erop dat de oude beekloop in het landschap als depressie 

zichtbaar was die is opgevuld. 
 
De interpretatie van het complex 
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19. Kan de datering van het complex binnen de grachten verder worden verfijnd aan de hand van 
exacte dateringen bijvoorbeeld het dendrochronologisch onderzoeken van eventuele aanwezige 
waterputten?  
De dendrodatering van de boomstamwaterput geeft een kapdatum na 1196. Alle 
pollenmonsters uit de gebruiksfase van de gracht bevatten boekweit en worden op die 
grond in de 14

de
 eeuw gedateerd. Deze boekweitdatering moet mogelijk worden herzien op 

basis van de keramiekdateringen. 
20. Kunnen er meer aanwijzingen worden gevonden voor de sluitingsdatum van de vondstcomplexen 

in de grachten? Bevestigen deze de interpretatie als kloosterterrein. Geven de vondsten in de 
grachten aanleiding om te denken aan een calamiteit?  
De grachten bevatten grote hoeveelheden proto-steengoed. Bijna steengoed ontbreekt 
vrijwel volledig. Dat pleit voor een einddatering van het complex rond 1250. Het sobere 
maar doelmatige karakter van het keramiekspectrum lijkt in tegenstelling met de vondsten 
die op grotere rijkdom duiden zoals de hanzeschalen, maar kan wel in overeenstemming 
worden gebracht met de kloosterregels van de cisterciënzers. In de grachten werden ook 
houtskoolrijke lagen aangetroffen, die mogelijk duiden op een brand. Verder lijkt het 
vondstenspectrum in de grachten te wijzen op een abrupt einde van het gebruik van het 
terrein (veel complete vormen). 

21. Wordt de interpretatie als klooster (verder) ondersteund door de vondsten uit de grachten?  
Zie hierboven. Met name de eigendomsmerken op de houten en keramieken voorwerpen 
wijzen op een leefgemeenschap en niet op een individuele gebruiker, zoals een enkele 
(adellijke) familie. 
 

De grachten rond het (klooster)terrein 
 
22. Is binnen de grachten sprake van een fasering of is de opvulling in één keer tot stand gekomen? 

De opvulling van de grachten lijkt voor het grootste deel rond 1250 tot stand te zijn 
gekomen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er sprake is van een tweede opvulfase, waarbij de 
grachten werden opgevuld met grond die materiaal uit de 13

de
 eeuw bevatte. Waarschijnlijk 

zijn de grachten na de opvulling nog wel goed in het landschap zichtbaar geweest.  
23. Zijn er binnen de grachten lege zones en concentraties vondstmateriaal aan te wijzen? Is er 

verschil in datering en samenstelling van deze complexen? Valt aan de hand hiervan iets te 
zeggen over de inrichting van het terrein binnen de grachten?  
Met name aan de zuidzijde van het terrein zijn naar verhouding grote hoeveelheden 
materiaal aangetroffen. Deze concentratie wijst waarschijnlijk op de locatie van de 
ingangspartij (wp 2, 9 en 11). Een tweede concentratie aan de noordwestzijde van het 
terrein wijst op een afvaldump op die plek die waarschijnlijk samenhangt met de 
aanwezigheid van een latrine in werkput 35. In de omgeving van de waterputten zijn een 
tweetal afvalkuilen aangetroffen die naar verhouding veel keramiek met een kookfunctie 
bevatten. Deze wijzen mogelijk op de aanwezigheid van een keuken op deze hoek van het 
terrein. Al deze complexen kunnen op basis van de keramiek niet scherper worden 
gedateerd dan in de eerste helft van de 13

de
 eeuw.   

24. Valt er een koppeling te maken tussen eventuele gebouwresten en het vondstmateriaal in de 
grachten zodat uitspraken kunnen worden gedaan over de inrichting en functie van de gebouwen 
of delen van het (klooster)terrein?  
Nee, er zijn geen gebouwresten aangetroffen.  

25. Hoe was het (klooster)terrein bereikbaar? Gaat de Molendijk van de boerderij de Olthof naar het 
latere Ter Hunnepe terug tot de 13

de
 eeuw of was er een andere toegang?  

Aan de zuidwestzijde van het terrein vertoonde de omgrachting twee uitlopers in 
zuidwestelijke richting, die te interpreteren zijn als de aanvoergrachten van het complex. 
Waarschijnlijk bevond de toegangspartij zich tussen deze beide aanvoergrachten. De 
concentratie vondsten op de aansluiting van de aanvoergrachten op de omgrachting lijkt 
hierop te wijzen. De vondst van een houten paal in de gracht in deze zone wijst mogelijk op 
de aanwezigheid van een brug. 
 

De inrichting van het binnenterrein  
26. Zijn er binnen de grachten van het (klooster)terrein nog sporen aanwezig en kan uit deze sporen 

meer worden afgeleid over de inrichting van het terrein binnen de gracht en de functie van 
verschillende zones/gebouwen daarbinnen? 
Ja ten dele, zie hiervoor 25. 
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27. Hoe zagen de gebouwen van het veronderstelde klooster eruit? Zijn de baksteen en natuursteen 
fragmenten uit de grachten representatief voor deze gebouwen of bestond het grootste deel van 
het klooster uit houten gebouwen?  
Ondanks de vondst van bakstenen en tufsteen bouwmateriaal zal het grootste deel van het 
klooster uit houten gebouwen hebben bestaan.  

 
Materiële cultuur   
 
28. Hoe verhouden de aangetroffen vondstcomplexen zich tot vondstcomplexen gevonden bij 

kloosters uit dezelfde periode?  
Kan nog niet worden beantwoord, maakt onderdeel uit van de uitwerking. 

29. Hoe verhouden de vondstcomplexen zich tot andere vindplaatsen in de stad en op het platteland? 
Kan nog niet worden beantwoord, maakt onderdeel uit van de uitwerking. 

30. Kan aan de hand van de zoölogische en botanische resten iets worden gezegd over het 
voedselpatroon van de bewoners? Zijn er verschillen tussen de verschillende vondstcomplexen en 
kunnen aan de hand hiervan de woonplaatsen van de nonnen en het lekenpersoneel worden 
bepaald?  
Het zeer kleine aantal vondsten van dierlijk bot komt in overeenstemming met de strenge 
vegetarische dieetregels van de cisterciënzer orde. Uit de spreiding van deze vondsten 
kunnen verder geen conclusies worden getrokken. 

31. Hoe verhouden de zoölogische en botanische resten zich tot vondstcomplexen uit de stad en 
andere vindplaatsen op het platteland? Hoe verhoudt het voedselpatroon zich tot het 
voedselpatroon dat is aangetroffen in ( andere) kloosters?  
Kan nog niet worden beantwoord, maakt onderdeel uit van de uitwerking. 

32. De proefputten over de grachten hebben vrij veel houten voorwerpen opgeleverd. Dit is voor 
Deventer een uitzonderlijke situatie. Welke rol speelden houten gebruiksvoorwerpen in het 
(klooster)huishouden?   
Het gaat uitsluitend om vormen met een opdien- of eetfunctie (schalen en borden). Dit zijn 
juist de vormen die in het keramiekspectrum ontbreken. 

 
Een circulaire structuur  
33. Hebben tussen de afbraak van het klooster in 1253 en de bouw van de Sint Anthoniskapel in de 

16
de 

of 17
de

 eeuw activiteiten plaats gevonden op de onderzoekslocatie? Zo ja hoe was het terrein 
in die periode ingericht?    
In de voormalige kloostergracht werden aan het begin van de 15

de
 eeuw twee houten 

bruggen aangelegd, waarschijnlijk als voorloper van de Molendijk. Verder werden aan de 
oostzijde van het onderzoeksgebied twee waterlopen gegraven in de 14

de
 en 15

de
 eeuw, die 

mogelijk in verbinding stonden met de Dortherbeek. 
34. Kan aan de hand van vondsten uit de greppel rond de Sint Anthoniskapel worden bepaald 

wanneer de kapel is gebouwd en op welk moment de kapel weer is afgebroken? 
Nee. Wel kan worden vastgesteld dat deze greppel tot in de 17

de
 eeuw moet hebben 

opengelegen. 
35. Is aan de hand van de vondsten van bouwmateriaal uit de ronde greppel vast te stellen hoe de 

kapel er uit zag?  
Nee. De aanwezigheid van fragmenten baksteen in de vulling van de greppel kan wijzen op 
een bakstenen kapel. 

 
De plaats van de vindplaats in het cultuurlandschap  

 
De vragen over de plaats van het klooster in het cultuurlandschap zullen grotendeels als onderdeel 
van de synthetiserende bundel over het bedrijvenpark A1 worden behandeld. Voor een goede 
beantwoording is het namelijk noodzakelijk dat ook de andere vindplaatsen zijn uitgewerkt.  
 
36. Hoe was het gebied rond het klooster ingericht? Wanneer werd het beekdal “ontgonnen” en welke 

gevolgen had dit voor de inrichting van het landschap? Hoe sluit de inrichting van het beekdal aan 
op de in 2005 en 2007 onderzochte naastgelegen essen? 

37. Is er in het beekdal sprake van een verkaveling en wanneer kwam deze tot stand? Hoe verhouden 
de sloten binnen deze verkaveling zich tot de natuurlijke beekloop(en) in het beekdal?  

38. Is de in 2006 aangetroffen natte laagte tegen de es een natuurlijke beekloop of een gegraven 
sloot of gracht? 
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39. Is het klooster gesticht in een reeds ontgonnen landschap of is het de motor achter de ontginning 
hiervan? Hoe passen de oudere fases van boerderij de Olthof in deze ontwikkeling?   
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Voorlopige aanbeveling 
 
Tijdens de onderzoeksfase van 2006 kon de vindplaats van de Anthoniskapel goed worden begrensd. 
Onder de aanvankelijk verwachte, vrij kleine vindplaats van de Anthoniskapel werd een oudere 
vindplaats aangetroffen die als het cisterciënzerklooster Marie ter Horst kan worden geïnterpreteerd. 
Dit kloosterterrein is tijdens een tweede onderzoeksfase in 2008 onderzocht. De begrenzing van het 
terrein kan aan de hand van de omgrachting goed worden vastgesteld. Ook heeft dit onderzoek 
voldoende gegevens opgeleverd voor een inkadering van de vindplaats in het natuurlijke landschap. 
 
Omdat de gehele vindplaats is opgegraven zijn de archeologische waarden op deze locatie afdoende 
onderzocht. De vraagstellingen zoals gesteld in het Plan van Aanpak kunnen voor het grootste deel 
worden beantwoord. Daarom wordt geadviseerd om deze vindplaats op archeologische gronden vrij te 
geven. 
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Bijlagen: 
- 1. Locatiekaart 
- 2. Puttenplan 
- 3. Alle-sporenkaart 
- 4. Sporen werkput 18 & 19, vlak 2    
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Bedrijvenpark A1 
Bestemmingsplan 
 
Auteur: drs. E. Haveman (Adviseur Archeologie) 
Bevoegd gezag: drs. B. Vermeulen (Gemeentelijk Archeoloog) 
 
Datum: 11-01-2011 
 
Dubbelbestemmingen archeologie 
 
In het bestemmingsplan dienen twee dubbelbestemmingen archeologie te worden 
opgenomen: Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied en Waarde – 
Archeologisch Waardevol gebied.  
 
Archeologisch verwachtingsgebied 
 
Hierin zijn alle gebieden opgenomen met een middelhoge en hoge verwachting die 
nog niet onderzocht zijn door archeologisch proefsleuvenonderzoek en/of die nog 
definitief opgegraven dienen te worden. 
 
Hieronder vallen ook de gebieden die bij eerdere adviezen in de groenbuffer lagen. 
Door het aanleggen van landschapselementen kunnen ook deze vindplaatsen en 
locaties met een (middel)hoge archeologische verwachting verstoord worden, 
daarom dienen ze beschermd te worden door middel van de dubbelbestemming 
archeologisch verwachtingsgebied. De gebieden met een lage archeologische 
verwachting en gebieden die na proefsleuvenonderzoek gedeselecteerd zijn, zijn niet 
opgenomen in de dubbelbestemming. 
 
De oostelijke aansluiting kwam in eerdere overzichtskaarten met archeologische 
vindplaatsen niet voor. Naar aanleiding van het bestemmingsplan Bouwweg 
bedrijvenpark A1 (Archeologisch beleidsadvies 247) is een bureaustudie 
(Aanvullende bureaustudie Bouwweg bedrijvenpark A1 – locatie tunnelbak) 
uitgevoerd naar de eventuele archeologische resten in dit gebied. Uit de 
bureaustudie blijkt dat de locatie van de verwachte landweer op een andere plaats te 
verwachten is dan op de gemeentelijke verwachtingskaart is aangegeven. Ook is 
gebleken dat de landweer ter plaatse van de tunnelbak voor de bouwweg 
waarschijnlijk al is verstoord door de ontwateringsloot ter plaatse. Het overige deel 
van de locatie van landweer is op basis van de bureaustudie opgenomen als 
archeologisch verwachtingsgebied. 
 
Archeologisch waardevol gebied 
 
De watermolen, die bij het archeologisch onderzoek ten zuiden van de Olthof is 
aangetroffen in het beekdal, dient in situ te worden behouden. Daarom heeft deze 
locatie de dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied gekregen. 
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Bedrijvenpark A1  
Aanleggen groenbuffers 
 

Auteur: drs. E. Haveman (Adviseur Archeologie) 
Bevoegd gezag: drs. B. Vermeulen (Gemeentelijk Archeoloog) 
 
Datum: 05-01-2011 
 
Verwachting 
 
Prehistorie 
 
In 2000 is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied 
bedrijvenpark A1. Hieruit zijn verschillende vindplaatsen uit de vroege en late prehistorie aan 
het licht gekomen. 
 
In de groenbuffer zijn in het gebied tussen de Waterdijk en de Kruklandsweg vindplaatsen uit 
de late prehistorie (midden bronstijd, late bronstijd en vroege ijzertijd) aangetroffen. Ten 
oosten van de Waterdijk bij boerderij Klein Bussink/Dijkman is op de plek van de groenbuffer 
nog geen onderzoek uitgevoerd, maar op basis van de vindplaatsen aan de westkant van de 
Waterdijk en ten noorden van de Waterdijk kunnen hier resten uit de late prehistorie en 
mogelijk ook de vroege prehistorie verwacht worden. 
 
Ten zuiden van boerderij de Olthof zijn vindplaatsen uit de midden en late steentijd en late 
prehistorie aangetroffen. Deze kunnen doorlopen tot in de groenbuffer.  
 
De hoge delen langs de Dortherweg, ter hoogte van huisnummer 21 zijn nog niet 
onderzocht. Hier kunnen, vanwege de gunstige hoge ligging en de nabijheid van de 
vindplaatsen bij de Olthof, onder andere resten uit de prehistorie verwacht worden. 
 
Middeleeuwen en nieuwe tijd 
 
Ter hoogte van Waterdijk 5, worden de resten verwacht van boerderij Klein Bussink/Dijkman, 
eerste vermelding 1550. In een zone van ongeveer 100 m rond de huidige boerderij kunnen 
daarnaast oudere voorgangers van deze boerderij verwacht worden. 
 
Ter hoogte van Dortherweg 13 zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2000 de resten 
van de Spijker Azink aangetroffen. Dit landhuis werd in de 19de eeuw bij het middeleeuwse 
erf Azink, eerste vermelding 1494, gebouwd. In het deel van de groenbuffer, dat hieraan 
grenst, kunnen daarom resten verwacht worden uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. 
 
 



Omvang verstoring 
 
In de groenbuffer en het gebied ten zuiden ervan, dat in de gemeente Lochem ligt, zullen 
grondwallen, retentiegebieden, poelen en paden worden aangelegd en bomen en struiken 
worden geplant.  
 
Grondwallen 
 
Rond het bedrijvenpark zal een grondwal worden aangelegd, met daarop bomen en struiken, 
om het bedrijvenpark van de omgeving af te schermen. De aanleg van de wal is 
waarschijnlijk niet verstorend voor het archeologisch bodemarchief, wanneer uitgegaan 
wordt van aanleg op het huidige maaiveld. Wanneer de wal wordt aangelegd met grond uit 
de retentiegebieden en poelen of uit het bedrijvenpark aangevoerde grond, levert dit op de 
locaties van de wal geen nieuwe verstoring op. Wanneer de grond echter ter plaatse wordt 
gewonnen, door het voor of achter de wal weg te graven, is het aanleggen van een grondwal 
archeologisch verstorend. 
 
Het planten van bomen is alleen op de lagere delen van de wal verstorend voor het 
bodemarchief, omdat bomen over het algemeen diep wortelen. Hierdoor zouden de wortels 
van de bomen door de grondwal en door de oorspronkelijke bouwvoor kunnen groeien en de 
archeologische resten kunnen verstoren.  
 
De potentieel verstorende beplanting (type 2 en 3) wordt alleen aangelegd in gebieden die al 
zijn vrijgegeven.  
 
