BOERDERIJ UIT DE VROEGE IJZERTIJD

LANGDURIGE BEWONING OP DE ZANDRUG
Vanaf de midden bronstijd (ongeveer 1500 v. Chr.) tot en
met de laat-Romeinse tijd (omstreeks 400 n. Chr.) werd
de natuurlijke zandhoogte van Colmschate op de plaats
van de huidige Holterweg permanent bewoond. In deze
tijd stonden hier verspreid over een gebied van zo’n twee
vierkante kilometer tegelijkertijd één tot drie houten boerenhuizen. Na het verval van een boerderij, werd op een
andere plaats in de nabije omgeving een nieuwe boerderij
gebouwd en werden de akkers verlegd, waardoor deze
vruchtbaar bleven.
In de afgelopen jaren werden op verschillende plaatsen
Archeologen leggen bij gebouw De Kogge aan de Holterweg een
langs de Holterweg
werkput aan.
veel resten van bewoning uit de ijzertijd (750-12 v. Chr.)
aangetroffen. In de
Romeinse tijd, omstreeks 100 n. Chr.,
Het hout van een ongeveer 2500 jaar oude waterput wordt
werden de bewogeborgen. De resten van de palenkrans en de welkoker
ners van het vroege(rechtsonder) steken uit de zwarte vulling van de waterput.
re Colmschate honkvast. Tot in het begin
van de 5 de eeuw bleven zij op ongeveer dezelfde plaats op de dekzandrug wonen. Om hun akkers productief te
houden, werden deze intensiever beploegd en bemest. Deze zogenaamde ‘Germaanse’ woonplaats lag aan de
Deventer kant van het sportcomplex De Scheg. Bij het nu uitgevoerde onderzoek werden opnieuw veel sporen
van bewoning uit deze periode aangetroffen. Kenmerkend voor deze Germaanse nederzetting zijn onder meer
de rechthoekige omheiningen van de erven, die werden aangelegd door van wilgentenen gevlochten matten tussen palen in een greppel te plaatsen. In vergelijking met de Colmschaters uit de brons- en ijzertijd, bezaten deze
bewoners een grote variatie aan metalen voorwerpen, die deels door henzelf werden vervaardigd. Tijdens het
onderzoek aan de Holterweg zijn tientallen fragmenten van uit het Romeinse Rijk geïmporteerd luxe aardewerk
gevonden. Uit deze periode werden ook Romeinse munten en de vroegste ijzeren spijkers aangetroffen.
De Germaanse boeren hielden, net zoals hun prehistorische voorouders, rundvee en in mindere mate varkens,
paarden en schapen of geiten. In de 3 de en 4 de eeuw werden sommige runderen niet opgegeten, maar begraven
op het erf. Resten hiervan werden onder het oude fietspad aan de zuidkant van de Holterweg opgegraven.

