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Inleiding
Het afgelopen jaar zijn bijna 50 archeolo
gische onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn 
minder onderzoeken dan vorig jaar, maar dat 
was dan ook echt een topjaar. De resultaten 
dit jaar doen echter niet onder voor die van 
vorig jaar. Zo was er het onderzoek in de 
Vogelbuurt waar we een deel van de laatpre
historische vindplaats konden begrenzen. En 
hadden we ooit kunnen vermoeden dat er nog 
zoveel van de watermolenlocatie ‘de Oude 
Olifant’ in Ugchelen in de ondergrond zou 
zitten? En was het geen ontdekking dat in de 
voet van een grafheuvel bij Hoog Soeren in de 
Tweede Wereldoorlog een munitieopslagpunt 
is gebouwd? Wat te denken van de sporen van 
een middeleeuwse nederzetting op het 
terrein van de Koning Willem III kazerne. We 
wisten dat deze vindplaats er zou zitten, maar 
waren blij verrast dat de bodem nog zo intact 
was. Nieuw zijn de drie vindplaatsen die in 
Loenen Hameinde ontdekt zijn bij het 
proefsleuvenonderzoek. Wat deze vindplaat
sen precies behelzen, zullen we pas bij de 
opgraving, die in 2017 verwacht wordt, weten. 
Dat kan je toch geen mager jaar noemen! In 
dit jaaroverzicht zal een overzicht gegeven 
worden van al deze archeologische onder
zoeken in Apeldoorn. De gravende onderzoe
ken zullen daarbij kort in beeld en tekst de 
revue passeren. 

Natuurlijk staan we ook stil bij de overige 
activiteiten die hebben plaatsgevonden. Er is 
een grote slag gemaakt in het deponeren van 
oud onderzoek bij de provincie. En de nieuwe 
gisviewer van de gemeente is weer online, 
waarin nu niet meer alleen de archeologische 
beleidskaart, maar ook de kenniskaart te 
raadplegen is. Ook hebben we het afgelopen 
jaar het archeologisch verhaal van Apeldoorn 
weer zoveel mogelijk verteld. Met als grote 
klapper, meteen in het begin van het jaar, de 
replica’s van de bronzen halsringen uit Uddel. 
Maar we hebben meer momenten aangegre
pen om de archeologie zichtbaar te maken. 
De verhalen die we daarmee vertellen gaan 
over grafheuvels, middeleeuwse ijzerwinning, 
watermolens, de Tweede Wereldoorlog en het 
Veluwse landschap. Stuk voor stuk onderwer
pen met een goed verhaal en met sporen en 
vondsten die nog steeds archeologisch terug 
te vinden zijn.
Veel plezier dan ook met het lezen van de 
hoofdstukken die we in 2016 aan dit verhaal 
hebben weten toe te voegen!



Afbeelding 1. Overzicht archeologische projecten 2016
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Overzicht
In totaal zijn in 2016 in Apeldoorn 49 archeo
logische onderzoeken uitgevoerd, daarnaast is 
één onderzoek wel gemeld in ARCHIS, maar is 
in overleg met de archeologen van de 
gemeente besloten dat dit onderzoek niet 
hoefde plaats te vinden.1 Van de uitgevoerde 
onderzoeken gaat het om 2 bureauonder
zoeken (4%), 30 bureau en verkennend 
booronderzoeken (61%), 3 bureau en 
karterend booronderzoek (6%), 2 archeolo
gische begeleidingen (4%), 10 proefsleuf
onderzoeken (21%) en 1 proefsleufonderzoek 
met een doorstart naar opgraven (2%) en 
1 opgraving (2%). Het merendeel van het 
onderzoek bestaat, net als de andere jaren, uit 
een bureau en booronderzoek. De verhouding 
tussen gravendniet gravend onderzoek lijkt 
een geleidelijke stijging te laten zien. In 2013 

1 Helaas kunnen we deze gegevens sinds 2015 niet 
meer betrouwbaar uit de landelijke archeologische 
database ARCHIS halen. De kans bestaat dat we 
daardoor niet een volledig overzicht hebben, van 
bijvoorbeeld onderzoek dat nog niet bij ons is 
aangemeld.

bestond 19% van het onderzoek uit een 
gravend onderzoek, in 2014 was dat 22%, in 
2015 28% en het afgelopen jaar was dit 29%.2

2 Onder gravend onderzoek worden in dit geval 
opgravingen, proefsleufonderzoeken en archeolo
gische begeleidingen verstaan.