Retentiegebieden 
 
In het bedrijvenpark en in de groenbuffer zal een viertal retentiegebieden worden aangelegd. 
Hier zal de grond worden verlaagd. Het aanleggen van deze gebieden wordt daarom als 
verstorend gezien voor archeologische resten. 
 
De retentiegebieden zullen voor het grootste deel worden aangelegd in relatief laag gelegen 
delen van het gebied en daarmee in gebieden met een lage archeologische verwachting, of 
in gebieden die zijn vrijgegeven. 
 
Retentiegebied Pessinkwatergang (1), dat in het bedrijvenpark zal worden aangelegd, is al 
vrijgegeven. Retentiegebied Molbergsteeg (2) ligt in een gebied met een lage archeologische 
verwachting, dat niet is onderzocht tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2000.  
 
Retentiegebied Olthoflaan (3) ligt tegen de rug bij de Olthof waar vindplaatsen uit de vroege 
prehistorie tot nieuwe tijd zijn aangetroffen. Uit de proefsleuven is gebleken dat op de locatie 
van het retentiegebied het reliëf sterk afloopt en dat het gebied vooral sloten bevatte uit de 
middeleeuwen en de nieuwe tijd. In de proefsleuven zijn geen sporen uit de prehistorie 
aangetroffen. Het gebied is daarop vrijgegeven. 
 
Retentiegebied Kruklandsweg (4) ligt buiten de gemeente Deventer. De verwachting van dit 
gebied is, gezien de vindplaatsen aan de noordzijde van de Kruklandsweg, middelhoog tot 
hoog. Hier kunnen resten uit de vroege prehistorie verwacht worden. Hier is de gemeente 
Lochem bevoegde overheid voor de archeologische monumentenzorg. 
 
Ten behoeve van de retentiegebieden zal een verdeelsloot worden aangelegd langs de 
Waterdijk, Kruklandsweg en Dortherweg. Langs de Dortherweg/Kruklandsweg wordt de sloot 
gedeeltelijk aangelegd op de locatie van een bestaande sloot en in gebied met een lage 
archeologische verwachting. Langs de Waterdijk en het daarop aansluitende deel van de 
Kruklandsweg zal de sloot voor een klein deel op de locatie van een bestaande sloot worden 



aangelegd, maar voor het overige deel zal de sloot een nieuwe verstoring geven in gebied 
met een middelhoge verwachting. Het grootste deel van de sloot valt in gebieden die nog 
zullen worden onderzocht. Bij boerderij Klein Bussink/Dijkman ligt de sloot echter in gebied 
dat nog niet eerder onderzocht is en waar gezien de relatieve hoogte en vindplaatsen in de 
omgeving wel archeologische resten verwacht worden. 
 
Poelen 
 
In de groenbuffer zal een aantal poelen worden aangelegd. Ook ten zuiden van de 
groenbuffer in de gemeente Lochem zullen poelen worden aangelegd. De poelen krijgen een 
diepte van ongeveer 0,5 m onder de gemiddeld laagste grondwaterstand. Archeologische 
sporen worden boven de gemiddeld laagste grondwaterstand verwacht en daarom is het 
aanleggen van poelen verstorend voor het archeologisch bodemarchief. De grote poelen 
krijgen een oppervlakte van ongeveer 2000 m2 en de kleine ongeveer 500 m2. De meeste 
poelen in de gemeente Deventer zullen echter worden aangelegd in gebied met een lage 
archeologische verwachting of in gebieden die al zijn vrijgegeven. 
 
De poelen ten zuiden van de Kruklandsweg worden in de gemeente Lochem aangelegd. 
Gezien de vindplaatsen aan de noordzijde van de Kruklandsweg kunnen hier resten uit de 
vroege prehistorie verwacht worden. Hier is de gemeente Lochem bevoegde overheid voor 
de archeologische monumentenzorg. 
 
Tussen de Molbergsteeg en de Olthoflaan zullen twee poelen worden aangelegd. In dit 
gebied heeft nog geen proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. De verwachting is op basis 
van de verwachtingskaart laag. 
 
Ten zuiden van de rug waarop de Olthof ligt zullen drie poelen worden aangelegd. Op basis 
van het proefsleuvenonderzoek is dit lager gelegen gebied vrijgegeven. 
 
Aanplant bomen en struiken 
 
Het planten van bomen kan een archeologische verstoring opleveren. Niet alleen de kuil, 
waarin de boom geplant wordt, geeft een risico voor eventuele archeologische resten, maar 
met name de wortels van de boom, die zich in de loop der jaren in de breedte en diepte 
verspreiden kunnen archeologische resten verstoren. De mate van verstoring, die het 
planten en wortelen oplevert, is afhankelijk van het soort boom. 
 
De meeste bomen zullen worden geplant in gebieden met een lage verwachting of gebieden 
die zijn vrijgegeven. Uitzondering hierop vormen de bomen die gepland zijn ten zuiden van 
de Olthof, langs de spoorlijn en bij de Dortherweg; en het gebied tussen de Kruklandsweg en 
de Waterdijk.  
 
Het gebied ten zuiden van de Olthof dat in de groenbuffer ligt, is niet definitief opgegraven, 
omdat dit in de groenbuffer zou liggen. Op basis van het proefsleuvenonderzoek wordt hier 
uitgegaan van de aanwezigheid van resten uit de prehistorie. Het gebied langs de 
Dortherweg heeft een middelhoge verwachting, maar is vanwege de ligging in de groenbuffer 
niet onderzocht tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het planten van bomen op deze locaties 
kan de archeologische resten verstoren. 
 
In het gebied tussen de Waterdijk en de Kruklandsweg zullen houtwallen en een vlechthaag 
worden aangelegd. Met name de houtwallen, waarin verschillende soorten hakhout bomen 
worden geplaatst, worden door wortelwerking als archeologisch verstorend gezien. Deze 
houtwallen zijn gepland in een gebied met vindplaatsen uit de late prehistorie. 
 



Daarnaast zullen bomen worden geplant op de grondwal. Bij de archeologische vindplaatsen 
bij de Olthof en de Waterdijk zal de beplanting alleen op de hogere delen van de wal worden 
geplaatst. Hierdoor wordt verwacht dat deze bomen alleen in de wal en de bouwvoor zullen 
wortelen en de archeologische resten niet verstoord zullen worden. 
 
Tussen de Waterdijk en de Molbersteeg zal nat bos worden aangelegd. Dit is bos dat 
volgens het inrichtingsplan zal worden aangelegd op relatief natte grond, door lage ligging. 
Op deze locatie is nog geen proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Niet het hele gebied, 
waarop het natte bos gepland is, is laag gelegen. De delen in de buurt van boerderij Klein 
Bussink/Dijkman liggen relatief hoger. Hier kunnen resten van oudere voorgangers van deze 
boerderij verwacht worden. 
 
Paden 
 
In het bedrijvenpark en de groenbuffer zal een aantal nieuwe wandelpaden worden 
aangelegd. De meeste hiervan zullen worden aangelegd in gebieden met een lage 
verwachting of in gebieden die al zijn vrijgegeven. 
 
 
Advies deelgebied Waterdijk 
 
Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk 
 
Wanneer de wallen worden aangelegd op het maaiveld met van elders aangevoerde grond, 
kan het aanleggen als archeologie vriendelijk worden gezien. Ook het planten van bomen op 
de hoogste delen van de wal kan als archeologie vriendelijk worden gezien. Volgens het 
inrichtingsplan wordt deze vorm van beplanting toegepast in de buurt van archeologische 
vindplaatsen. Daarom is archeologisch onderzoek voorafgaand aan het aanleggen van de 
wal in het bovenstaande geval niet noodzakelijk. 
 
De bomen, die gepland zijn langs de Deventerweg en het westelijke deel van de Waterdijk 
ter hoogte van huisnummer 1, kunnen zonder archeologisch onderzoek worden geplant. Dit 
geldt ook voor het bosperceel dat gepland is in dit deel van het plangebied.Ook de 
bospercelen die gepland zijn langs de Molbergsteeg en de Kruklandsweg kunnen worden 
aangelegd zonder archeologisch onderzoek. 
 
Retentiegebied Pessinkwatergang (1) en Molbergsteeg (2) liggen in gebied met een lage 
archeologische verwachting of in vrijgegeven gebied. Deze kunnen dus worden aangelegd 
zonder voorafgaand archeologisch onderzoek.  
 
Afstemming nodig 
 
Langs de Waterdijk moeten drie locaties nog worden onderzocht: Waterdijk Noord – in ’t Hof 
(proefsleuven), Waterdijk Noord IPC (proefsleuven) en Waterdijk Noordoost (opgraven), 
voordat de grondwal kan worden aangelegd. Deze locaties zijn aangewezen voor onderzoek, 
omdat ze binnen het bedrijvenpark vielen (buiten de groenbuffer van 2004) en nog niet zijn 
onderzocht of alleen proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden en nog niet zijn 
vrijgegeven. Op basis van de resultaten van het proefsleuven onderzoek ten zuiden van de 
Waterdijk kunnen hier resten uit de prehistorie verwacht worden. 
 
De aanleg van nat bos tussen de Waterdijk en de Molbersteeg bij boerderij Klein 
Bussink/Dijkman kan alleen archeologie vriendelijk plaatsvinden in de lage delen, die al 
relatief nat zijn. Wanneer de bomen ook op de hogere delen aan de kant van de boerderij 
worden geplant of wanneer de bodem van deze delen verlaagd wordt om nattere 
omstandigheden mogelijk te maken, worden de archeologische resten bedreigd.  



 
Voor het archeologie vriendelijk aanleggen van de houtwallen die gepland zijn tussen de 
Waterdijk en de Kruklandsweg, is nader overleg noodzakelijk. Hierbij kan eventueel gekeken 
worden naar boomsoorten die relatief ondiep wortelen en naar maatregelen zoals ophogen 
met grond en in combinatie met het aanbrengen van worteldoek. 
 
Archeologisch onderzoek noodzakelijk 
 
Ten behoeve van de retentiegebieden zal een verdeelsloot worden aangelegd langs de 
Waterdijk, Kruklandsweg en Dortherweg. Langs de Waterdijk en het daarop aansluitende 
deel van de Kruklandsweg zal de sloot een nieuwe verstoring in een gebied met een 
middelhoge verwachting opleveren. Het grootste deel van de sloot valt in gebieden die nog 
zullen worden onderzocht. Bij boerderij Klein Bussink / Dijkman ligt de sloot echter in gebied 
dat nog niet eerder onderzocht is en waar gezien de relatieve hoogte en vindplaatsen in de 
omging wel archeologische resten verwacht worden.  
 
Dit gebied (perceelnummer 109, kadastrale sectie N, Deventer) dient daarom voor de aanleg 
van de sloot en het eventuele afgraven of planten van het natte bos archeologisch 
onderzocht te worden. Het archeologisch onderzoek op deze locatie kan mogelijk worden 
gecombineerd met het onderzoek Waterdijk Noordoost of Waterdijk Noord.  
 
 
Advies deelgebied Olthof 
 
Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk 
 
De wallen, die worden aangelegd in gebieden die zijn vrijgegeven of in gebieden met een 
lage archeologische verwachting, kunnen zonder voorafgaand archeologisch onderzoek 
worden aangelegd. 
 
De poelen en retentiegebieden zullen alleen worden aangelegd in gebieden die al zijn 
vrijgegeven en gebieden met een lage verwachting. Deze kunnen, met uitzondering van de 
poel het dichtst bij de rug ten zuiden van de Olthof, worden aangelegd zonder voorafgaand 
archeologisch onderzoek. De meeste bomen zullen worden geplant in gebieden die zijn 
vrijgegeven en kunnen zonder verder onderzoek worden geplant. 
 
Het grootste deel van de wandelpaden zal worden aangelegd in gebieden met een lage 
verwachting en in gebieden die al zijn vrijgegeven. Het aanleggen van deze wandelpaden 
kan daarom plaatsvinden zonder voorafgaand archeologisch onderzoek. 
 
Afstemming nodig 
 
De grondwal langs de rug van de Olthof wordt voor een deel aangelegd in gebied dat nog 
niet definitief is onderzocht, omdat dit in de groenbuffer zou liggen. Op basis van het 
proefsleuvenonderzoek wordt hier uitgegaan van de aanwezigheid van resten uit de 
prehistorie. Op deze locatie dient de wal daarom alleen te worden aangelegd met van elders 
aangebrachte grond en dienen de bomen alleen op de hoogste delen van de wal te worden 
geplant. Het planten van bomen op de lagere delen van de wal en buiten de wal, kan door 
wortelwerking de archeologische resten verstoren. 
 
De poelen zullen alleen worden aangelegd in gebieden die al zijn vrijgegeven en gebieden 
met een lage verwachting. Vanwege de nabijheid van de vindplaatsen ten zuiden van de 
Olthof wordt geadviseerd om tijdens de aanleg van de poel, die het dichts bij de rug en de 
vindplaatsen ligt, een kostenloze archeologische waarneming uit te voeren. Hierbij wordt 
tijdens de aanleg meegekeken door een archeologisch team, waarbij eventuele 



archeologische resten en landschappelijke verschijnselen snel kunnen worden 
gedocumenteerd. 
 
De meeste bomen zullen worden geplant in gebieden die zijn vrijgegeven. Dit geldt echter 
niet voor de bomen die gepland zijn ten zuiden van de Olthof, langs de spoorlijn en bij de 
Dortherweg. Het planten van bomen op deze locatie kan archeologische resten verstoren. 
Door de aanwezigheid van een archeologische vindplaats op de rug ten zuiden van de Olthof 
en de middelhoge verwachting langs de Dortherweg, wordt geadviseerd te overleggen over 
maatregelen om deze bomen archeologie vriendelijk te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden 
aan de keuze voor minder diep wortelende boomsoorten of beschermende maatregelen 
zoals ophogen met grond en aanbrengen van worteldoek. 
 
De laan rond boerderij de Olthof wordt aangelegd op ongeveer 3,5 m afstand van de locatie 
van de watermolen. Deze watermolen wordt in situ behouden en is door middel van het 
bestemmingsplan beschermd. Het is verstandig om de exacte ligging en uitvoering van deze 
laan af te stemming met de gemeentelijk archeoloog. Diep en breed wortelende planten 
kunnen de resten van deze watermolen verstoren door wortelwerking en/of het onttrekken 
van grondwater. 
 
Een deel van het wandelpad ten zuiden van de Olthof zal worden aangelegd in gebied met 
een middelhoge verwachting, dat nog niet eerder is onderzocht. Wanneer dit wandelpad niet 
dieper zal worden gefundeerd dan 50 cm onder het huidige maaiveld, is voorafgaand 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 
 
 
Vervolgtraject 
 
Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk 
 
Wanneer de grondwal met van elders aangevoerde grond wordt aangelegd en in de 
omgeving van vindplaatsen alleen op de wal bomen worden geplaatst, is archeologisch 
onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden niet nodig.  
 
Afstemming nodig 
 
Voor een aantal locaties zal moeten worden gekeken naar de precieze inpassing van de 
inrichting. Voor het planten van bomen ten zuiden van de Olthof langs het spoor en de 
Dortherweg moet rekening gehouden worden met archeologische resten, waarbij een goede 
afstemming noodzakelijk is om de archeologisch kwetsbare plaatsen te kunnen ontzien. Dit 
geldt ook voor het wandelpad ten zuiden van de Olthof. 
 
Archeologisch onderzoek noodzakelijk 
 
Voorafgaand aanleg de verdeelsloot bij boerderij Klein Bussink/Dijkman is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. Dit geldt ook voor het natte bos op deze locatie, wanneer hiervoor 
grond wordt afgegraven of bomen geplant op de hogere delen. Het archeologisch onderzoek 
kan worden gecombineerd met één van de onderzoeken aan de Waterdijk. Hierbij moet 
worden aangetekend dat in de langs de Waterdijk voorafgaand aan het archeologisch 
onderzoek nog munitieonderzoek moet worden uitgevoerd vanwege de aanwezigheid van 
munitie uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Tijdens de aanleg van de poel tussen de rug ten zuiden van de Olthof en het hogere deel 
van de Dortherweg zal een archeologische waarneming worden verricht. Verzocht wordt om, 
zodra de start van de werkzaamheden bekend is, een afspraak te maken met de 



gemeentelijk archeoloog of de projectleider buitengebied van Archeologie Deventer. Dan kan 
een kostenloze waarneming worden gedaan tijdens de aanleg van de poel. 
 
Planning en kosten 
 
Voor de planning en kostenraming van het archeologisch onderzoek en de planning van de 
(kostenloze) waarneming kunt u, minimaal 4 maanden voor de start van de werkzaamheden, 
contact opnemen met de projectleider buitengebied van Archeologie Deventer, dhr. I. 
Hermsen, 0570-695418 / 06-51556385.  
 