Naast het Texaco benzinestation aan de Holterweg werden de resten van een huisplattegrond van het zogenaamde Overgangstype Hijken uit de vroege ijzertijd (750-500 v. Chr.) aangetroffen. De zuidzijde van dit huis
viel buiten de wegcunet en is onder de berm behouden gebleven. Deze boerderij lag ongeveer parallel aan de
Holterweg. Met een lengte van 14,5 m en een breedte van ruim 6,5 m behoorde dit gebouw tot de kleinere
typen boerderijen uit de prehistorie. Zo’n 15 m zuidoostelijk van deze plek, vlakbij waar nu de supermarkt van
Albert Heijn staat, werd in 1985 een veel groter huis met een lengte van 24 m uit de late ijzertijd (250-12 v.
Chr.) opgegraven. Kenmerkend voor de boerderij uit de vroege ijzertijd is de diepe greppel op de plaats van de
wanden van de boerderij. Hierin waren de met takken en
twijgen gevlochten en met leem aangesmeerde wanden gefundeerd. Iets naast het midden van de lange zijde van de
boerderij lagen precies tegenover elkaar twee ingangen.
Hier was de greppel onderbroken. Het dak was met stro of
riet bedekt en werd gedragen door drie of vier paar stevige eiken gebintpalen. De twee ingangen vormden de scheiding tussen het woongedeelte in de ene kant en het stalgedeelte in de andere kant van het huis. Deze prehistorische traditie van het bouwen van woonstalboerderijen ,
waarbij het woongedeelte en de stal voor het vee zich
onder één kap bevonden, bleef tot ver in de Middeleeuwen
voortbestaan. Het opgegraven huis uit de vroege ijzertijd
bood onderdak aan een boerenfamilie bestaande uit maximaal zes tot acht persoDeel van een
nen. In de stal konden hooghuisplattegrond uit
de vroege ijzertijd
stens tien of twaalf koeien
aan de zuidkant van
staan. Dit gebouw is de tiende Holterweg.
de boerderij uit de vroege
In lichtbruin de
ijzertijd die binnen een 80 m
wandgreppel en
paalkuilen van het huis,
brede en 550 m lange strook
in lichtgroen boven de
langs de Holterweg is ontde
bermsloot van de 19 dekt. De levensduur van dit
eeuwse Holterweg.
soort prehistorische boerderijen was 30 tot 35 jaar,
mits zij niet eerder door
brand of natuurgeweld werMaquette van een boerderij uit de vroege ijzertijd,
den verwoest.
gereconstrueerd op basis van de opgravingen in Colmschate.

OPSLAG IN DE PREHISTORIE EN ROMEINSE TIJD

Overzicht van het
opgravingsgebied
1: IJzerovens en
houtskoolmeilers uit de
Romeinse tijd,
2: huisplattegrond uit de
vroege ijzertijd,
3: waterputten uit de
vroege ijzertijd.

Behalve woonstalboerderijen, werden tijdens het onderzoek ook kleinere bouwwerken aangetroffen. Het was in de bronstijd, de ijzertijd en
de Romeinse tijd in Colmschate gebruikelijk om producten als veevoer
en graan niet alleen op de vliering, maar ook buitenshuis op te slaan. Dit
gebeurde vaak in s p i e k e r s : rechthoekige schuurtjes met vier- tot tien
staande palen. Deze schuurtjes hadden een vloer die ver boven de
grond lag, dit om aantasting van de opgeslagen landbouwproducten door optrekkend vocht of ongedierte te voorReconstructietekening van
komen. Daarnaast werden ronde kuilen met een doorhet zoutgootje waarvan langs
de Holterweg een fragment is
snede van 70 cm tot meer dan 1,5 m gegraven om bederaangetroffen.
felijke waren, zoals zuivelproducten en zaaigraan, relatief
de
Datering: ±6 eeuw v. Chr.
koel in op te kunnen slaan. De voorraad in de kuil werd
afgedekt met een plank, een laag leem of mest. Dit waren de ‘koelkasten’ van de prehistorie.
Omdat veel van deze voorraadkuilen uit de bronstijd en ijzertijd na verloop van tijd als vuilnis-

Het opgraven van een voorraadkuil uit de vroege ijzertijd met onderin een aardewerken kom.

bak werden gebruikt, bevatten zij regelmatig veel scherven van
gebroken kookpotten, kommen en schalen. Al dit aardewerk
werd door de Colmschater boerinnen zelf gemaakt, met voor
die tijd steeds nieuwe vormen en moderne versieringen. Dit
aardewerk ging echter snel stuk.
OUDSTE WATERPUTTEN

Bronzen knoop uit ongeveer de
ste
8 eeuw v. Chr., gevonden in
een voorraadkuil onder het
voormalige fietspad aan de
zuidkant van de Holterweg.

Doorsnede door
de waterput uit
±500 v. Chr.
Op het niveau
vlak boven het
grondwater is
het bewaard
gebleven hout
van de put te
zien.