Archeologisch onderzoek in de gemeente Apeldoorn in 

2016 (totaal 49 uitgevoerde onderzoeken)

Bureau- en booronderzoek
(42,  69%)

Bureauonderzoek
(2,  4%)

Opgraving (1,  2%)

Archeologische 
begeleiding
(2,  4%) Proefsleuven

(10,  21%)

Proefsleuven met doorstart 
naar opgraving
(1,  2%)

Bureau en karterend 
booronderzoek
(3,  6%)

Nr Deelgebied Locatie Type Onderzoek Selectiebesluit of 
Vervolgonderzoek

1 Apeldoorn Algemeen A1 Knooppunt Beekbergen Proefsleuven Behoud in situ

2 Apeldoorn Algemeen A1 ApeldoornAzelo Bureauonderzoek Booronderzoek

3 Apeldoorn Centrum Hoofdstraat 9294 Bureauonderzoek Archeologische 
begeleiding

4 Apeldoorn Noord Anklaarseweg 21 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

5 Apeldoorn Noord Anklaarseweg 21 Proefsleuven met 
doorstart opgraven

Niet van toepassing

6 Apeldoorn Noord Anklaarseweg 3537 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

Overzicht archeologische projecten 2016
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Nr Deelgebied Locatie Type Onderzoek Selectiebesluit of 
Vervolgonderzoek

7 Apeldoorn Noord Koninginnelaan 280 
De Groene Hoven

Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

8 Apeldoorn Noord Koninginnelaan 280 
De Groene Hoven

Proefsleuven Geen vervolgonderzoek

9 Apeldoorn Noord Loolaan Kavel H9714 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

10 Apeldoorn Noord Paslaan 14 / Kerklaan 19 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

11 Apeldoorn Noordoost Aristotelestraat 601 Bureau en karterend 
booronderzoek

Geen vervolgonderzoek

12 Apeldoorn Noordoost Aristoteleststraat 3, 
Spinozastraat

Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

13 Apeldoorn Noordoost Parkpoorten, Musicalstraat Proefsleuven Geen vervolgonderzoek

14 Apeldoorn West Asselsestraat 4250, 
Roggestraat

Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

15 Apeldoorn West Koning Lodewijklaan 391 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

16 Apeldoorn West Koning Willem III kazerne Proefsleuven Deels behoud in situ, 
deels opgraven

17 Apeldoorn West Orderbos en Willemsbos Archeologische begeleiding Niet van toepassing

18 Apeldoorn West Prins Willem Alexanderlaan 
14651469

Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

19 Apeldoorn West Prins Willem Alexander
laan, Spartahof

Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

20 Apeldoorn West Sportpark Orderbos, 
AV ‘34

Bureau en booronderzoek Nog geen selectiebesluit 
genomen

21 Apeldoorn Zuid Lokomotiefstraat 51 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

22 Apeldoorn Zuid Vogelbuurt Fase 2 Proefsleuven Geen vervolgonderzoek

23 Apeldoorn Zuid Vogelbuurt Fase 3 Proefsleuven Deels behoud in situ, 
deels opgraven, deels 
geen vervolgonderzoek

24 Apeldoorn Zuidoost Gijsbrechtgaarde 110 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

25 Apeldoorn Zuidwest Metaalbuurt  de Baar Proefsleuven Geen vervolgonderzoek

26 Apeldoorn Zuidwest Oude Klarenbeek, 
Ugchelsegrensweg

Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

27 Apeldoorn Zuidwest Oude Klarenbeek, 
Ugchelsegrensweg

Proefsleuven Deels behoud in situ, 
deels geen vervolgonder
zoek

28 Apeldoorn Zuidwest Ugchelsebeek Bureau en booronderzoek Nog geen selectiebesluit 
genomen
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Nr Deelgebied Locatie Type Onderzoek Selectiebesluit of 
Vervolgonderzoek