 
 
 
Paraaf Auteur     Paraaf Bevoegd Gezag  
 
 
 
Voor nadere informatie: 
Bart Vermeulen: b.vermeulen@deventer.nl of 06-51897912 
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Selectiebesluit archeologie, gemeente Deventer 
 
Bevoegde overheid:  Gemeente Deventer 
    Drs. B. Vermeulen 
    Postbus 5000 
    7400 GC Deventer  
 
Datum:   02-02-2011 
 
Locatie:   Molbergsweg-Zuid 
 
Projectnummer:  379 
 
Onderzoekstap:  Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-P) 
 
In 2000 is een omvangrijk proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied 
Bedrijvenpark A1. Een aantal locaties is tijdens dit proefsleuvenonderzoek niet onderzocht. 
De locatie Molbergsweg-Zuid was één van die locaties.  
 
Hier werd in november 2010 proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door BAAC bv. De 
voorlopige resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn gerapporteerd als:  
R.G. van Mousch, 2011. Evaluatieverslag IVO Molbergsweg-Zuid te Epse, gemeente 
Deventer, ‘s Hertogenbosch.  
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn de resten van tenminste drie vindplaatsen 
aangetroffen de voorlopig gedateerd worden in de late prehistorie (midden bronstijd en 
ijzertijd) en late middeleeuwen en nieuwe tijd. 
 
In het grootste deel van het onderzoeksgebied moet rekening gehouden worden met 
behoudenswaardige archeologische sporen. Aanbevolen wordt om, in geval van 
bodemverstoring een definitieve opgraving uit te voeren, tot aan de verstoring in het 
noordelijke deel van het onderzoeksgebied. 
 
Dit advies wordt door het bevoegd gezag overgenomen. Op basis van de voorlopige 
resultaten van het proefsleuven onderzoek wordt besloten dat het onderzoeksgebied 
Molbergsweg-Zuid in aanmerking komt voor vervolgonderzoek in de vorm van een definitieve 
opgraving, met uitzondering van de verstoorde delen in het noorden van het 
onderzoeksgebied. 
 
Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient een Programma van Eisen te worden 
opgesteld dat moet worden goedgekeurd door de Bevoegde Overheid. De opgraving dient 
door een archeologisch bedrijf of instelling met een opgravingsvergunning te worden 
uitgevoerd.  
 
 



Burgemeester en wethouders van Deventer, 
Namens dezen,  
 

 
 
B. Vermeulen  
Gemeentelijk archeoloog  
Team Ruimte en Economie  
Eenheid Ruimte en Samenleving  
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1. Inleiding 
 
 
Van 2 november 2010 tot 20 januari 2011 is er met enige onderbrekingen ten gevolge van het 
winterse weer door Archeologie Deventer een definitief onderzoek middels een opgraving (KNA stap 
Opgraven) uitgevoerd op de locatie Azink-Oost. Het onderzoek op de locatie Azink-Oost maakt deel 
uit van een grote reeks onderzoeken die is uitgevoerd in Epse Noord in verband met de voorgenomen 
aanleg van het Bedrijvenpark A1. In totaal zijn er 21 werkputten aangelegd en is 4.408 m2 
opgegraven. 
 
Doel was behoud ex-situ van archeologische resten uit het onderzoeksgebied. Ten einde deze 
doelstelling te waarborgen is er een Programma van Eisen opgesteld met hierin een aantal 
onderzoeksvragen.

1
   

 
Het onderzoek is gebaseerd op het proefsleuven onderzoek (IVO) dat in 2000 door archeologie 
Deventer is uitgevoerd.

 2
 De onderzoekslocatie maakt deel uit van een reeks vindplaatsen daterend uit 

het mesolithicum tot en met de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Op de locatie van de 
onderzoekslocatie Azink-Oost zijn de resten van een Gasselte B boerderij gevonden en zijn een 
aantal erfgreppels en verkavelingsstructuren gevonden. Op basis hiervan is besloten om op deze 
locatie een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving uit te voeren. 
 
 Direct ten oosten van de opgraving vond gelijktijdig met de opgraving op Azink-Oost een 
proefsleuvenonderzoek plaats waarbij de aanwezigheid van grootschalige laat prehistorische resten is 
vastgesteld. Daarnaast zijn met met name in het westen en zuiden van dit onderzoeksgebied vol- en 
laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen. Over het algemeen ging het bij deze recentere sporen om 
verkavelings- en ontginningsgreppels die zeer waarschijnlijk een relatie hebben met de vindplaats op 
de locatie Azink-Oost. 

Op basis van de sporen en het aangetroffen vondstmateriaal zijn er binnen de vindplaats Azink-Oost 
vooralsnog drie gebruiksfases te aan te wijzen. Allereerst is er een 10

de
-13

de
 eeuwse fase, een engere 

datering is vooralsnog niet te geven, waarin er tenminste een Gasselte B boerderij heeft gestaan met 
een aantal bijgebouwen. Het lijkt in die periode te gaan om een redelijk doorsnee erf. Er is slechts 
weinig importmateriaal uit die periode aangetroffen. De westgrens van de vindplaats kon tijdens het 
onderzoek niet worden bepaald en ligt vermoedelijk in het op basis van het IVO vrijgegeven gebied. 

De volgende fase is een 14
de

-vroeg 15
de

 eeuwse gebruiksfase waarin sprake moet zijn geweest van 
tenminste gedeeltelijke steenbouw. Gezien het voor het platteland rijke vondstenspectrum moet 
gedacht worden aan bewoning door lage landadel.. Aan het begin van de nieuwe tijd is het 
onderzoeksgebied niet meer bewoond en lijkt het nog uitsluitend in gebruik als landbouwgrond. Er zijn 
resten aangetroffen van ondermeer een mogelijke hopplantage. 

 
Het gebied dat op basis van het IVO in aanmerking kwam voor een definitief onderzoek is volledig 
opgegraven. Er is daarom op deze locatie geen aanleiding meer voor archeologisch 
vervolgonderzoek. De geselecteerde vindplaats Azink-Oost kan daarmee in archeologisch opzicht 
worden vrijgegeven.  
 
Er valt echter op te merken dat de begrenzingen van de diverse vindplaatsen deels onduidelijk zijn 
gebleven. Met name richting het westen toe lijkt vooral de 10

de
-13

de
 eeuwse vindplaats verder door te 

lopen. Ook met de extra uitbreidingen van het puttenplan is geen zekerheid gekregen. Dit deel van het 
terrein is in een eerdere fase van de AMZ cyclus echter reeds vrijgegeven en vervolgonderzoek kan 
niet dwingend worden voorgeschreven. Het is archeologisch opzicht de moeite waard om het deel ten 
westen van de opgraving door amateurs of door een archeologisch opleidingsinstituut zoals 
bijvoorbeeld de HBO Archeologie opleiding Saxion Next te laten onderzoeken. 

                                                      
1
 Kastelein & Mittendorff, 2010. 

2
 Appels, 2002. 
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2. Werkwijze 
 
Er is voorafgaand aan het onderzoek een strategie bedacht waarbij 18 werkputten zouden worden 
aangelegd met een grote van 10 X 20 m met elk één opgravingsvlak. De eerste reeks werkputten zou 
in een kruis over het plangebied aangelegd worden waarbij het doel was om in een vroeg stadium van 
het veldonderzoek de nog aanwezige resten van de in het vooronderzoek aangetroffen 
boerderijplattegrond bloot te leggen en om de sporenintensiteit vast te stellen. Tevens was het doel 
om in de eerste fase de grenzen van de vindplaats te bepalen, hetzij in de vorm van een fysieke 
begrenzing zoals een erfgreppel, hetzij door het ontbreken van verdere grondsporen. Indien er sprake 
was van een erfgreppel dan diende deze in ieder geval onderzocht te worden en gecoupeerd. Vanuit 
het centrale kruis zouden de resterende kwadranten worden opgegraven waarbij er ingezet diende te 
worden op de meest sporenrijke delen zodat het puttenplan van fase 2 indicatief was. In beginsel 
diende de gehele gedefinieerde vindplaats te worden opgegraven tenzij gedurende fase 2 zou blijken 
dat bepaalde delen van het onderzoeksgebied geen sporen meer bevatten. Het totaal te onderzoeken 
oppervlak bedroeg op basis van het PvE ca. 3.400 m2.  
 
Daar de vindplaats veel groter bleek dan aanvankelijk was aangenomen, zijn er extra zoeksleuven 
aangelegd om de begrenzing van de vindplaats vast te stellen. In totaal is er 4.408m2 opgegraven en 
zijn 21 werkputten aangelegd. Daarbij is tevens het vooropgezette puttenplan losgelaten en is steeds 
getracht de voor dat moment meest prangende vragen zoals aard van de aangetroffen fenomenen 
alsmede de omvang van de site vast te stellen. 
 
Qua aanlegvolgorde is in eerste instantie het PvE gevolgd. De putten van fase 1, in de vorm van het 
reeds genoemde kruis zijn volledig aangelegd (in volgorde van aanleggen werkput 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 
7).  
Binnen de werkputten 1, 2, 5, en 6 lag de Gasselte B plattegrond die in het onderzoek van 2000 al 
aangetroffen was. Voor het overige is nog een aantal paalkuilen en greppels aangetroffen. Opvallend 
was spoor 10, een brede gebogen sloot die op een aantal plaatsen zeer veel 14

de
 en 15

de
 eeuwse 

gebruikskeramiek opleverde en een aantal interessante metaalvondsten. Zo zijn er een ruiterspoor, 
een ijzeren mes en zijn er een paar stukken bronsblik van een emmer of schaal gevonden. Daarnaast 
onderscheidde de bovenvulling van de greppel zich door een grote hoeveelheid bouwkeramiek. 
 
Met name in het zuiden van de opgraving. (werkput 3 en 4) kon in eerste instantie geen uitsluitsel 
worden gegeven over het al dan niet aanwezig zijn van gebouwplattegronden Hier werd een drietal 
parallelle greppels aangetroffen met in put 4 een palenzwerm van vierkante paalkuilen. 
 
Om te controleren of in de palenzwerm geen plattegrond verborgen zat, is in overleg met het bevoegd 
gezag gestart met een uitbreiding in het zuidoostelijk deel van de opgraving (werkput 8 en 9)  
De palenzwerm in werkput 4 zette zich voort in werkput 8 en 9. Het bleek te gaan om een aantal 
palenrijen die naar elkaar toeliepen en die geflankeerd werden door een aantal greppels zodat er het 
beeld ontstond van een soort taartpunt. Mogelijk betreft het een hopplantage of een andere agrarische 
structuur. In het oostelijk deel van werkput 8 is een brede (subrecente) verstoring (S 238) 
waargenomen. Op de GBKN is deze nog te zien als perceelsgrens. 
 
Teneinde de palenzwerm/ hopplantage te begrenzen zijn vervolgens de werkputten 10, 11 en 12 
aangelegd.  
 
Werkput 10 bevatte een kleine vierpalige spieker. Er is bij het couperen geen dateerbaar materiaal 
uitgekomen. De spieker is bemonsterd. Gezien de geringe omvang zou het mogelijk om een 
prehistorische spieker kunnen gaan. Er zijn echter op de gehele opgraving geen andere prehistorische 
sporen waargenomen. Voor het overige bevatten alle drie de werkputten enkele greppels en een klein 
aantal paalkuilen. 
 
Werkput 13, in het noordwestelijke deel van de opgraving is aangelegd om het verloop van de sloot 
(S10) verder te kunnen volgen en om de grenzen van het erf van de boerderij vast te kunnen stellen. 
Dit spoor bevatte richting het noordwesten toe steeds minder materiaal. Er is geen greppel 
waargenomen die tot de fase van de boerderij lijkt te kunnen behoren. Mogelijk is deze echter bij de 
aanleg van de greppel (S10) vergraven. 
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Werkput 14 en 15 vormen de noordoostelijke begrenzing van de opgraving. Het verloop van de sloot 
(S10) was hier goed te volgen. In het oosten wordt deze greppel uiteindelijk oversneden door een 
brede noord-zuid georiënteerde reeks greppels. Een deel van deze greppels is pas in de 19

de
 of de 

20
de

 eeuw gedicht. De lijn van deze greppels is heden ten dage nog te vinden als perceelsgrens op de 
GBK.  
 
Voor het overige bevatten de werkputten 14 en 15 met name in het noordelijk deel enkele diep 
reikende paalkuilen en een grote rechthoekige kuil van ongeveer 3,5 bij 6 meter. Na couperen bleek 
dat het om een ondiepe 14

de
 of 15

de
 eeuwse kuil ging, mogelijk een half ingegraven kelder. 

De volgende werkputten (werkput16 en 17) zijn onder extreem koude omstandigheden aangelegd. 
Werkput 16 bleek in de zuidelijke helft een sporenzwerm van grote donkerbruingrijze paalkuilen te 
bevatten. Hierin zit mogelijk een roedenberg of een kleine schuur verborgen. In werkput 17 is een 
grote 14-palige schuur aangetroffen die qua oriëntatie haaks op de Gasselte B boerderij ligt. Ook de 
vulling van de sporen komt overeen zodat er goede gronden zijn om deze twee aan dezelfde 
gebruiksfase toe te wijzen. Een bijbehorende erfgreppel is niet aangetroffen zodat het erf aan de west 
zijde niet begrensd is. 
 
Werkput 18 vormde de oostelijke afronding van de vindplaats. Het zuidelijk deel bevatte een aantal 
greppels die in een eerder stadium van de opgraving ook al waren waargenomen. Daarnaast bevatte 
de werkput een groot aantal paalkuilen waarvan er 1 zeer veel bouwpuin bevatte. Mogelijk gaat het 
om een overblijfsel van de laatmiddeleeuwse bewoningsfase. 
 
Tot slot zijn de werkputten 19 tot en met 21 aangelegd. Werkput 19 vormde een uitbreiding van 
werkput 8 en diende vooral om te bepalen wat de verstoring S 238 in werkput 8 voorstelde. Het leek in 
eerste instantie te gaan om een zeer brede greppel of een samenloop van greppels of mogelijk zelfs 
een gracht met op een dieper niveau een groot aantal spitbanen. De verstoring buigt in werkput 19 
sterk af, deze afbuiging bleek achteraf duidelijk op het GBK waarneembaar als een perceelsgrens. 
 
Werkput 20 en 21 zijn aangelegd in de vorm van t zoeksleuven waarbij werkput 20, in het 
noordwestelijke deel van de opgraving diende om het verloop van een aantal greppels vast te kunnen 
stellen. Werkput 21 diende eveneens om het verloop van een greppel te bepalen. Deze werkput is 
echter ook aangelegd om vast te stellen of de hopplantage in het zuidelijk deel van het 
opgravingsterrein verder door zou lopen naar het zuiden hetgeen niet het geval bleek te zijn.  
 
De opgravingsvlakken zijn aangelegd met een bandenkraan en de platte bak. Hierbij werden de 
bovenste lagen in dikkere lagen afgegraven en werden naar onderen steeds dunnere lagen 
gehanteerd. Bij het machinaal aanleggen werden waar mogelijk in ieder geval de onderste lagen van 
het vlak met een metaaldetector onderzocht.  
 
Aanleg vondsten zijn zo veel mogelijk aan sporen in het vlak gekoppeld. Het opgravingsvlak is 
aangelegd in de top van het natuurlijke zand. Direct na het machinaal aanleggen van het vlak is het 
gehele vlak met de schep opgeschaafd en aangekrast. Na het fotograferen zijn in de verschillende 
werkputten buizen geslagen zodat de vlakken konden worden getekend (schaal 1:50). Alle sporen zijn 
voorzien van een spoornummer en aansluitend beschreven. De spoor, foto en vondstnummering is 
uniek.  
 
Vrijwel alle sporen die niet met zekerheid natuurlijk of recent waren, zijn gecoupeerd. Alleen aan het 
einde van de opgraving zijn een aantal sporen die met zekerheid niet tot gebouw structuren 
behoorden niet gecoupeerd. Alle relevante sporen zijn na het couperen getekend (schaal 1:20) en 
gefotografeerd. Een interpretatie is ingevuld in de sporenlijst. Alle gedocumenteerde sporen zijn 
aansluitend afgewerkt Wanneer bij het machinaal afwerken van de coupes vondstrijke lagen werden 
aangetroffen zijn deze integraal in big-bags geschept en aansluitend gezeefd. Over het algemeen 
werd eerst een aantal kruiwagens over de 2 mm zeef verwerkt. Toen er geen kleine zoologische 
resten zoals visschubben werden aangetroffen is de rest van het materiaal over 5 mm zeef gezeefd.  
 