Een verrassende ontdekking in 2006 bestond uit twee waterputten uit de periode omstreeks 500 v Chr., de overgang van de
vroege ijzertijd naar de midden ijzertijd. Deze putten werden
opgegraven aan de zuidkant van de Holterweg tussen de Oostriklaan en de Salomonszegel. Dit zijn de oudste waterputten
uit de gemeente Deventer. Zij werden aangelegd in een natuurlijke laagte in de dekzandrug en dienden om een of meerdere
boerengezinnen en hun vee
van vers drinkwater te voorzien. Mogelijk was het verlanden van een waterloop of het
opdrogen van een ven in de
buurt de reden voor de bouw
van deze waterputten die op
enkele tientallen meters van
het boerenerf liggen. Omdat
Gespleten hamerkop uit ±500 v.
de onderste resten toen en
Chr., afkomstig onderuit een van
nu onder het grondwater lade twee waterputten.
gen, bleef van beide waterputten hout bewaard. Bij allebei de putten was
onderin een uitgeholde boomstam geplaatst – een zogenaamde welkoker – met
een diameter van circa 40 cm, die tot doel had om het opwellen van het grondwater te bevorderen. De best bewaard gebleven waterput bestond uit meer
dan vijftien in een cirkel geplaatste verticale aangepunte palen. In een vierkant
van 1 x 1 m waren hiertussen horizontaal gekliefde stammetjes geklemd. Als
bouwhout werd elzenhout gebruikt. Onder in deze waterput lag de gespleten
kop van een grote houten hamer. Deze moker is waarschijnlijk kapotgegaan bij
het slaan van de beschoeiingspalen van de waterput. Ook deze put werd na
gebruik als vuilnisbak gebruikt. Uit de opvulling van de put werden talloze fragmenten van kommen, koppen en potten van aardewerk opgegraven.
ZELDZAAM BESCHILDERD AARDEWERK
Onder in de andere waterput bevond zich een fragment van een schaaltje dat
op bijzondere wijze was versierd. Langs de buitenzijde was de rand beschilderd
met een donkerrode kleurstof, mogelijk bloedverf. Door plaatselijk ‘smoken’,
dat wil zeggen langdurige inwerking van rook in de oven op het aardewerk,
werd langs de rand een serie halve cirkels en rondom de bodem een doorlopende zone met een donkergrijs oppervlak aangebracht. Ook werd een
scherf aangetroffen met verticale vingerbrede verfstrepen vlak onder de rand.
In Nederland is dit soort aardewerk met geverfde en gesmookte versiering uit
de vroege fase van de ijzertijd uitermate zeldzaam.

Reconstructietekening van de
prehistorische moker waarvan
een deel is opgegraven.

Fragment van een beschilderd
en gesmookt schaaltje
uit ±500 v. Chr.

Reconstructietekening van de doorsnede
en het buitenaanzicht van het mogelijk
met bloed beschilderde schaaltje.