29 Apeldoorn Zuidwest Ugchelseweg 107 Bureau en booronderzoek Onderzoek is niet 
uitgevoerd

30 Apeldoorn Zuidwest Ugchelseweg 9/13 Opgraving Niet van toepassing

31 Apeldoorn Zuidwest Van Golsteinlaan 20 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

32 Beekbergen Kuiltjesweg 1a Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

33 Beekbergen Wolterbeeklaan 
noord van nr 83

Proefsleuven Geen vervolgonderzoek

34 Hoenderloo Laan van Eikenhof 31 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

35 Hoog Soeren Radio 
Kootwijk

Ecoduct Asselsche Heide Bureau en karterend 
booronderzoek

Archeologische 
begeleiding

36 Hoog Soeren Radio 
Kootwijk

Hoog Soeren 14 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

37 Hoog Soeren Radio 
Kootwijk

Vanenbosch (Soerense
wegKampsteeg)

Archeologische begeleiding Niet van toepassing

38 Klarenbeek Ecofactorij kavel 19B 
(Greenferm)

Bureau en karterend 
booronderzoek + 
veldkartering

Geen vervolgonderzoek

39 Klarenbeek Zutphensestraat 319 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

40 Lieren Lierderstraat 59 / 
De Brink 3a

Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

41 Lieren Tullekensmolenweg 92 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

42 Loenen Hameinde (voormalig 
kassencomplex)

Proefsleuven Deels behoud in situ, 
deels opgraven

43 Loenen Hameinde tussen 2a en 2c Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

44 Loenen Imbosweg 32 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

45 Uddel Amersfoortseweg 271 Bureau en booronderzoek Proefsleuven

46 Uddel Amersfoortseweg 281 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

47 Uddel Grevenhout 9 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

48 Uddel Udderlerveen 68 Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek

49 Wenum Wiesel 
Beemte

De Wildkampen 8 Bureau en booronderzoek Proefsleuven met 
doorstart opgraven

50 Wenum Wiesel 
Beemte

Oostveluweweg 
Nieuwe Wetering

Bureau en booronderzoek Geen vervolgonderzoek
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Selectiebesluit na bureau- en booronderzoek Aantal Verhouding

Geen vervolgonderzoek3 19 61 %

Proefsleuvenonderzoek 11 36 %

Ander onderzoek 1 3 %

Selectiebesluit na proefsleuvenonderzoek Aantal Verhouding

Geen vervolgonderzoek 5 50 %

Opgraving (deels behoud in situ) 3 30 %

Ander onderzoek 0 0 %

Behoud in situ4 2 20 %

Om beter inzicht te krijgen in de verhouding 
tussen de verschillende onderzoeken en het 
besluit tot vervolgonderzoek of het vrijgeven 
van een terrein wordt er gekeken naar het 
type onderzoek en het besluit dat daaruit 
voortvloeit. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het besluit dat genomen 
wordt na een bureau en booronderzoek en 
het besluit dat genomen wordt na een 
proefsleufonderzoek. 

Van de 33 uitgevoerde bureau en booronder
zoeken in 2016 is in 2 gevallen nog geen 3 4 
selectiebesluit genomen.5 Bij de selectie
besluiten die wel genomen zijn wordt in 61% 
van de gevallen besloten dat er geen vervolg
onderzoek nodig is en in 39% van de gevallen 
is dit wel nodig.
Van de 10 proefsleuvenonderzoeken in 2016 
is in 50% van de gevallen besloten dat er 
geen vervolgonderzoek nodig is en in 30% 
van gevallen was dit wel nodig. Op twee 
locaties (20%) werden wel vindplaatsen 
aangetroffen, maar konden deze in situ 
behouden blijven. Ook hier is geen vervolg
onderzoek meer nodig.