Alle vlakken zijn om de 3 m gewaterpast, het maaiveld om de 5 m. In de putten uit fase 1 zijn om de 
twintig meter profielkolommen van tenminste1 m breed opgenomen. Waar nodig zijn deze handmatig 
verdiept om een beter beeld te krijgen van de fysische geografie van de ondergrond. Ook is er een 
aantal aanvullende profielen over een aantal greppels gezet. 
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Gedurende fase 1 zijn de lagen in het profiel op de locaties van de opgenomen profielen bemonsterd 
in big-bags en vervolgens gezeefd op de 5 mm zeef teneinde de ontwikkeling van het plaggendek vast 
te kunnen stellen. Later zijn ook enkele op andere op het oog interessante locaties binnen de 
opgraving profielen bemonsterd. 
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3. Voorlopige resultaten 
Tijdens de opgraving zijn de resten van een 10

de
-13

de
 eeuws boerenerf opgegraven. Het gaat 

tenminste om een Gasselte B boerderij met haaks daarop staand een grote schuur die op basis van 
de vulling van de sporen tot dezelfde fase lijkt te behoren. Daarnaast zijn een aantal sporenclusters 
aangetroffen waarin tenminste één roedenberg lijkt te zitten en is er een relatie aan te wijzen tussen 
het erf en een aantal aangetroffen efgreppels. De westelijke begrenzing van het erf is echter niet 
vastgesteld. Opvallend in dat licht is dat er geen waterputten of waterkuilen zijn aangetroffen. Deze 
liggen kennelijk verder naar het westen of deze waren meer in de richting van het beekdal gelegen al 
lijkt het erf aan de noordzijde wel goed begrensd. Het niet kunnen begrenzen van het erf betekent 
tevens dat het niet mogelijk is om met zekerheid vast te stellen of het erf één of mogelijk meerdere 
fasen heeft gekend. 
 
In de 14

de
 en 15

de
 eeuw lijkt er een gebouw van omvang te hebben gestaan. Hoewel er geen 

eenduidige sporen die op steenbouw duiden zijn aangetroffen, wijzen grote hoeveelheden baksteen in 
ondermeer een brede sloot met daarnaast veel import aardewerk duidelijk in deze richting. Bovendien 
is er in dezelfde sloot (S10) bij metaaldetectie ondermeer een ruiterspoor aangetroffen.  
In een beperkt aantal sporen, verdeeld over meerdere werkputten is in een aantal kuilen een 
opvallend grote hoeveelheid fijn baksteenpuin aangetroffen. Mogelijk zijn deze sporen na verdere 
uitwerking van de sporen alsnog toe te wijzen aan een op poeren gebouwd bouwwerk.  
 
Op basis van de voorlopige opgravingsresultaten lijkt het er op dat het erf uit de 14

de
-15

de
 eeuw vrijwel 

volledig te begrenzen is. Alleen naar het noorden toe is dit niet gelukt Daarbij dient opgemerkt te 
worden dat ook bij deze gebruiksfase van het terrein geen bijbehorende waterput is aangetroffen. Het 
terrein loopt naar het noorden echter sterk af in verband met de nabijheid van het beekdal zodat naar 
verwachting niet veel sporen gemist zullen zijn. 
 
In het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein is sprake van een grote hoeveelheid paalkuilen en 
greppels. Mogelijk houden deze verband met een hopplantage. De palen liggen in een aantal naar 
elkaar toe lopende rijen. De sporen zijn allemaal tussen de 40 en 50 cm diep en rechthoekig. Er is 
slechts een beperkte hoeveelheid scherven in de sporen aangetroffen. Vooralsnog worden de sporen 
gedateerd in de 16

de
 eeuw. 

 
Tot slot zijn er gedurende de opgraving enkele stuks bewerkt vuursteen aangetroffen. Het zeer 
beperkte aantal gekoppeld aan de sterk uiteenlopende datering van de aangetroffen vondsten doet 
vermoeden dat deze fragmenten als zwerfafval te beschouwen zijn die mogelijk met agrarische 
werkzaamheden vanaf de echte vuursteensite op Epse Noord in het onderzoeksgebied Azink-Oost 
terecht zijn gekomen. 
 

3.1 Landschap 
Het terrein is gelegen op een relatief laaggelegen dekzandwelving die bestaat voornamelijk bestaat uit 
oud dekzand dat sterk cryoturbeerd is met veel ijzervlekken en concreties. Deze dekzandwelving ligt 
in het verlengde van een kilometerslange reeks oost-west georiënteerde dekzandruggen die parallel 
aan de Dortherbeek gelegen zijn. In bodemkundig opzicht is er sprake van een slecht ontwikkelde 
veldpodzolbodem op de hogere delen van de dekzandwelving en een beekeerd op de flanken. 
De relatief lage ligging in het plangebied is zonder enige twijfel de reden voor het ontbreken van 
prehistorische resten. 
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3.2 Sporen en structuren 
 

Code Interpretatie 
Aantal 
sporen 

- Administratief 
beschreven 1 

GW Greppel 46 

KEL Kelder 1 

KL Kuil 26 

KLA Afvalkuil 1 

LGBO Bouwvoor 2 

LGBV Plaggendek 2 

LGN Natuurlijke laag 2 

PK Paalkuil 354 

SPK Karrespoor 2 

SPP Ploegspoor 6 

SPS Spitspoor 2 

VERVAL Vervallen 2 

VLAK Natuurlijk vlak 9 

VSD Dierlijke verstoring 11 

VSN Natuurlijke verstoring 104 

VSR Recente verstoring 3 

   
 
Tabel 1 Aangetroffen spoorcategorieën 
 

Middeleeuwen  

Vrijwel alle antropogene sporen die zijn aangetroffen in de noordelijke helft van het plangebied 
stammen uit de volle en of late middeleeuwen. Er lijkt sprake te zijn van een fasering in twee perioden. 
De eerste fase loopt van de 10

de
 tot en met de 13

de
 eeuw en de tweede bewoningsfase van de 14

de
 tot 

en met de vroege 15
de

 eeuw. Uit deze laatste periode is vooralsnog geen duidelijk plattegrond aan te 
wijzen. Dit kan mede het gevolg zijn van het bouwen op poeren waardoor de sporen van de 
belangrijkste gebouwen het minst diep hebben gereikt. Er zijn een aantal sporen waargenomen die tot 
een gebouw kunnen hebben behoord dat op poeren gefundeerd is geweest. Er zijn in het werkput 7 
en 18 wel een paar sporen gezien waarin zeer veel fijn bouwpuin zat. De uitwerking moet uitwijzen of 
deze inderdaad te koppelen zijn aan een gebouw dat op poeren gestaan heeft. 
 
De begrenzing van beide erven blijft ten dele onzeker. Op basis van voorlopige herinterpretatie van de 
gegevens van het onderzoek uit 2000 valt op te maken dat zeker het Gasselte B erf waan de 
westzijde mogelijk veel groter is geweest. 
 

Nieuwe tijd 

Uit de vroege nieuwe tijd is een groot cluster met paalkuilen van een mogelijke hopplantage en een 
aantal bijbehorende verkavelingsgreppels aangetroffen. De sporen lijken zich voornamelijk te 
beperken tot de zuidelijke helft van de opgraving. Daarnaast is aan de oostelijke zijde van de 
opgraving een brede noord-zuid georiënteerde greppel waargenomen die in ieder geval voor een deel 
recent is. Ook op de GBK is deze als perceelsgrens te herkennen. In de uitwerking zal in ieder geval 
deels de koppeling kunnen worden gemaakt met ouder historisch kaartmateriaal. 
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3.3 Vondstmateriaal 
 

Anorganische materialen 

 

Aardewerk 

Bij het aardewerk worden ook pijpaarden voorwerpen gerekend. In dit onderzoek betreft dat 
onderdelen van kleipijpen. Al het aardewerk dat in het veld is aangetroffen, is meegenomen. Het 
aardewerk is met een vondstkaartje met de relevante informatie in een vondstzakje gestopt en naar 
binnen gebracht. 
 
Het aardewerk werd gewassen en te drogen gelegd in de droogstelling. Het droge aardewerk is geteld 
en op de splitslijst geadministreerd. Daarna is het aardewerk met Oost-Indische inkt genummerd. 
Hierbij wordt op aan de rand van de binnenkant van de scherf een nummer aangebracht, Dit nummer 
bestaat uit het projectnummer gevolgd door een streepje en het vondst- of monsternummer 
(bijvoorbeeld 392 – 12 of 392 – M3). Ook al bevat een vondst- of monsternummer meerdere scherven, 
alle scherven van dat nummer krijgen dezelfde nummering. Na wassen, drogen en nummeren zijn de 
vondsten opgeslagen in het depot.  
Er is slechts een beperkt aantal grotere gesloten vondstcomplexen aangetroffen. 
 
 Het gaat in dit licht alleen om de vondsten uit de greppels S10 en S43. Beide complexen zijn van 
voldoende omvang om uitgebreider te beschrijven met verwijzing naar het Classificatiesysteem voor 
Laat- en Post-middeleeuws Aardewerk en Glas (‘Deventer Systeem’). Het overige materiaal zal 
slechts in algemene zin beschreven hoeven worden waarbij de nadruk zal liggen op het 
dateringsaspect. 

Metaal 

Niet al het metaal dat tijdens de opgraving gevonden is, is meegenomen maar een selectie van het 
metaal. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende metalen en de functie van het object. 
Voorwerpen van andere metalen dan van ijzer zijn altijd meegenomen. Gereedschap en bijzondere 
voorwerpen van ijzer zijn eveneens meegenomen. Spijkers, nagels en onduidelijke brokken roest uit 
de bouwvoor en de bovenste esdeklagen zijn niet meegenomen. De metaalvondsten zijn in het veld 
geadministreerd en met een vondstkaartje in een zakje gestopt. De metaalvondsten zijn, apart 
gehouden van de vondsten die binnen direct gewassen kunnen worden. Op deze manier is de kans 
dat de metalen objecten per ongeluk gewassen worden geminimaliseerd.  
 
De metalen voorwerpen zijn niet gewassen. Bijzondere vondsten, zoals het ruiterspoor uit spoor 10 en 
een ijzeren mes, zijn onder natte condities bewaard tot het moment dat deze ter conservering en 
restauratie kunnen worden gestuurd. De voorwerpen worden, voordat deze naar de specialist 
gestuurd worden, gefotografeerd. Wanneer de objecten geconserveerd en eventueel gerestaureerd 
zijn, worden ze op schaal getekend en nogmaals gefotografeerd.  
 
Voorwerpen die niet ter conservering en restauratie weggestuurd werden, worden intern 
geconserveerd. Er zijn nog geen aanvullende conserverende handelingen verricht zoals het 
aanbrengen van een laag tannine op ijzeren voorwerpen. 
 

Natuursteen  

Onder het natuursteen valt hier ook het vuursteen, dit zal ook niet apart beschreven worden. 
Natuursteen met bewerkingssporen en natuursteen van een bijzondere steensoort zijn altijd 
meegenomen. 
 
Het natuursteen is samen met een vondstkaart met alle relevante informatie in een ziplock 
vondstzakje gedaan en naar binnen gebracht. Het natuursteen wordt binnen gewassen en te drogen 
gelegd in de droogstelling. Hierna wordt het geteld en geadministreerd. Wanneer mogelijk wordt hier 
al een onderscheid gemaakt in de steensoort. Zo wordt bijvoorbeeld het vuursteen apart geteld en op 
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de splitslijst gezet. Hierna wordt het natuursteen in een zakje met een kaartje opgeslagen in het depot 
tot het moment dat het project uitgewerkt wordt. Kwetsbaar natuursteen wordt apart behandeld 
wanneer het binnengebracht wordt. Een voorbeeld hiervan is tefriet. Deze steensoort kan zeer broos 
zijn. Indien deze gewassen wordt, kan de steen afbrokkelen en zelfs verpulveren. Daarom is 
kwetsbaar tefriet eerst te drogen gelegd in de droogstelling. Het droge tefriet werd met een zacht 
borsteltje of kwast voorzichtig schoongemaakt, waarna ze zijn geteld en geadministreerd, op de 
splitslijst gezet en in het depot opgeslagen.  
 
Er zijn vooral bij het bemonsteren in big-bags relatief veel onbewerkt kleine stenen (kiezels) en 
natuurlijk vuursteen uit het veld mee naar binnen genomen of uit een monster gehaald. Deze zijn bij 
het verwerken van de monsters zonder aanvullende documentatie gedeselecteerd. 
 

Bouwkeramiek 

In het veld is een klein gedeelte van de bouwkeramiek meegenomen. Na het wassen en drogen van 
de bouwkeramiek zijn de fragmenten genummerd. Op de splitslijst is het onderscheid tussen baksteen 
en plavuis gemaakt. Bij de vondstverwerking en de deponering van het vondstmateriaal is wel een 
selectie gemaakt, zodat niet alle baksteenfragmenten zonder extra informatie in het depot opgeslagen 
zou worden. Alleen die fragmenten van baksteen en plavuizen die karakteristieke of daterende 
kenmerken bevatten, of groter zijn dan een bepaalde afmeting, worden bewaard. Voorbeelden van 
karakteristieke kenmerken zijn sporen van secundaire verbranding, sporen van zand, afdrukken van 
handen of poten en versiering in reliëf. Wel zijn alle binnengebrachte fragmenten gewogen en 
gemeten.  
 

Glas 

In het veld is al het aangetroffen glas verzameld en met een vondstkaartje in een ziplock-zak gestopt. 
Er zijn geen complete voorwerpen aangetroffen, enkel scherven. Binnen is het glas gewassen en 
weer in een zakje met water gedaan om afbladdering te voorkomen. Het glas is na administratie ook 
op deze wijze opgeslagen in het depot. 
 

Organische materialen 

 
Gezien het ontbreken van diepere sporen zoals waterputten of waterkuilen die tot onder het 
grondwaterniveau reiken zijn er geen organische materialen zoals hout of leer aangetroffen.  
 
In een enkel spoor en in de zeefmonsters is wat dierlijk bot aangetroffen. Dit botmateriaal is op de 
splitslijsten gezet en vooralsnog droog opgeslagen in het depot. 
Voor de uitwerking zal alleen het bot uit gesloten en dateerbare context worden beschreven.  
 

Materiaalcategorie Aantal 
Keramiek 578 
Bot, dierlijk 65 
Glas 5 
Pijpaarde 1 
Vuursteen 3 
Verbrand leem 1 
Natuursteen 21 
Slak, sintel 4 
Metaal 11 
Tabel 2 Aangetroffen vondstcategorieën (excl. monsterinhoud). 
 
De totalen die in tabel 2 genoemd worden zijn de hoeveelheden vondsten uit het veld zonder de 
totalen die zijn aangetroffen bij het zeven van de diverse monsters. Voor bijvoorbeeld de keramiek is 
de voorlopige schatting dat het uiteindelijke aantal scherven het tienvoudige bedraagt van hetgeen in 
tabel 2 wordt vermeld. Het verwerken van de vondsten uit de monsters verkeerd echter nog in het 
beginstadium zodat er nog geen splitslijsten met aantallen beschikbaar zijn. 
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Vuursteen 
 
Tijdens de opgraving is een beperkt aantal stuks bewerkt vuursteen aangetroffen. Vermeldenswaardig 
zijn de vondst van een mesolitische steilgeretoucheerde schrabber en een halve neolithische 
geslepen bijl. Deze laatste is aangetroffen in de vulling van de sloot (S10). Het vuursteen uit de 
zeefmonsters is nog niet uitgebreid bekeken. Een quickscan laat zien dat er geen sprake kan zijn 
geweest van een vuursteensite op de onderzoekslocatie.  

3.4 Monsters 
Conform het PvE is een veertiental profielkolommen bemonsterd in lagen van 10 cm. De monsters zijn 
gezeefd over een 5 mm zeef en vervolgens is het vondstmateriaal uit het zeefresidu gezocht. De 
vondsten zijn inmiddels voor het grootste deel op een splitslijst verwerkt en deels genummerd (bijv. 
M3-18). Een uitwerking van het materiaal moet nog plaatsvinden. 
 
Daarnaast zijn van een aantal sporen met hoge potentie pollenmonsters genomen om meer te kunnen 
zeggen over het agrarische gebruik van het terrein. Zo zijn uit de verschillende perioden van de 
bewoning van het terrein diepe greppels diepere, kansrijke vullingen bemonsterd en zijn een aantal 
diepe paalkuilen en een flankerende greppel en van de mogelijke hopplantage bemonsterd om vast te 
kunnen stellen of het daadwerkelijk om een hopplantage gaat. Op dit moment is het nog te vroeg in de 
uitwerking om exact te kunnen zeggen welke monsters uiteindelijk de moeite van het onderzoeken 
waard zullen zijn. Onderstaande monsters zijn in ieder geval van belang voor het onderzoek: 
 
Uit de vroegste bewoningsfase zijn uit een 10

de
-12

de
 eeuwse sloot (S 316) pollenmonsters genomen. 

De sloot lijkt in meerdere fasen dicht te zijn geraakt. 
 
Veel potentieel hebben ook de monsters die genomen zijn uit de grote greppel(S10) die behoort tot de 
14

de
-15

de
 eeuwse fase. Dit spoor reikte tot ver onder huidige grondwaterpeil. 

 
Tot slot lijkt ook het pollenmonster monster van een diepe paalkuil (S 485), die behoort tot de 
mogelijke de hopplantage het onderzoeken waard. 
 
Afhankelijk van de beantwoording van de onderzoeksvraagstellingen en het beschikbare 
onderzoeksbudget zal een definitieve selectie van de te onderzoekenmonsters worden gemaakt.  
 

3.5. Selectie en deponering 
Na afronding van de uitwerking worden alle vondsten en documentatie opgeslagen in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten, met uitsluiting van te deselecteren vondsten.  
 