IJZERPRODUCTIE
De bodem van Oost-Nederland is rijk aan
ijzeroer. Ook de bewoners van Colmschate waren hiervan al vroeg op de hoogte. In
de Romeinse tijd groeide de bevolking.
Daarmee nam de behoefte aan metalen
gereedschappen, constructieonderdelen,
wapens en dergelijke sterk toe. Ook kon
ruw ijzer worden gebruikt als ruilmiddel.
Aan het begin van de jaartelling raakten de
bewoners van het gebied rondom Deventer bekend met de techniek om uit moerasijzererts ruw ijzer te maken. Vooral
Zone met resten van ijzerovens uit de laat-Romeinse tijd langs de zuidzijde
tussen 250 en 400 n. Chr. nam de ijzervan de Holterweg.
productie een hoge vlucht. Op veel plaatsen in Oost-Nederland werd op lokaal
niveau ijzer geproduceerd. Dit is onder meer aangetoond in Bathmen, Epse-Noord, Heeten, Zwolle en Dalfsen.
In juni 2005 werden in Colmschate voor het eerst resten van ijzerwinningsoventjes uit dit tijdvak opgegraven.
Deze lagen in een groepje van vier bij elkaar aan de zuidkant van de laat-Romeinse nederzetting. Deze ovens
bestonden uit een kuil met daarboven een langwerpige lemen schacht. Hiervan is alleen het ondergrondse
gedeelte, dus de kuil van deze ovens, in de bodem bewaard gebleven. De ovenkuilen in Colmschate hadden een
ronde vorm met een verticale wand, die voor de stevigheid was aangesmeerd met een laag leem. Deze kuilen
hadden een doorsnede van circa 50 cm en waren ongeveer even diep ingegraven.
Om de voor de ijzerproductie benodigde temperatuur van meer dan 1200 ºC te kunnen bereiken, werd als
brandstof houtskool gebruikt. Deze houtskool kwam van de bomen uit de uitgestrekte bosgebieden die om de
nederzetting lagen. De houtskool werd vooraf gestookt in rechthoekige en ronde kuilen, zogenaamde houtskoolmeilers, waarvan vijf exemplaren zijn opgegraven. Voordat met het ijzerwinningsproces werd begonnen,
moest de oven eerst enkele uren worden voor gestookt. Vervolgens werden om en om houtskool en in kleine
brokken gehakt moerasijzererts in de oven gelegd. Om
de temperatuur op peil te
Doorsnede door een
van de met ijzerslakken
houden, werd via een luchtgevulde ovens uit de
inlaat aan één kant van
laat-Romeinse tijd.
de oven met een blaasbalg
herhaaldelijk zuurstof in de
oven geblazen. Tussentijds
werd diverse malen nieuwe
houtskool en moerasijzererts in de oven geworpen.
Ondertussen smolt in de
kern van de oven het ijzerEen ijzersmid aan het werk naast een
erts en dit splitste zich daargereconstrueerde ijzeroven in Themapark
bij in het waardevolle ruwe
Archeon, Alphen aan den Rijn.
ijzer en minerale, plantaardige en andere restbestanddelen. Deze restproducten
smolten ook en stroomden
geleidelijk naar beneden in
de kuil onder de oven en
hardden daar uit als zogenaamde ijzerslakken. Hogerop bleef in de oven ter hoogte van de luchtinlaat een sponzige massa ruw ijzer over, ook wel w o l f genoemd, die niet tot smelting kwam. Om te voorkomen dat de houtskool en het ruwe ijzer uit de oven in de ovenkuil zouden zakken, werden verticaal takken en gekloofde stammetjes in de kuil gestapeld, die geleidelijk verbrandden, zodra de gloeiend hete slak de kuil bereikte. Na een flink
aantal uren stoken en een afkoelingsperiode, werd de lemen ovenschacht weggebroken en werd het ruwe ijzer
uit de oven gehaald om vervolgens opnieuw te worden verhit en te worden gesmeed. Soms werden ijzerslakken
uit de ovenkuil verwijderd.
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800 JAAR HOLTERWEG
Al in de prehistorie en de Romeinse tijd liepen door de bossen,
akkers en weilanden over de langgerekte dekzandrug van Colmschate meerdere paden. Deze verbonden de verschillende boerderijen in de omgeving met elkaar en leidden naar begraafplaatsen, landbouwgronden, vennetjes, beken en de IJssel. Uit het onderzoek bleek dat veel bewonings- en begravingsresten uit dit
tijdvak zich clusteren op en langs de top van de dekzandrug. Door
het in latere tijden ploegen van de grond is het oorspronkelijke
loopvlak uit de prehistorie en Romeinse tijd volledig verstoord.
Tijdens het graven van sleuven en opgravingsputten langs en
onder het oude asfaltdek van de Holterweg, kwamen duizenden
karrensporen, achtergelaten door de houten wielen van de boerenwagens, koetsen en karren tevoorschijn. Deze vormden de