3 Het selectiebesluit ‘geen vervolgonderzoek’ staat 
niet per definitie gelijk aan het vrijgeven van een 
terrein, voor de ontwikkeling is geen onderzoek 
meer nodig, maar de rest van het perceel kan heel 
goed nog een hoge verwachting hebben.

4  Naast een selectiebesluit tot een vervolgonder
zoek komt vaak een deel van het terrein in 
aanmerking voor behoud in situ. Het feitelijk 
aandeel van in situ behoud is hiermee dus niet 
volledig gegeven.

5 Deze projecten staan nog in het begin van de 
procedure of zijn nog niet bij ons bekend.
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De projecten6

1.  A1 knooppunt Beekbergen 
(Apeldoorn Algemeen)

De bedoeling is dat in de toekomst de A1 
verbreed gaat worden. Vooruitlopend hierop 
wordt het knooppunt Beekbergen heringe
richt. Omdat hier in de directe omgeving 
enkele vindplaatsen uit de steentijd bekend 
zijn, werd in juli het graven van acht civiel
technische sleuven door RAAP archeologisch 

begeleid en worden er vijf proefsleuven 
gegraven.
Tijdens dit onderzoek is een aantal paal  
s poren gevonden die als clusters bij elkaar 
 liggen. De sporen wijzen niet op bewoning op 
deze plek, maar eerder op activiteiten net 
buiten de bewoonde wereld, in de archeologie 
ook wel ‘offsite sporen’ genoemd. De 
precieze interpretatie is nog niet duidelijk, 
maar er kan gedacht worden aan een gebouw 
dat op de akkers/weilanden heeft gestaan, 
zoals een schaapskooi of een veldschuurtje. 
Uit een aantal van de sporen kwamen ook 

Afbeelding 2. De precieze interpretatie van de clusters aan paalkuilen bij knooppunt Beekbergen is nog onduidelijk, 

mogelijk behoren ze tot een schaapskooi of veldschuurtje.

6 De nummers verwijzen naar de nummers in de 
overzichtslijst en op de overzichtskaart.
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stukjes houtskool, deze zullen met C14 
datering worden onderzocht zodat de exacte 
periode beter bepaald kan worden. 
Omdat er bij de herinrichting grond wordt 
opgehoogd en gegarandeerd kan worden dat 
het archeologisch niveau niet geraakt wordt 
bij graafwerkzaamheden, ligt de archeolo
gische laag in de ondergrond veilig. Dat 
betekent deze vindplaats insitu kan worden 
bewaard.

5.  Anklaarseweg 21 
(Apeldoorn Noord)

In december werd door RAAP aan de 
Anklaarseweg 21 vanwege de geplande bouw 
van een blok tweeonderéénkapwoningen 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Tijdens het booronderzoek waren stukjes 
houtskool aangetroffen, waardoor er al een 
goede indicatie was dat er archeologische 
resten in de ondergrond zouden zitten.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 
inderdaad archeologische sporen aangetrof
fen en werden de bouwvlakken als 
 opgravingsputten uitgebreid. Er werd een 
nieuwtijdse greppel ontdekt met daarbij 
enkele nieuwtijdse paalsporen. De greppel 
was niet bekend uit historisch kaartmateriaal 
en had een andere oriëntatie dan verwacht. 
Het vermoeden is dat deze bij eerdere niet in 
kaart gebrachte akkers en/of weilanden 
hoorde. Uit de gecoupeerde paalkuilen 
kwamen puntjes puin en kachelgrit. Zes van 
de paalkuilen vormen samen een structuur, er 
heeft hier naar alle waarschijnlijkheid een 
schuurtje gestaan. 

Afbeelding 3. Tijdens het onderzoek aan de Anklaarseweg 21 werd een nieuwtijdse greppel aangetroffen met een 

onverwachte oriëntatie.
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Uit de greppel zijn veel fragmenten aarde
werk gevonden. De oudste zijn 16e eeuws en 
de jongste 20e eeuws. Ook is er een compleet 
glazen zoutpotje van het merk Kruschen 
gevonden. Dit werd gezien als geneesmiddel 
tegen jicht, spit, reumatiek en dergelijke. Dit 
was een vrij populair ‘geneesmiddel’ aan het 
begin van de 20e eeuw, ondanks het feit dat 
het een ‘kwakzalversmiddel’ was.