Het specialistisch onderzoek aan pollenmonsters, macroresten, natuursteen, metaal, glas en keramiek 
verkeert op het moment van schrijven van dit document nog in het beginstadium. Hetzelfde geldt voor 
de conservering van kwetsbaar materiaal zoals als metaal en glas zodat het nog prematuur is om een 
indicatie te geven van de hoeveelheden uit te werken monsters en of het aantal te conserveren 
objecten. 
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Voorlopige conclusie en aanbeveling 

 

In de definitieve rapportage zullen de in het Programma van Eisen opgestelde onderzoeksvragen (zie 
onder) worden beantwoord. Aangezien het thans om een evaluatieverslag gaat en de definitieve 
uitwerking nog dient plaats te vinden, zal op dit moment slechts ten dele ingegaan worden op de 
algemene onderzoeksvragen (1 tot en met 27).  
 

Recapitulatie van de onderzoeksvragen3 en voorlopige beantwoording 
 

1. Zijn er in het onderzoeksgebied sporen uit een andere periode aanwezig dan voorafgaand aan het 
onderzoek werd verwacht? Zo ja, om welke perioden gaat het en wat is de aard van deze sporen? 

Op basis van het vooronderzoek werd uit gegaan van sporen uit de volle en late middeleeuwen en 
uit de nieuwe tijd. Er zijn gedurende de opgraving geen sporen uit andere perioden aangetroffen 
met als mogelijke uitzondering een spieker in werkput10. 

 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

2. Wat zijn de afmetingen en de datering van de in het vooronderzoek aangetroffen Gasselte B 
plattegrond? 

De boerderij heeft een omvang van 16 m X 7 m. Er is geen daterend materiaal in de sporen van 
de plattegrond aangetroffen. 

3. Zijn er meerdere gebruiks- en of verbouwingsfasen in te herkennen? 

Er is een Gasselte B plattegrond aangetroffen zonder verbouwingsfasen. Gezien het op grote 
schaal voorkomen van middeleeuws bouwkeramiek op de site is een opvolger al dan niet op 
poeren gebouwd waarschijnlijk. Aan het begin van de nieuwe tijd was de zuidelijke helft van het 
terrein in gebruik als mogelijke hopplantage. 

Omdat niet de gehele vindplaats is opgegraven is het mogelijk dat er meer gebruiksfasen zijn 
geweest. Een definitief antwoord is op basis van de huidig voorliggende onderzoeksdata niet te 
geven. 

4. Wat is de aard, datering en kwaliteit van deze resten? 

De fase van de Gasselte B boerderij is globaal te dateren in de 10
de

 -13
de

 eeuw. Het lijkt te gaan 
om een redelijk standaard boerenerf. Een eerste blik op de vondsten die te koppelen zijn aan 
deze periode laat een normaal beeld zien met slechts een kleine component import aardewerk. 

De latere fase moet een bovengemiddelde status hebben gehad. Naast het voorkomen van grote 
hoeveelheden bouwkeramiek is veel 14

de
 en 15

de
 eeuws gebruikskeramiek aangetroffen en er is 

een ruiterspoor gevonden. 

5. Is er sprake van meerdere hoofdgebouwen? Zo ja, zijn deze gelijktijdig of niet en om welke typen 
plattegronden gaat het? 

Nee, er lijkt op basis van het opgegraven areaal sprake van een Einzelhof. Er is een Gasselte B 
boerderij opgegraven. 

6. Is er sprake van bijgebouwen, zo ja hoe zagen deze eruit en zijn deze in een typologie onder te 
brengen? 

                                                      
3
 Kastelein & Hermsen 2010. 
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Voorlopig is er tenminste sprake van een grote schuur en waarschijnlijk een roedenberg. De 
uitwerking van de sporen dient echter nog plaats te vinden. 

7. Is er sprake van één of meerdere waterputten en kunnen deze aan specifieke 
gebouwplattegronden worden gekoppeld? 

Er zijn geen waterputten aangetroffen. Mogelijk lagen deze in het niet opgegraven deel van het 
nederzettingsterrein of betrok men het water rechtstreeks uit de Dortherbeek. 

8. Hoe is het erf ruimtelijk en functioneel ingedeeld? 

De beantwoording is pas mogelijk na het uitwerken van de sporen. 

9. Treden in deze indeling in de loop van de looptijd van het erf veranderingen op? 

Zie 8. 

10. Bestaan er aanwijzingen voor andere activiteiten dan agrarische, zoals ambachtelijke productie 
van bijvoorbeeld ijzer? 

In de 14
de

 en 15
de

 eeuw lijkt het terrein meer dan alleen een agrarische betekenis te hebben 
gehad. Zie tevens de beantwoording van vraag 4. Mogelijk gaat het om een boerderij met 
bewoners die tot de lage adel, evt. agrari milites behoorden. 

11. Hoe is het erf ruimtelijk begrensd? 

De erfgrens kon gedurende het onderzoek niet eenduidig vastgesteld worden. Met name in het 
westelijk deel bleken de verspreiding van sporen omvangrijker dan waarvan op grond van het 
vooronderzoek was uitgegaan.  

12. Is er sprake van sporen en structuren buiten de erfgrens? Zo ja, wat is de functie van hiervan? 

Ja, met zekerheid is een aantal ontginningsgreppels waargenomen die buiten het eigenlijke erf 
hebben gelegen. Ook is een mogelijke hopplantage aangetroffen.  

 

13. Komen er in het akkerdek sporen uit de middeleeuwen en/of de nieuwe tijd voor? Of zijn deze 
allemaal pas op een relatief diep niveau onder het akkerdek te herkennen? Wat zegt dit over de 
datering en fasering van de aangetroffen sporen? 
 
De sporen waren pas op relatief grote diepte waarneembaar en lijken allen te stammen uit de 
periode voor de ophoging van het terrein middels plaggenbemesting.  

14. Zijn er nog restanten van andere gebouwen of structuren te herkennen? Is er hierbij sprake van 
(gedeeltelijke) steenbouw? 

Er zijn vooralsnog alleen indirecte aanwijzingen voor gedeeltelijke steenbouw. Mogelijk dat de 
uitwerking van de sporen meer duidelijkheid gaat brengen.  

15. Kunnen de resten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd aan historische bronnen gekoppeld 
worden.?  

Deels, de meeste beschikbare historische informatie handelt over het huidige erf Azink en of het 
spijker Azink. Het historisch kaartmateriaal biedt zeker deels uitkomst. Een aantal van de 
opgegraven sporen is zelfs op de huidige Gemeentelijke Basis Kaart terug te vinden. 

16. Valt er op basis van de materiële cultuur een uitspraak te doen over de bewoners van de 
boerderij, bijvoorbeeld sociale status, voedselpatroon? 
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Zeker voor de 14
de

 en de vroege 15
de

 eeuw is dermate veel materiaal aangetroffen dat het 
mogelijk is om voor deze periode tot gerichte uitspraken te komen. De bewoners van het terrein 
waren mogelijk zelfs van lage adel. De vondst van een ruiterspoor wijst er op dat men in ieder 
geval de beschikking had over een rijpaard. 

17. Zijn landschappelijke of andere indicatoren doorslaggevend voor de locatie van de eventuele 
bewoning in het onderzoeksgebied? 

De beantwoording van deze vraag kan pas na uitwerking van de gegevens plaatsvinden. Al lijkt 
het er op dat de lage ligging in ieder geval een verklaring is voor het ontbreken van prehistorische 
bewoning. 

18. Kan op basis van het organische vondstmateriaal uit vochtige contexten (waterputten) een 
reconstructie van het natuurlijke landschap in de directe omgeving van de boerderij worden 
gemaakt? Zo ja, zijn er gedurende de gebruiksperiode belangrijke veranderingen te signaleren? 

De beantwoording van deze vraag kan pas na uitwerking van de gegevens plaatsvinden. 

19. Kan op basis van diezelfde vondsten een beeld geschetst worden van de cultuurgewassen die in 
de directe omgeving van de boerderij werden verbouwd of voorkwamen? Zo ja, welke 
veranderingen treden hierin op? 

De beantwoording van deze vraag kan pas na uitwerking van de gegevens plaatsvinden. 

20. Kan op basis van het dierlijk botmateriaal uitspraken worden gedaan over de samenstelling van 
de veestapel en de eventuele veranderingen daarin? 

De beantwoording van deze vraag kan pas na uitwerking van de gegevens plaatsvinden. Mogelijk 
levert het materiaal uit de monsters uit de greppel (S 10) voor de 14

de
-15

de
 eeuwse fase een 

duidelijk beeld kunnen leveren van de aanwezige veestapel. 

21. Welke aanwijzingen voor de wijze van agrarische bedrijfsvoering zijn af te leiden uit sporen en 
structuren en vondsten, en welke veranderingen kunnen worden gesignaleerd? 

De beantwoording van deze vraag kan pas na uitwerking van de gegevens plaatsvinden. 

22. Zijn er aanwijzingen voor lokale ijzerproductie of verwerking? 

Nee, er zijn geen metaalslakken of smeedslakken aangetroffen anders dan in het plaggendek. 

23. Hoe verhoudt het aangetroffen vondstmateriaal zich tot de materiële cultuur in de stad en het nabij 
het onderzoeksgebied  opgegraven vondstcomplex van Olthof Zuid Middeleeuwen en andere in 
de gemeente opgegraven middeleeuwse erven zoals het opgegraven erf aan de Goudwesp en de 
boerderijen aan de Siemelinksweg? 

De beantwoording van deze vraag kan pas na uitwerking van de gegevens plaatsvinden. 

 

Landschappelijk 
 

24. Wanneer, hoe en hoe snel kwam het plaggendek tot stand? Waar kwam het ophogingsmateriaal 
vandaan? En zijn verschillende ophogingsfasen te onderscheiden? Is er een ontginningsfase aan 
te wijzen? 
 
Er lijkt sprake te zijn van beekdalplaggen. De vraag of er een fasering aan te wijzen is kan pas 
beantwoord worden na analyse van de monsters die van het plaggendek genomen zijn en na een 
uitgebreide interpretatie van de opgenomen profielen. 
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25. Wat is te zeggen over de relatie tussen de ligging en ontwikkeling van esdekken en de daaraan 
voorafgaande landinrichting in het onderzoeksgebied? 
De beantwoording van deze vraag is pas mogelijk na verdere uitwerking van de sporen en de 
analyse van de zeefmonsters uit het plaggendek. 

 
26. Is in een deel van het onderzoeksgebied sprake van een pleistocene beekloop (afgedekt door het 

oude dekzand)? Zo ja, bevat deze beekloop archeologische resten? 
Nee, ook bij diepere coupes is uitsluitend (oud) dekzand waargenomen. 
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Selectieadvies 
 
Het gebied dat op basis van het IVO uit 2000 in aanmerking kwam voor een definitief onderzoek is 
volledig opgegraven. Er is daarom op deze locatie geen aanleiding meer voor archeologisch 
vervolgonderzoek. De geselecteerde vindplaats Azink-Oost kan daarmee in archeologisch opzicht 
worden vrijgegeven.  
 
Er valt echter op te merken dat de begrenzingen van de diverse vindplaatsen deels onduidelijk zijn 
gebleven. Met name richting het westen toe lijkt vooral de 10

de
-13

de
 eeuwse vindplaats verder door te 

lopen. Ook met de extra uitbreidingen van het puttenplan is geen zekerheid gekregen. Dit deel van het 
terrein is in een eerdere fase van de AMZ cyclus echter reeds vrijgegeven en vervolgonderzoek kan 
niet dwingend worden voorgeschreven. Het is archeologisch opzicht de moeite waard om het deel ten 
westen van de opgraving door amateurs of door een archeologisch opleidingsinstituut zoals 
bijvoorbeeld de HBO Archeologie opleiding Saxion Next te laten onderzoeken. Een dergelijke 
handelswijze kan echter niet dwingend worden voorgeschreven in een selectiebesluit en zal dus 
afhangen van de goodwill van de opdrachtgever. 
 
In zoverre er al onduidelijkheid bestaat aan de oostelijke begrenzing van de vindplaats kan gesteld 
worden dat deze resten zich bevinden binnen het gebied dat behoord bij de onderzoekslocatie 
Molbergsweg Zuid (279). Op deze locatie is recentelijk een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door 
BAAC bv. Deze resten worden meegenomen in het selectieadvies behorend bij dit onderzoek en 
zullen op basis van de voorlopige rapportage in aanmerking komen voor vervolgonderzoek in de vorm 
van een opgraving. 
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Bijlagen: 
- 1. locatiekaartje 
- 2. puttenplan 
- 3. alle-sporenkaart 
- 4. Uitsnede noordelijke werkputten 
- 5. Uitsnede westelijke werkputten 
- 6. Uitsnede Zuidelijke werkputten 
- 7. De aangetroffen sporen in combinatie met de sporen uit het vooronderzoek 
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Selectiebesluit archeologie, gemeente Deventer 
 
Bevoegde overheid:  Gemeente Deventer 
    Drs. B. Vermeulen 
    Postbus 5000 
    7400 GC Deventer  
 
Datum:   01-02-2011 
 
Locatie:   Azink-Oost 
 
Projectnummer:  392 
 
Onderzoekstap:  Opgraven 
 
In 2000 is een omvangrijk proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied 
Bedrijvenpark A1. Op basis van dit proefonderzoek is een aantal vindplaatsen geselecteerd, 
die aanvullend archeologisch onderzocht dienden te worden. Project 392 Azink-Oost was de 
definitieve opgraving (onderzoeksstap Opgraven) van één van deze vindplaatsen: een 
middeleeuws erf uit de 10de tot de 13de eeuw en verkavelingsstructuren.  
 
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Archeologie Deventer in 2010 en 2011. De voorlopige 
resultaten van Azink-Oost zijn gerapporteerd als:  
D. Kastelein, 2011. Evaluatieverslag 372 Opgraving Azink-Oost, Deventer.  
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn behalve de resten van een erf uit de 10de tot de 
13de eeuw, een erf uit de 14de en vroeg 15de eeuw aangetroffen, dat gezien het relatief rijke 
vondstenspectrum geïnterpreteerd kan worden als bewoond door lage landadel. Daarnaast 
zijn de resten van een hopplantage uit de nieuwe tijd aangetroffen. 
 
Omdat de geselecteerde vindplaats in zijn geheel is opgegraven, zijn de archeologische 
waarden op deze locatie afdoende onderzocht en kunnen de vraagstellingen zoals gesteld in 
het Programma van Eisen voor het grootste deel beantwoord worden. Daarom wordt in het 
evaluatieverslag geadviseerd om deze locatie op archeologische gronden vrij te geven. 
 
Dit advies wordt door het bevoegd gezag overgenomen. Op basis van de resultaten van het 
proefsleuven onderzoek en de definitieve opgraving kan het onderzoeksgebied Azink-Oost 
zonder voorwaarden worden vrijgegeven. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de aanwezigheid van archeologische resten niet volledig 
kan worden uitgesloten. Mochten toch archeologische resten worden aangetroffen, dient 
hiervan melding te worden gemaakt bij de Bevoegde Overheid, in dit geval de gemeentelijk 
archeoloog.  
 
Burgemeester en wethouders van Deventer, 
Namens dezen,  
 

 
B. Vermeulen  
Gemeentelijk archeoloog  
Team Ruimte en Economie  
Eenheid Ruimte en Samenleving  
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Aanvullende bureaustudie Bouwweg bedrijvenpark A1 – locatie 

tunnelbak 

Auteur: drs. E.S. Mittendorff (projectleider archeologie) 

Datum: 3 maart 2010 

1. Inleiding 
Deze aanvullende bureaustudie is uitgevoerd naar aanleiding van archeologisch 

beleidsadvies 247, waarin wordt gesteld dat voorafgaand aan de aanleg van een tunnelbak 

als onderdeel van de bouwweg ten behoeve van het Bedrijvenpark A1 inventariserend 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is op deze locatie.1 Deze bureaustudie diende als 

voorbereiding op het op te stellen Programma van Eisen voor een dergelijk 

proefsleuvenonderzoek. Doel van deze studie was het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van 

de locatie van de verwachte landweer en eventuele andere archeologische sporen. Op de 

resultaten van deze bureaustudie kunnen de onderzoeksvragen en de onderzoeksstrategie 

worden afgestemd. 

2. Administratieve gegevens 
 

Projectnr. Archeologie Deventer:  Advies nr. 247 
Gemeente en plaats:    Deventer 
Naam en code onderzoek:   Bedrijvenpark A1 Bouwweg oost 
Toponiem:     Epse Noord 
Perceelnrs:     DVT sectie I nr. 1453 
Onderzoeksmeldingsnummer: n.v.t. 
Coördinaten:    X: 211.475 
     Y: 472.100 
Bevoegd gezag:    B. Vermeulen 
Projectleiding:    E. Mittendorff 
Datum start uitvoering:   03-03-2010 

 

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de voorgenomen locatie van de tunnelbak, ten 

oosten van de spoorlijn Deventer-Zutphen en direct ten zuiden van de zuidelijke afrit/toerit 

van de Rijksweg A1 en de carpoolplaats aan het zuidelijke uiteinde van de Siemelinksweg 

(zie bijlage 1).  