stille getuigen van het eeuwenlange gebruik van de Holterweg als
Verticale doorsnede door een pakket steeds
een verbindingsroute. De onderste karrensporen dateren uit
weer opnieuw opgevuld geraakte karrensporen
de
de
van de 13 - tot en met 17 -eeuwse Holterweg.
ongeveer 1200. Door veelvuldige reparatie en ophoging van de
weg met aangevoerd (rivier)zand en door plaatselijke overstuiving met zand van de akkers uit de directe omgeving, groeide het pakket karrensporen op sommige plaatsen aan
tot een wegdek met een dikte van bijna 1 m. Vanaf de 12 de of 13 de eeuw is de Holterweg hetzelfde tracé blijven
volgen. Met name vanaf de 16 de eeuw reed over deze weg veel vrachtverkeer vanuit Midden-Duitsland richting steden als Utrecht en Amsterdam. In de 18 de eeuw werden dit soort wegen aangeduid als hessenwegen . Deze waren
speciaal berekend op de zware en brede karren waarmee veel voerlieden uit het oosten hun vracht verplaatsten.
Uit 1691 is een document bekend waarin Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel overeenkomen om het
toen geldende ‘Hollandse spoor’ in te voeren. Dit hield in dat de wagensporen op alle belangrijke routes in dit
gebied moesten worden verruimd tot 121 cm. Uit de opgravingsgegevens blijkt dat de gemiddelde asbreedte van
de karren die over de vroegere Holterweg reden geleidelijk aan toenam van 105 à 110 cm in de late Middeleeuwen tot 125 à 130 cm in de 18 de eeuw. Tot in het begin van de 19 de eeuw, toen de Holterweg als voorloper
van de Rijksweg A1 een hoofdweg was en deel uitmaakte van de doorgaande postroute van Amsterdam naar
Osnabrück en Bremen, bleef de ‘weg tusschen Deventer en Holten’ onverhard. De weg hield toen nog het karakter van een rulle, vaak modderige zandweg die regelmatig moest worden onderhouden om begaanbaar te
blijven. Het wegdek was in bepaalde perioden meer dan 10 m breed. Al in de late Middeleeuwen werden langs
en in de weg kuilen gegraven. Deze hadden enerzijds tot doel het regenwater op te vangen, anderzijds voorkwamen de kuilen dat het verkeer te breed uitzwermde. Op donderdag 24 juli 1823 zagen de Leidse studenten
Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp even voorbij de Bathemer molen dat ‘men wat dichter bij Deventer
bezig was een straatweg aan te leggen’. Dit is het moment waarop de Holterweg over een breedte van 4,25 m
werd verhard met klinkers. In de opgraving werden geen sporen aangetroffen van enige vorm van verharding,
bijvoorbeeld kiezels of steenslag, voorafgaand aan deze straatweg. Wel werden langs de weg drie bermpalen van
basalt teruggevonden, die in de Napoleontische tijd (1795-1815) werden geplaatst om richtingen aan te wijzen.
Met de opening van de Rijksweg A1 in 1972 verloor de Holterweg definitief zijn oude functie als belangrijkste
doorgaande route van de Randstad via de Veluwe en Twente naar Duitsland. Ongeveer tegelijkertijd werd de
Holterweg van asfalt voorzien en verdwenen de greppels en bomen die zich hier langs beide zijden bevonden.
Dank gaat uit naar de Projectgroep ‘Wegvak 7’ van de gemeente Deventer en de firma Flierman & Zn.,
Colmschate.
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De Holterweg in
Colmschate in mei 2006.
Bundels donkere
karrensporen in het
gele zand duiden op
de laat-middeleeuwse
voorloper van de
Holterweg.

Tussen november 2004 en juli 2006 hebben archeologen van de gemeente Deventer
tijdens de vernieuwing van de Holterweg in Colmschate archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn over een lengte van 1,2 km en een breedte van soms 30 m veel
overblijfselen uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de moderne
tijd opgegraven.
De stadsuitbreiding van Deventer vond vanaf 1974 vooral rond het oude dorp plaats.
De grootschalige nieuwbouw van sportcomplexen, winkelcentra en woonhuizen veranderden het landschap ingrijpend. Voorafgaand aan de bouwprojecten werden al talloze vondsten uit het verleden gedaan die aantoonden dat Colmschate een bijzonder
lange en rijke bewoningsgeschiedenis kende. De oeroude straatweg bleef echter op
zijn plaats liggen, totdat het oude asfalt, de klinkers en karrensporen eronder moesten
worden vervangen door een rijbaan die bij de snel groeiende wijk paste.