3. Archeologische verwachting 

3.1 Archeologische verwachting op basis van beleidsadvies 
In het archeologisch beleidsadvies 247 wordt gesteld dat het onderzoeksgebied in basis een 

lage archeologische verwachting kent. Over de lengteas van het onderzoeksgebied loopt op 

                                                           
1
 Vermeulen, 2010. 



de gemeentelijke verwachtingskaart een smalle zone met een middelhoge archeologische 

verwachting. Dit is de indicatieve locatie van de middeleeuwse landweer, die ten zuiden van 

de Schipbeek liep als verdediging tegen invallen vanuit Gelre. Als kanttekening wordt gesteld 

dat de locatie van deze landweer niet exact bekend is.  

 

In het beleidsadvies wordt geadviseerd deze locatie archeologisch te onderzoeken in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek of een begeleiding van de werkzaamheden. Om de 

beste strategie voor het archeologische onderzoek te kunnen bepalen, is deze aanvullende 

bureaustudie uitgevoerd, met als belangrijkste doel het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van 

de ligging van de landweer. Hiervoor is gebruik gemaakt van diverse historische kaarten. 

Deze werkwijze wordt hieronder nader uiteengezet. Daarnaast is onder meer aan de hand 

van bodemkaarten en geomorfologische kaarten de trefkans op archeologische sporen 

anders dan de landweer ingeschat. 

 

3.2 Bodem en landschap 
Op de bodemkaart 1:50.000 staat het onderzoeksgebied gekarteerd als kalkloze 

poldervaaggrond, bestaande uit zavel en lichte klei (Rn62C), die plaatselijk ijzerrijk is. Gezien 

de ligging tussen de Schipbeek en de Dortherbeek ligt het voor de hand dat deze 

poldervaaggrond onder invloed van een of beide van deze beken is afgezet. Ook het 

kalkloze karakter duidt erop dat het om beeksedimenten gaat, omdat de afzettingen van de 

IJssel overwegend kalkhoudend zijn. Het gebied bezit een grondwatertrap III, dat wil zeggen 

dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minder dan 40 cm onder het maaiveld ligt. 

Daarmee is het onderzoeksgebied als relatief vochtig te karakteriseren.  

 

Op de geomorfologische kaart staat het onderzoeksgebied aangegeven als een smalle, lage 

dekzandrug (3K14), zowel aan de noord- als aan de zuidzijde begrensd door een 

beekdalbodem zonder veen (2R5). Deze lage dekzandrug is echter op het AHN (Actueel 

Hoogtebestand Nederland) niet waar te nemen. Het bosperceel ten oosten en zuidoosten 

van het onderzoeksgebied lijkt wel hoger te zijn gelegen. Mogelijk kan deze afwijking in het 

kaartbeeld op de geomorfologische kaart worden verklaard uit de schaalgrootte van deze 

kaart (1:50.000). Aan de hand van het AHN kan tevens worden bepaald dat het grootste deel 

van het onderzoeksgebied (met name het westelijke deel) een maaiveldhoogte kent van rond 

6, 0 m + NAP. In noordoostelijke richting loopt de maaiveldhoogte geleidelijk af naar 5,8 m + 

NAP. Vergeleken met de archeologisch rijke dekzandrug ter hoogte van boerderij de Olthof 

(ca 300 m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied), waar de archeologische sporen zich 

concentreren in de zone met een maaiveldhoogte tussen 7,5 en 8,0 m + NAP, ligt het 

onderzoeksgebied dus relatief laag. 

 

Deze relatief lage ligging, het relatief vochtige karakter van het gebied als gevolg van de 

invloed van het grondwater en de aanwezigheid van een voor akkerbouw minder geschikte 

bodem, duiden op een lage verwachting wat betreft de aanwezigheid van archeologische 

sporen uit de late prehistorie (vanaf de midden bronstijd) tot en met de late middeleeuwen. 



De ligging van het onderzoeksgebied in een relatief laag gelegen terrein duidt daarnaast op 

een lage verwachting met betrekking tot archeologische sporen uit de vroege prehistorie 

(mesolithicum tot de midden bronstijd). Dergelijke vindplaatsen bevinden zich doorgaans 

juist op de overgang van hoger gelegen terrein naar lage, natte gebieden.  

 

3.3 Historisch kaartmateriaal 
De hierboven beschreven lage archeologische verwachting met betrekking tot sporen uit de 

vroege prehistorie tot de late middeleeuwen heeft hoofdzakelijk betrekking op sporen van 

nederzettingen en grafvelden. Andere sporen, bijvoorbeeld defensieve structuren zoals 

landweren, zijn op basis van hoogteligging en bodemgesteldheid minder goed te 

voorspellen. De ligging hiervan kan echter vaak op basis van historisch kaartmateriaal 

redelijk goed worden voorspeld. 

 

De belangrijkste bron voor de locatie van landweren is de kadastrale minuut van 1832. Op 

deze vroegste kadastrale kaart staat in grote lijnen de structuur van het laatmiddeleeuwse 

cultuurlandschap weergegeven, samen met de eigendomsinformatie. Op het moment van 

productie van deze kaart waren de landweren zelf niet meer in gebruik, maar zijn vaak nog 

wel te herkennen. Zij kenmerken zich vaak door een smalle, langgerekte perceelsvorm. In de 

meeste gevallen zijn de percelen nog in eigendom van de stad Deventer.  

 

Omdat de kadastrale minuut in een afwijkende projectie is opgezet dan de huidige 

topografische en kadastrale kaarten, kan deze niet zonder meer over de huidige topografie 

worden geprojecteerd. Voor deze bureaustudie is de kadastrale kaart voor het 

onderzoeksgebied (Diepenveen, Sectie I, blad 1) aan de hand van overeenkomsten in oude 

en huidige topografie op de juiste plaats geprojecteerd (zie bijlage 1). Het onderzoeksgebied 

ligt, na deze werkwijze gevolgd te hebben, op een tweetal percelen die in bezit zijn van de 

weduwe van Gerrit Jan Lamberts uit Deventer(percelen 61 en 62). De percelen zijn in 

gebruik als weiland en hakhout. Op deze percelen zijn geen aanwijzingen aanwezig voor de 

aanwezigheid van een landweer. Het indicatieve verloop van de landweer zoals aangegeven 

op de archeologische verwachtingskaart komt in dit geval niet overeen met de topografie van 

de kadastrale minuut. Het is niet waarschijnlijk dat de landweer daadwerkelijk ter plaatste 

van het onderzoeksgebied heeft gelegen.  

 

De locatie van de landweer moet waarschijnlijk ongeveer 230 m ten noordwesten van het 

onderzoeksgebied worden gezocht. Hier bevindt zich op de kadastrale minuut een aantal 

smalle, lange percelen met een zuidwest – noordoost oriëntatie, gelegen tussen de 

Dortherbeek en de Schipbeek. Deze percelen zijn in eigendom van de stad Deventer en 

kennen in 1832 een gebruik als grasland (percelen 41 en 42). Op het punt waar deze 

percelen op de Dortherbeek aansluiten bevindt zich tegenwoordig een rechte, gegraven 

watergang die vrijwel precies het tracé van de voormalige landweer volgt. Deze watergang 

komt op de kadastrale minuut van 1832 niet voor, wel op topografische kaarten uit de late 



19de eeuw. Mogelijk houdt de aanleg van deze watergang verband met de aanleg van de 

spoorlijn. In dat geval zal het graven van deze watergang de sporen van de landweer 

waarschijnlijk grotendeels hebben verstoord. Het deel van de voormalige landweer ten 

oosten van de spoorlijn ligt grotendeels onder het talud van de Rijksweg A1 en dus buiten 

het plangebied voor de bouwweg. Het deel van de voormalige landweer dat binnen het 

plangebied ligt, ligt in een gebied dat al is vrijgegeven. Naar aanleiding van de in deze 

bureaustudie verwachte verstoring door het graven van de watergang kan worden 

geconcludeerd dat dit gebied terecht is vrijgegeven. 

 

Op de kadastrale minuut, noch op andere historische kaarten zijn aanwijzingen te vinden 

voor de aanwezigheid van archeologische sporen uit de nieuwe tijd in het tracé van de 

tunnelbak. 

 

4. Conclusie 
Op basis van de gegevens van de kadastrale minuut van 1832 kan worden uitgesloten dat 

de voormalige landweer zich binnen het onderzoeksgebied bevond. De noordelijke uitloper 

van de bouwweg doorsnijdt buiten het onderzoeksgebied van deze bureaustudie weliswaar 

het tracé van de verwachte locatie, maar hier zijn de sporen van de landweer waarschijnlijk 

grotendeels verstoord als gevolg van het graven van een watergang, mogelijk in de late 19de 

eeuw. Op basis van een detailstudie van hoogteligging en bodemgesteldheid van het 

onderzoeksgebied kan daarnaast de lage archeologische verwachting met betrekking tot 

sporen uit de vroege prehistorie tot en met de late middeleeuwen en nieuwe tijd, zoals 

weergegeven op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Deventer worden 

onderschreven.  

 

5. Literatuur 
 

Vermeulen, B, 2010. Bouwweg bedrijvenpark A1. Aanleg weg met kunstwerken 

(archeologisch beleidsadvies 247), Deventer. 

 

6. Bijlagen 
 

 Bijlage 1: De locatie van de middeleeuwse landweer ten opzichte van het 

onderzoeksgebied. 
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Inleiding 
Van 2 tot en met 17 november 2010 heeft BAAC bv binnen het plangebied Molbersweg-Zuid, Epse-
Noord, gedurende negen velddagen een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van 
proefsleuven uitgevoerd. De reden voor dit onderzoek is de geplande aanleg van het bedrijvenpark 
A1, waarbij de bodem sterk verstoord zal zijn aan de (eventuele) archeologische resten verloren zullen 
gaan. 
Het doel van het onderzoek was het documenteren en waarderen van (eventuele) archeologische 
resten in het onderzoeksgebied. Het onderzoek moest aantonen welke archeologische waarden waar 
aanwezig zijn, wat hun ouderdom, omvang en conserveringstoestand is en in hoeverre de resten 
verstoord zijn. Op basis van de gegevens moet een verantwoord selectiebesluit kunnen worden 
genomen ten aanzien van het vrijgeven van het terrein of het uitvoeren van archeologisch 
vervolgonderzoek. Wanneer er vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt, dan dient op basis van 
de resultaten van het proefsleuvenonderzoek voldoende informatie beschikbaar te zijn op basis 
waarvan een betrouwbare kostenraming voor de opgraving gemaakt kan worden.

1
 

 
De onderzoekslocatie maakt deel uit van een groter plangebied waar reeds grootschalig 
archeologisch onderzoek is verricht. Hierbij zijn diverse vindplaatsen uit het mesolithicum tot en met 
de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. De prehistorische bewoningssporen zijn met name 
aangetroffen ten oosten van het huidige onderzoeksgebied, op een dekzandrug waarvan het 
westelijke verloop in het thans te onderzoeken gebied gelegen moet zijn. In het zuiden en westen zijn 
volmiddeleeuwse sporen van bewoning aangetroffen. Ten westen grenzend aan het plangebied vond 
tijdens het proefsleuvenonderzoek een definitief archeologische onderzoek plaats door de 
gemeentelijke archeologische dienst van Deventer. 
Door RAAP Archeologisch Adviesbureau is in 2010 booronderzoek voor het plangebied uitgevoerd.

2
 

Op basis hiervan is geconcludeerd dat er waardevolle archeologische resten in het plangebied 
aanwezig kunnen zijn, in het bijzonder op de dekzandrug. Het gebied is hierbij ingedeeld in drie 
geomorfologische zones.

3
 In de meest noordelijke zone bevinden zich beekafzendingen van de 

Dortherbeek. Het gebied waar de dekzandrug gelegen is vormt de tweede zone. Volgens het 
booronderzoek gaat het om een relatief beperkt gebied in het meest oostelijk deel van het plangebied. 
De derde zone wordt gevormd door een laag gelegen gebied, dat het grootste deel van de 
onderzoekslocatie lijkt te beslaan. Het dekzand zou hier tot ver in de C-horizont verploegd zijn. 
 
In dit evaluatieverslag wordt een overzicht gegeven van de werkwijze en onderzoeksresultaten. Bij de 
recapitulatie van de onderzoeksvragen zal kort ingegaan op de beantwoording ervan. Het verslag zal 
afgesloten worden met een waardering en aanbeveling. 

 

                                                
1
 Kastelein & Hermsen 2010: 4. 

2
 Vosselman 2010  

3
 Kastelein & Hermsen 2010, Bijlage 5. 
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Werkwijze 
Het veldwerk is uitgevoerd op basis van de KNA en het Programma van Eisen

4
. In totaal zijn er 12 

werkputten aangelegd, waarbij de werkputten 1 tot en met 8 de oorspronkelijk aan te leggen 
proefsleuven betreffen (totaal 3054 m

2
) en de werkputten 9 tot en met 12 zuidelijke uitbreidingen zijn 

(totaal 806 m
2
). In totaal is een oppervlakte van 3860 m

2
 door middel van proefsleuven onderzocht, 

hetgeen neerkomt op circa 9% van het onderzoeksgebied. 
 
Op de hogere delen van het terrein, waar de verwachting op het aantreffen van sporen immers het 
hoogst is, zijn de sleuven in beginsel 4 meter breed aangelegd. Op de lagere delen is de breedte van 
de proefsleuven in beginsel 2 meter, omdat die vooral zijn gericht op vragen met betrekking tot het 
landschap en de bodemopbouw van het terrein. Op het moment dat er binnen de lagere delen 
aanleiding toe was, zoals bij het aantreffen van archeologische sporen, is de sleuf weer verbreed naar 
4 meter. 
 
In overleg met de bevoegde overheid is afgesproken om de proefsleuven in het noorden niet voorbij 
de dubbele omheining aan te leggen, zodra duidelijk was dat dit tot geen extra informatie zou gaan 
leiden. Omdat de noordelijke zone voor een groot deel diep verstoord blijkt te zijn, zijn de sleuven daar 
ingekort en zijn de vrijgekomen meters uiteindelijk elders ingezet. 
 
In de loop van aanleg van de eerste acht werkputten bleek het raadzaam te zijn om naast de drie 
reeds geplande langere sleuven (de werkputten 2, 5 en 7) ook de vier kortere sleuven (de werkputten 
3, 4, 6 en 8) te verlengen in het zuidelijke lage deel van het terrein. Op basis van de stand van zaken 
van dat moment was niet uit te sluiten dat zich in het zuiden bewoningssporen zouden bevinden, in 
tegenstelling tot wat geconcludeerd was op grond van het booronderzoek. Met de bevoegde overheid 
is vervolgens overeengekomen dat er nog circa 800 m

2
 ingezet zou worden voor extra proefsleuven. 

Het uitgangspunt hierbij was sleuven van 2 meter breed, die indien daar aanleiding toe was verbreed 
dienden te worden naar 4 meter. 
 
In de werkputten is één vlak aangelegd in de top van de natuurlijke bodem waar de sporen zichtbaar 
zijn. De aanleg van alle vlakken vond plaats door een graafmachine met gladde bak, bestuurd door 
een ervaren machinist en onder begeleiding van een dagelijks aanwezige senior-archeoloog. De 
bovengrond werd laagsgewijs afgegraven tot op de natuurlijke bodem, waarbij het vlak achter de 
graafmachine aan werd opgeschaafd. Bij de aanleg van het vlak werden vondsten per vak per 
stratigrafische eenheid verzameld. Vuursteen is met behulp van de Robotic Total Station (RTS) 
ingemeten (een vuursteenvindplaats is niet aangetroffen). Met een metaaldetector werd het vlak 
afgezocht naar metalen voorwerpen, met name in het westelijk deel van het terrein, dichtbij de 
middeleeuwse vindplaats. Het vlak werd gefotografeerd en ingekrast, en alle aanwezige sporen 
werden genummerd. Vervolgens zijn de sporen digitaal getekend door middel van een RTS. De 
sporen werden beschreven in de database Odile, waarbij over de opgraving een unieke 
spoornummering gehanteerd is. Elk spoornummer is een duizendtal dat is afgeleid van het 
putnummer. 
De vaste meetpunten ten behoeve van het gebruik van de RTS zijn door middel van een GPS bij de 
start van het onderzoek uitgezet. 
 
Van de aangetroffen sporen is een selectie (ca. 20% van alle antropogene sporen) gecoupeerd met 
als doel de aard, gaafheid en datering van de vindplaats vast te stellen. Sporen waarvan duidelijk is 
dat ze tot grotere structuren behoren, zijn in beginsel niet gecoupeerd. Een representatieve selectie 
van paalkuilen en kuilen is uiteindelijk gecoupeerd om meer grip te krijgen op de verschillende 
perioden die binnen het gebied vertegenwoordigd zijn en de gaafheid van de verschillende typen 
sporen verspreid over de verschillende delen van het onderzoeksgebied. Greppels en sloten zijn 
zoveel mogelijk in profiel gecoupeerd. 
Met de bevoegde overheid is afgesproken dat de werkputten 8 en 9, ter hoogte van de opgraving die 
daar op dat moment ten westen van plaatsvond, niet dicht gedraaid hoefden te worden. Omdat de 
daar gelegen sporen hoogstwaarschijnlijk deel uitmaken van één en dezelfde vindplaats, zou het 
intensief onderzoek gelijk meegenomen worden in de lopende opgraving. 
 

                                                
4
 Kastelein & Hermsen 2010: 18-23. 
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Ten behoeve van het fysisch-geografisch onderzoek aan de profielen zijn de werkputten zodanig 
aangelegd dat over het terrein een representatief beeld van de bodemopbouw, de geomorfologie en 
de genese van het landschap verkregen kon worden. De documentatie en locatie van deze profielen 
heeft plaatsgevonden zoals is opgelegd in het Programma van Eisen. Dit gaat bij een regelmatige 
bodemopbouw uit van profielkolommen die iedere 25 meter tot circa 15 cm in de C-horizont zijn 
aangelegd. Op verschillende locaties zijn diepere profielen aangelegd tot circa 1 meter onder het 
vlakniveau. De senior-archeoloog en fysisch geograaf hebben de profielen in samenspraak 
beschreven en geïnterpreteerd. 
 
Met uitzondering van een gedeelte van de werkputten 8 en 9 zijn alle sleuven tijdens en na afloop van 
het veldwerk gedicht. 
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Voorlopige resultaten 
 
Bij de beschouwing van de onderzoeksresultaten springen twee zaken gelijk in het oog. Ten eerste 
blijkt (het restant van) de dekzandrug met prehistorische bewoningssporen zich verder in westelijke 
richting uit te strekken dan wat op basis van het booronderzoek de verwachting was. Een grote 
verstoring die aangesneden wordt in het noorden van de werkputten 1 tot en met 6 en voor een klein 
gedeelte in werkput 7 vormt vooralsnog de noordelijke begrenzing van deze vindplaats(en), die zich 
tot in het uiterste noorden van werkput 8 lijkt uit te strekken. Ten tweede zijn ook in de zuidelijke helft 
van het onderzoeksterrein, waarvan aangenomen was dat die grotendeels verstoord was, 
archeologische sporen aangetroffen. Deze lijken voornamelijk te stammen uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd, maar ook prehistorische sporen en vondsten zijn hier terug te vinden. 
Laatmiddeleeuwse sporen die in werkput 8 en 9 zijn aangetroffen, mogen waarschijnlijk gerekend 
worden tot de vindplaats die zich hier direct ten westen van bevindt en waar een definitief onderzoek 
plaatsvond tijdens het proefsleuvenonderzoek. 

Landschap 

Het onderzoeksgebied bevindt zich zuidelijk van het stroomgebied van de Dortherbeek op een matig 
hoog gelegen dekzandgebied dat doorkruist wordt door een lager gelegen (verspoelde) 
dekzandlaagte (fluvioperiglaciaal dal). In het uiterst zuidelijke deel van het onderzoeksgebied loopt het 
paleoreliëf weer geleidelijk op en is er wederom sprake van een (uitloper van een) dekzandrug. Het 
dekzandreliëf bestaat uit een circa 1 tot maximaal 1,5 meter dik pakket zwak tot matig siltig, matig fijn 
zand met in de top enkele grindjes. Op de plekken waar verdiepte profielen zijn aangelegd, is 
zichtbaar dat het dekzand zich over het algemeen op een pakket sterk tot uiterst siltig zand 
afgewisseld met sterk zandige leemlagen bevindt. Binnen dit leemrijke en roestrijke pakket is op 
enkele plaatsen een 2 tot 5 cm dik grindlaagje aangetroffen.  

Op basis van lithologische opbouw kan er een onderscheid  worden gemaakt tussen het leemrijke 
Oude Dekzand I en II, gescheiden door een grindrijk laagje met de naam “de Laag van Beuningen”. 
Het Oude Dekzand is afgezet tijdens de koudste fase van het Weichselien. Het leemarme dekzand 
behoort tot het Jonge Dekzand dat is afgezet gedurende het Laat-Glaciaal.  

In de top van het Jonge Dekzand heeft zich op de hogere en drogere plekken een haarpodzolbodem 
kunnen ontwikkelen met duidelijke ontwikkelde bodemhorizonten en aanwezige ijzer- en humusfibers. 
Op de flanken van deze opgestoven dekzandhoogtes heeft in het verleden periodiek wateroverlast 
opgetreden. Dit heeft als voornaamste reden de aanwezigheid van het oudere, slecht doorlatende 
leemrijke pakket Oud Dekzand. Het infiltrerende grondwater stagneerde op dit pakket en stroomde 
lateraal af in de richting van de Dortherbeek of richting het centraal gelegen fluvioperiglaciale dal. Op 
de flanken van de dekzandrug trad het grondwater als kwel naar buiten om vervolgens verder 
oppervlakkig af te stromen. Op de plekken waar kwel heeft opgetreden is een duidelijke roestrijke 
zone in het profiel of in het vlak zichtbaar.  

In vrijwel het gehele onderzoeksgebied, met uitzondering van de flanken van de aanwezige 
dekzandrug en enkele lokale dekzandkoppen, is het oorspronkelijke bodemprofiel als gevolg van 
latere grondbewerking niet meer in de top van het dekzand aanwezig. Er zijn op de flanken van de 
noordelijk gelegen dekzandrug nog aanwijzingen van een lichtbruingrijze prehistorische akkerlaag 
aangetroffen. Op de hogere delen van de noordelijk gelegen dekzandrug is deze akkerlaag niet meer 
zichtbaar en opgenomen in een donkbruin laatmiddeleeuws plaggendek. De sporen van de 
prehistorische akkerlaag concentreren zich op de hogere delen van de noordelijke dekzandrug, terwijl 
het laatmiddeleeuwse plaggendek vrijwel overal zichtbaar is.  

In de lager gelegen, substraatrijkere leemrijke afzettingen is de top van het oorspronkelijk 
bodemprofiel mede verstoord als gevolg van bioturbatie.  

Het laatmiddeleeuwse plaggendek wordt in het lager gelegen, niet door Jong Dekzand bedekte deel 
van het onderzoeksgebied, doorsneden door meerdere vrijwel oost-west georiënteerde greppels en 
sloten. In de putten 4, 7, 8 en 9 komen enkele haaks hierop gelegen greppels voor met een vrijwel 
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zuid-noord oriëntatie. Deze greppels volgen allen het lager gelegen, fluvioperiglaciale dal dat in het 
noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied samenkomt met de Dortherbeek. Deze greppels 
doorsnijden het laatmiddeleeuwse plaggendek en kunnen op basis van het schaars aanwezige 
vondstmateriaal voorlopig gedateerd worden in de 15e/16e eeuw.  

De aanwezigheid van (nederzettings)sporen uit de prehistorie, die voornamelijk gesitueerd zijn op de 
flanken van de noordelijke en uiterst zuidelijke dekzandrug doet vermoeden dat het destijds droog 
genoeg was voor vestiging en menselijke activiteit. Zowel voorafgaand aan als na deze 
bewoningsperiode lijkt het onderzoeksgebied te nat te zijn geweest voor menselijke activiteit met 
uitzondering van de hoogste delen binnen het onderzoeksgebied. Dit wordt onder meer bevestigd 
door de aanwezigheid van jachtkampementen uit het mesolithicum (en neolithicum), die direct ten 
(zuid)oosten van het onderzoeksgebied nabij de boerderij Olthof op het verlengde van de centrale 
dekzandrug zijn aangetroffen. Ter plekke van het onderzoeksgebied is de top van deze dekzandrug 
afgetopt als gevolg van latere bodemverstorende activiteiten, waardoor sporen uit deze perioden niet 
zijn aangetroffen.  

Gedurende het Laat Glaciaal en het Vroeg Holoceen was het fluvioperiglaciale dal vermoedelijk 
regelmatig tot permanent watervoerend, waarbij er in de top van het dekzand grind is afgezet en 
binnen de contouren van het fluvioperiglaciale dal geen Jong Dekzand kon worden afgezet. 
Gedurende het Holoceen werden de lagere delen binnen het onderzoeksgebied, mede door de 
afwezigheid van rivieractiviteit van de IJssel, geleidelijk aan geschikt voor bewoning. Zo werden in 
eerste instantie de flanken van de dekzandrug bewoonbaar en vanaf de (late) middeleeuwen ook de 
lagere delen binnen het onderzoeksgebied, waaronder het fluvioperiglaciale dal. Vanaf de nieuwe tijd 
(15e/16e eeuw) werd de invloed van de IJssel op het onderzoeksgebied dusdanig groot dat bij 
hoogwater van de IJssel de lagere delen binnen het onderzoeksgebied wederom onder water kwamen 
te staan. Om het water af te voeren en om landbouw te kunnen blijven uitoefenen werden er parallel 
aan de watervoerende laagten greppels en sloten gegraven. Ook heeft men geleidelijk aan het 
akkerland door middel van potstalbemesting met circa 50 cm verder opgehoogd. 

Sporen en structuren 
 
Verspreid over de 12 werkputten zijn in totaal 727 spoornummers uitgedeeld. Bij deze aantallen dient 
men rekening te houden dat het hier gaat om administratieve eenheden en dat de werkelijke aantallen 
iets lager kunnen liggen. De grootste categorie antropogene sporen wordt gevormd door paalkuilen 
(420), gevolgd door kuilen (95). Op grond van de huidige opgravingsgegevens is het verschil tussen 
paalkuilen en kuilen niet altijd goed te maken. Ook het type kuil is niet altijd met zekerheid vast te 
stellen (afvalkuil, voorraadkuil, haardkuil, etc) waardoor dat zo algemeen mogelijk gehouden is. De 
greppels en sloten (71) zijn vaak in de verschillende proefsleuven te volgen. De overige sporen komen 
in veel lagere aantallen voor. 
 
Tabel 1 Aangetroffen spoorcategorieën 

Code [AARD_SPOOR] [Aantal] 

GR greppel 71 

KL kuil 95 

LGC cultuurlaag 2 

LGN natuurlijke laag 32 

NVT niet van toepassing 6 

PK paalkuil 420 

PLS ploegspoor 1 

REC verstoring recent 18 

SS spitspoor 6 

VSN natuurlijke verstoring 75 

XXX onbekend 1 

Totaal  727 
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Prehistorie (bronstijd-ijzertijd) 

 
Zoals in het landschappelijk verhaal al naar voren is gebracht, zijn op het terrein op de flanken van de 
dekzandrug prehistorische bewoningssporen aangetroffen. Het vondstmateriaal en de betreffende 
sporen zullen pas voor de definitieve rapportage uitgewerkt worden, waardoor op dit moment nog 
geen uitspreken gedaan kunnen worden over de precieze datering. Op grond van de verschillende 
vullingen (kleur en scherpte) bestaat de indruk dat de aangetroffen sporen niet uit één periode 
stammen en vermoedelijk in zowel de bronstijd als ijzertijd zijn te plaatsen. Ook het prehistorische 
aardewerk (met verschillende mageringen) lijkt vooralsnog te duiden op verschillende perioden van 
bewoning. Verrassend is dit niet, gezien het feit dat op dezelfde dekzandrug in oostelijke richting 
eveneens de resten zijn aangetroffen uit diverse prehistorische perioden. Aanwijzingen voor 
vuursteenvindplaatsen zijn er niet; alleen in de twee oostelijke proefsleuven komt licht verspreid 
vuursteen voor in het onderste, homogeen bruine plaggendek. Deze vondsten kunnen 
hoogstwaarschijnlijk gezien worden als ruis. 
 
Er zijn verschillende categorieën sporen aangetroffen uit de prehistorie. Paalsporen zijn de grootste 
categorie. Deze komen vooral voor in het noorden van de werkputten 1, 2, 5, 6 en 7, maar ook in het 
zuiden van de werkputten 11 en 12 zijn ze aangetroffen. Enigszins onverwacht bleken bij het 
couperen ook twee sporen in het uiterste noorden van werkput 8 paalsporen te zijn en vanwege hun 
lichte, zandige vulling waarschijnlijk prehistorisch. Structuren zijn op dit moment nog moeilijk te 
herleiden, maar in ieder geval in werkput 7 bevinden zich meerdere gebouwen (met dubbele 
wandpalen) met een enigszins NNO-ZZW oriëntatie, die soms ook in bij de overige paalspoorcluster is 
te herkennen. Het lijkt er dus op dat de gebouwen haaks georiënteerd op de dekzandrug gebouwd 
zijn. In werkput 11 bevindt zich een dubbele palenrij met een NO-ZW oriëntatie. Deze structuur was 
moeilijk te dateren, maar uit een vergelijkbaar, enigszins nabijgelegen paalspoor in het zuiden van 
werkput 12 is een prehistorische randscherf afkomstig die te dateren lijkt in de ijzertijd. Opvallend is 
overigens dat de betreffende paalsporen in werkput 11 en 12 relatief donker van kleur zijn. 
Kuilen vormen eveneens een belangrijke categorie onder de prehistorische sporen. Net als de 
paalsporen zijn ze verschillend qua vorm, vulling en diepte zover die is vastgesteld. Halverwege 
werkput is een ronde kuil onderzocht met een houtskoolrijke vulling (geen verbrande botresten), die 
zeer goed in de prehistorie is te dateren. In het noorden van werkput 3 bevindt zich een opvallend 
kuilencluster: lichtgrijs van vulling met wat houtskool en soms verbrande leemresten. De kuilen lijken 
telkens gepaard te liggen. Twee gecoupeerde kuilen bleken slechts enkele centimeters diep te zijn.  
In het noorden van werkput 6 is nog aan de rand van de diepe verstoring een restant van een kuil 
aangetroffen, eveneens lichtgrijs van vulling met wat houtskool en verbrande leem. De diepte van 
deze kuil is vastgesteld op circa 50 cm onder vlakniveau. De functie van de kuilen is op dit moment 
niet duidelijk, maar het zouden haardkuilen kunnen zijn of in geval van de diepere voorraadsilo’s. 
Ten slotte zijn er diverse greppels onder het oude plaggendek aangetroffen, maar waarvan de 
datering op dit moment nog niet is vastgesteld. In de noordelijke helft van werkput 4 bevindt zich een 
greppelzone (NNO-ZZW georiënteerd), waarvan eigenlijk alleen nog maar de onderkant in het vlak is 
aangetroffen in de vorm van spitsporen. Het is nog niet duidelijk of deze greppels met de 
prehistorische bewoning te maken hebben of dat ze net van voor de vorming van het plaggendek 
stammen. In de werkputten 2, 3, 6 en 7 bevinden zich smalle greppels, waarvan sommige met een 
opmerkelijke diepte, die in de meeste gevallen niet lijken door te lopen over het terrein door de 
verschillende proefsleuven. Deze greppelsystemen zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar kunnen 
op grond van hun vulling en afwijkende oriëntaties mogelijk geplaatst worden in de prehistorie. 
 
De verspreiding van de prehistorische bewoningssporen komt overeen met het verloop van de hogere 
delen van het terrein, waar een restant van de dekzandrug gelegen is, die ook in het oosten bezaaid 
was met prehistorische bewoning. In de werkputten 2 tot en met 6 wordt de vindplaats afgesneden 
door een diepe recente verstoring, waarvan in werkput 2 nog een restant van is waargenomen. De 
bewoningsporen lijken door te lopen tot in het uiterste noorden van werkput 8. 
In het zuidoosten van het plangebied zijn eveneens sporen uit de prehistorie aangetroffen, waar zich 
mogelijk weer een kleine welving heeft bevonden in landschap. 
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Late middeleeuwen en nieuwe tijd 

 
De laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse sporen bestaan enerzijds uit verschillende greppelsystemen en 
anderzijds uit diverse, voornamelijk over het zuidelijk en uiterste westelijk deel van het terrein 
verspreide paalsporen.  
De twee meest in het oog springende greppels (sloten) zijn de reeds genoemde oostwest-greppels, 
die gelegen zijn op de overgang naar de zuidelijke laagte van het terrein. Ten oosten van het 
plangebied zijn deze twee sporen ook al vastgelegd bij de eerdere onderzoeken die daar hebben 
plaatsgevonden. De  zuidelijke van de twee lijkt in het westen uit te monden in een noordzuid-greppel 
in werkput 8 en 9. Datering van het vondstmateriaal uit deze greppels en andere greppels, evenals de 
analyse van de profielen dient nog plaats te vinden. 
Wat betreft de paalsporen is het op dit moment moeilijk grip te krijgen op de datering ervan. Voor wat 
betreft het zuidoosten van het plangebied lijken ze te stammen uit verschillende perioden vanaf de 
late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd. Duidelijke structuren zijn niet te herleiden. Mogelijk gaat het 
om resten van omheiningspalen en kleine schuurtjes. Een opvallend verschijnsel bevindt zich wel in 
het zuiden van werkput 2, waar twee greppeldelen met mogelijk paalkuilen zijn aangetroffen 
(standgreppels?). De greppeldelen met respectievelijk een NW-ZO en NO-ZW oriëntatie liggen 
precies haaks op elkaar. Op basis van de donkere vulling wordt aangenomen dat de sporen niet ouder 
zijn dan laatmiddeleeuws, maar aangezien in het zuiden van werkput 11 en 12 eveneens donkere 
sporen zijn aangetroffen met prehistorisch vondstmateriaal, is een oudere datering zeker niet uit te 
sluiten. 
In de werkputten 8 en 9 zijn naast de verschillende greppelsystemen diverse paalsporen aangetroffen, 
maar de onderlinge samenhang is moeilijk te bepalen op dit moment. De sporen die gelegen zijn in 
werkput 8 kunnen waarschijnlijk gerekend worden tot de middeleeuwse vindplaats er direct ten westen 
van. In het uiterste zuiden van werkput 9 zijn deels onder een jongere verspitting twee ondiepe kuilen 
aangetroffen met daarin houtskool en bouwkeramiek. Een datering is nog niet bekend. 
 

Vondstmateriaal 
 
Het vondstmateriaal is vooral verzameld tijdens de aanleg van de proefsleuven en dan met name uit 
de bruine akkerlaag. Het meeste materiaal komt uit de noordelijke zone waar deze laag de 
prehistorische bewoningsporen afdekt. 
De grootste groep vondstmateriaal wordt dan ook gevormd door prehistorisch aardewerk. Het meeste 
prehistorisch aardewerk is organisch verschraald, maar ook kwartsmagering komt voor, wat een 
datering vanaf de (midden-)bronstijd tot en met de ijzertijd zou impliceren. Specialistisch onderzoek 
naar het betreffende materiaal is noodzakelijk om tot een nadere datering van de vindplaats(en) te 
komen. 
Het laatmiddeleeuws en nieuwetijds aardewerk is met name afkomstig uit de greppels en uit enkele 
(paal)kuilen. Uit de plaggendekken is relatief weinig verzameld. Ook dit materiaal dient nog 
specialistisch onderzocht te worden. 
 
De fragmenten bouwkeramiek dateren vanaf de late middeleeuwen/nieuwe tijd en zijn vooral 
afkomstig uit greppels. 
 
Er is één glasscherf aangetroffen. Het betreft een indetermineerbare wandscherf. 
 
Metaal bestaat voornamelijk uit voornamelijk kleine, ondefinieerbare brokjes, waaronder mogelijk 
ijzerslakken. Er is één spijker geborgen. 
 
Vuursteen is vooral in de meest oostelijk gelegen werkputten aangetroffen, wederom in het oudste 
plagendek. Het ruwe materiaal heeft een noordelijke herkomst en is bewerkt in het mesolithicum. Het 
gaat voornamelijk om afslagen, waarvan sommige verbrand zijn.

5
 

 
Onder het aangetroffen natuursteen bevindt zich één brok tefriet. Uit de NZ-greppels in werkput 8 en 9 
zijn enkele grotere (vulkanische) natuurstenen brokken aangetroffen, die vermoedelijk als 
bouwelementen hebben gediend. De overige natuurstenen zijn op het eerste oog onbewerkt. 
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 P. Dijkstra (BAAC), mondelinge mededeling. 
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Er zijn geen sporen bemonsterd. 
 
Voor de definitieve rapportage zal tevens een verspreidingskaart van het vondstmateriaal vervaardigd 
worden. 
 
 
Tabel 2 Aangetroffen vondstcategorieën 

Code [MATERIAAL] [SomVanAANTAL] 

BKR Bouwkeramiek 17 

GLS Glas 1 

KER Keramiek 241 

MFE IJzer 5 

MXX Metaal 6 

SVU Vuursteen 6 

SXX Steen 8 

STE Tefriet 1 

Totaal  285 

 
 

Selectie en deponering 
Na afronding van de uitwerking zal al het vondstmateriaal voorgedragen worden aan het provinciaal 
depot. Het voorstel luidt echter om, met uitzondering van het slakmateriaal, de metalen objecten te 
deselecteren voor behoud en niet te deponeren.
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Voorlopige conclusie en aanbeveling 
 

In de definitieve rapportage zullen de in het Programma van Eisen opgestelde onderzoeksvragen (zie 
onder) worden beantwoord. Aangezien het thans om een evaluatieverslag gaat en de definitieve 
uitwerking nog dient plaats te vinden, zal thans ten dele ingegaan worden op de algemene 
onderzoeksvragen (1 tot en met 7). Ten aanzien van de specifieke onderzoeksvragen zullen in de 
definitieve rapportage alleen de onderzoeksvragen 19 tot en met 32 aan de orde zijn, vanwege het 
voorkomen van archeologische waarden vanaf de midden-bronstijd en het ontbreken van vindplaatsen 
uit de daaraan voorafgaande perioden. 
Pas in de definitieve rapportage zal een waarderingstabel per aangetroffen vindplaats opgesteld 
worden, omdat pas uit de uitwerking zou moeten blijken wat de precieze aard (en aantal) van de 
vindplaatsen is. 
 

Recapitulatie van de onderzoeksvragen6 en voorlopige beantwoording 
 

                                                
6
 Kastelein & Hermsen 2010. 

Algemeen: 
1. Zijn er binnen het plangebied archeologische resten aanwezig? 
Ja, binnen het plangebied zijn archeologische resten aanwezig. 
2. Wat is de aard, datering, ruimtelijke verspreiding, gaafheid en conservering van deze resten? 
Het gaat om de resten van ten minste drie vindplaatsen. In de noordelijke helft van het terrein 
bevinden zich prehistorische bewoningssporen, die hoogstwaarschijnlijk stammen uit meerdere 
perioden (midden-bronstijd en ijzertijd) en daarmee twee vindplaatsen vormen. In het zuidoosten 
van het plangebied lijken zich eveneens bewoningssporen uit de prehistorie – waarschijnlijk 
ijzertijd –  te bevinden. De fysieke kwaliteiten van de sporen zijn redelijk tot goed; mogelijk zijn de 
oudste sporen lichter van kleur dan de jongere. In het noorden is de vindplaats verstoord door 
een recente, grootschalige bodemingreep. Alleen in het uiterste noordwesten bevinden zich 
mogelijk nog onverstoorde prehistorische paalsporen. 
In de zuidelijke en westelijk deel van het plangebied zijn sporen uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd aangetroffen, voornamelijk bestaand uit greppels en paalsporen van nog onbekende 
structuren. De westelijke sporen maken hoogstwaarschijnlijk deel uit van de vol-/laat-
middeleeuwse vindplaats er direct ten westen van. 
3. Hoe passen de waargenomen patronen in de mens-landschapsrelaties in het beeld van patronen en 

ontwikkelingen die elders in de regio zijn gesignaleerd? 
Op deze vraag zal ingegaan worden in de definitieve rapportage. Vroege bewoning bevindt zich op 
de hogere landschappelijke delen en sluit aan bij wat ten oosten van het huidige plangebied is 
aangetroffen. Vanaf de late middeleeuwen verschuift de bewoning naar de flanken en lagere delen. 
4. Zijn er binnen het onderzoeksgebied natuurlijke laagtes, al dan niet met veen, aanwezig die in 

archeobotanisch opzicht (mogelijk) een grote informatiewaarde bezitten? Zo ja, wat valt te zeggen 
over de aard, omvang, datering en bestaansduur van deze laagte(s)? 

Het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied  wordt doorkruist door een lager gelegen 
(verspoelde) dekzandlaagte (fluvioperiglaciaal dal). Hierop wordt verder ingegaan in de definitieve 
rapportage. 
5. Hoe oud zijn de beekafzettingen die tijdens het booronderzoek in het noorden van het 

onderzoeksgebied zijn aangetroffen? Wat is er te zeggen over de afstand waarop deze beek van het 
onderzoeksgebied stroomde en de loop van de beek? 

De ouderdom is onbekend, maar op basis van de ouderdom van de afzettingen van de zijtak lijkt 
de Dortherbeek reeds gedurende het Pleniglaciaal (60.000 - 20.000 jaar BP) als 
sneeuwsmeltwaterstroom in het landschap aanwezig te zijn. De afstand van de noordelijke 
dekzandrug naar de beek zal niet meer dan 100 m bedragen.  Hierop wordt uiteraard verder 
ingegaan in de definitieve rapportage. 
6. Wat is de belangrijkste oorzaak of zijn de belangrijkste oorzaken van de bodemverstoring waarvan in 

het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied sprake is? Zijn er aanwijzingen dat er grond is 
afgegraven? In welke periode of perioden heeft deze verstoring plaatsgevonden en wat is de 
begrenzing van het gebied dat dusdanig sterk verstoord is dat het geen (intacte) archeologische 
resten meer bevat? 

Alleen in het noorden is een grote verstoring waargenomen, die mogelijk ontstaan is door 
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grondverzet bij de aanleg van een dijklichaam. Eventuele archeologische sporen zijn hierbij 
verloren gegaan. In de overige delen van het terrein waar  tijdens het vooronderzoek een 
verstoring van het bodemprofiel is geconstateerd, blijkt sprake te zijn van een AC-profiel maar de 
sporen zijn hierbij intact gebleven. Overigens lijkt de oorspronkelijke top van de dekzandrug door 
latere (middeleeuwse) landbouwactiviteiten te zijn afgetopt. 
7. Is in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied sprake van de oude beekloop (afgedekt door het 

oude dekzand)? Zo ja, bevat deze beekloop archeologische resten? 
 
Indien er resten uit het mesolithicum worden aangetroffen: 
Vooralsnog lijken er geen resten uit het mesolithicum (zoals haardkuilen en 
vuursteenvindplaatsen) binnen het plangebied aanwezig te zijn. Mesolithisch vuursteen is alleen in 
secundaire context aangetroffen. Onderstaande onderzoeksvragen zullen niet aan de orde komen 
in de definitieve rapportage. 
8. Hoe groot is het gebied waarbinnen vuursteen uit de vroege  prehistorie wordt aangetroffen? Laat dit 

gebied zich scherp begrenzen? Zijn er zones aan te wijzen waarbinnen vuursteen ontbreekt? Hoe is 
in dat geval de afwezigheid van vuursteen te verklaren? 

9. Zijn er concentraties vuursteen aan te wijzen of is er sprake van een diffuse vuursteenstrooiing? 
Indien er sprake is van één of meerdere concentraties: wat is de minimale en maximale omvang 
hiervan? 

10. Valt er op basis van de aangetroffen aantallen en soorten bewerkt en onbewerkt vuursteen en 
eventuele vuurstenen werktuigen iets te zeggen over de hoeveelheid verblijfplaatsen en/of de aard 
van de activiteiten waarmee deze samenhangen? 

11. Valt er een ruimtelijke relatie te ontdekken tussen de verspreiding van vuursteenvondsten en 
haardkuilen? 

12. Is er een nauwkeurige datering van de vuursteenfragmenten mogelijk? 
13. Is er in haardkuilen in het vlak (verbrand) organisch en/of anorganisch materiaal aanwezig op basis 

waarvan mogelijk meer te zeggen is over de specifieke functie(s) van de kuilen? 
 
Indien er resten uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd worden aangetroffen: 
Op dit moment lijken er geen resten uit deze periode te zijn aangetroffen. Onderstaande 
onderzoeksvragen zullen niet aan de orde komen in de definitieve rapportage. 
14. Wat is de aard, gaafheid en ruimtelijke verspreiding van de vondsten en sporen die uit deze periode 

voorkomen? Laten de sporen en vondsten uit deze periode zich goed herkennen en determineren?  
15. Kan er een ruimtelijke en chronologische relatie worden vastgesteld tussen vondstverspreidingen in 

de bovengrond en (vondsten in) grondsporen? 
16. Welke postdepositionele processen hebben plaatsgevonden en welke invloed hebben deze gehad op 

de gaafheid van de prehistorische vindplaats? 
17. Zijn er determineerbare en/of dateerbare verbrande botanische of zoölogische resten aanwezig? 

Welke informatie spreekt hieruit? 
18. Wat kan er gezegd worden over de aard, intensiteit, duur en ruimtelijke begrenzing van de 

activiteit(en) die met de eventueel aanwezige vondsten en sporen uit het laat-neolithicum en de 
vroege bronstijd samenhangen? 
 

 
Indien er resten uit de midden-bronstijd tot en met Romeinse tijd worden aangetroffen: 
Er zijn resten uit de midden-bronstijd tot en met de ijzertijd aangetroffen. Uit de determinatie van 
het aardewerk moet nog blijken of er ook inheems-Romeins aardewerk aanwezig zou kunnen zijn. 
Onderstaande onderzoeksvragen zullen beantwoord worden in de definitieve rapportage. 
19.  Wat is de aard, datering en ruimtelijke verspreiding van de aangetroffen sporen? 
20.  Zijn er meerdere fasen te onderscheiden? 
21. Zijn er aanwijzingen dat er op de onderzochte vindplaats in de late prehistorie en Romeinse tijd 

waterputten of waterkuilen aanwezig waren (in tegenstelling tot de andere vindplaatsen uit dit 
plangebied)? 

22. Zijn er resten aanwezig van graven of grafstructuren uit de late prehistorie en/of Romeinse tijd? Zo ja, 
hoe zijn deze te karakteriseren, op welk niveau zijn deze aanwezig en hoe groot is het gebied waar 
deze voorkomen?  

23. Wat valt er op basis van de aangetroffen sporen en vondsten te zeggen over het terreingebruik in de 
vroege ijzertijd? Hebben hier mensen gewoond die hun doden op het urnenveld van Olthof-Noord 
begroeven? Of zijn er aanwijzingen dat het terrein op andere manieren, bijvoorbeeld als akker, 
gebruikt werd? 
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Voorlopige aanbeveling 
 
Op dit moment is de aanbeveling slechts van voorlopige aard, aangezien pas na verdere analyse van 
de opgravingsresultaten tot een onderbouwde waardering van de archeologisch vindplaatsen 
gekomen kan worden. Men dient er echter rekening mee te houden dat zich in het grootste deel van 
het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologie bevindt. Alleen een noordelijke strook is tot 
diep onder het sporenniveau verstoord. Prehistorische bewoningssporen, die aansluiting vinden op 
vindplaatsen ten oosten van het terrein, bevinden zich in de noordelijke helft en in het zuidoostelijke 
kwart van het onderzoeksterrein. Laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse sporen bevinden zich in de 
zuidelijke helft en in de westelijke randzone, aansluitend op de daar gelegen middeleeuwse 
vindplaats. 
Vooruitlopend op de definitieve aanbeveling kan gesteld worden dat de zones met prehistorische 
sporen behoudenswaardig zijn en in geval van bodemverstoring in aanmerking zouden dienen te 
komen voor een definitieve opgraving, tot aan de begrenzing van de noordelijke verstoring. Voor wat 
betreft het resterende deel van het terrein met alleen laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse sporen geldt 
een mogelijke behoudenswaardigheid, die verder onderzocht zal worden bij de uitwerking. Mogelijk 
kunnen hier vragen beantwoord worden met betrekking tot ontginning en inrichting van het terrein. 

24. In hoeverre is de bewoning in de late prehistorie/Romeinse tijd binnen het onderzoeksgebied 
gelijktijdig met de bewoning op de locatie Olthof-Noord?  

25. Zijn er resten van metaalproductie en/of -verwerking aangetroffen? Zo ja, is het mogelijk vast te stellen 
uit welke fase van het productie- of verwerkingsproces de aangetroffen resten afkomstig zijn? Waar 
bevinden deze resten zich in de nederzetting of in het landschap? 

 
Indien er resten uit de middeleeuwen of nieuwe tijd worden aangetroffen: 
Er zijn resten uit de (late) middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Onderstaande 
onderzoeksvragen zullen beantwoord worden in de definitieve rapportage. 
26. Wat is de aard, datering en ruimtelijke verspreiding van de vondsten en sporen die uit deze periode 

voorkomen? Laten de sporen en vondsten uit deze periode zich goed herkennen en determineren?  
27. Zijn er meerdere fasen te onderscheiden? 
28. Hoe was het onderzoeksgebied in de middeleeuwen en nieuwe tijd in gebruik? 
29. Komen er in het akkerdek sporen uit de middeleeuwen en/of de nieuwe tijd voor? Of zijn deze 

allemaal pas op een relatief diep niveau onder het akkerdek te herkennen? Wat zegt dit over de 
datering en fasering van de aangetroffen sporen?    

30. Zijn er resten van één of meerdere middeleeuwse of latere boerenerven aanwezig? Zo ja, waar 
bevinden deze zich en hoe groot is het gebied waarover deze zich uitstrekken?  

31. Wanneer, hoe en hoe snel kwam het esdek tot stand? Waar kwam het ophogingsmateriaal vandaan? 
En zijn verschillende ophogingsfasen te onderscheiden? Is er een ontginningsfase aan te wijzen?  

32. Wat is te zeggen over de relatie tussen de ligging en ontwikkeling van esdekken en de daaraan 
voorafgaande landinrichting in het onderzoeksgebied? 
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Bijlagen: 
- locatiekaartje 
- puttenplan 
- alle-sporenkaart 
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