8.  Koninginnelaan 280 De Groene 
Hoven (Apeldoorn Noord)

Begin december heeft Vestigia een proef
sleuvenonderzoek aan de Koninginnelaan 
280 uitgevoerd, om te kijken of er archeolo
gische resten in de ondergrond zouden zitten 
en om deze te waarborgen. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in verband met de geplande 
nieuwbouw op het terrein de Groene Hoven. 
Bij het aanleggen van de putten bleek dat de 
Chorizont, waarin archeologische sporen 

goed zichtbaar kunnen zijn, intact was. Er 
werd echter geen vindplaats aangetroffen, 
waarna de locatie vrijgegeven kon worden 
voor woningbouw.

13.  Parkpoorten, Musicalstraat 
(Apeldoorn Noordoost)

Omdat aan de Musicalstraat enkele woningen 
worden gebouwd, heeft Econsultancy tussen 
30 november en 2 december een proefsleu
venonderzoek uitgevoerd. Bij het voorafgaan
de bureau en booronderzoek werd een 
vuurstenen pijlpuntje ontdekt, waardoor het 
nodig was dit vervolgonderzoek te organise
ren. Vanwege de hogere verwachting op 
steentijdvondsten werden er geen gewone 
proefsleuven aangelegd, maar werden eerst 
enkele vierkante metervakken grond voor de 
aanleg van de proefsleuven gezeefd.

Afbeelding 4. Met een graafmachine wordt het vlak van één van de proefsleuven aan de Koninginnelaan 280 

aangelegd (foto: Vestigia).
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Uit het veldwerk blijkt dat het gebied al in de 
Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd is gebruikt 
als akkerland. Hiervan is een akkerdek 
aangetroffen en enkele greppels/sloten die 
waarschijnlijk akkers en weilanden van elkaar 
hebben gescheiden. Ook oudere vondsten 
werden gedaan. Zo is er een aantal bewerkte 
vuursteenartefacten aangetroffen, met een 
waarschijnlijke datering in de Late Steentijd 
of de Bronstijd. Het gaat hierbij om een aantal 
afslagen, een kernfragment en een kling. 
Doordat het akkerland vele jaren met de 
ploeg is bewerkt, is ook de belangrijkste 
archeologische laag voor steentijd
vindplaatsen omgewoeld. Potentiële vondsten 
zijn zo uit hun context gehaald, waardoor het 
erg moeilijk wordt om het verhaal van de 
gevonden voorwerpen te verklaren. 

Hierdoor werd de vindplaats niet waardevol 
genoeg geacht om te bewaren. Het terrein is 
vrijgegeven, waarna de woningen gebouwd 
kunnen worden.

Afbeelding 6. Tijdens het zeven van de grond aan de 

Musicalstraat zijn enkele vuurstenen artefacten 

gevonden (foto: Econsultancy). 

Afbeelding 5. Aan de Musicalstraat werden, voor de aanleg van de proefsleuven, eerst enkele vierkante meter

vakken gezeefd (foto: Econsultancy).
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16.  Koning Willem III Kazerne 
(Apeldoorn West)

In maart heeft RAAP een proefsleufonder
zoek uitgevoerd op het terrein van de Koning 
Willem III kazerne, aan de westkant van 
Apeldoorn. Het terrein wordt voor een groot 
deel opnieuw ingericht, op de locatie waar nu 
onderzoek is uitgevoerd zal een nieuw 
lesgebouw worden gebouwd.
In alle drie de proefsleuven zijn sporen van 
bewoning naar voren gekomen, op basis van 
de vondsten kunnen deze in de Bronstijd
IJzertijd (20000 v.Chr.) en in de Vroege 
Middeleeuwen (8e11e eeuw n. Chr.) gedateerd 
worden. Zo is er behoorlijk wat handgedraaid 
aardewerk uit de Late Prehistorie verzameld 
en zijn er aanwijzingen voor middeleeuwse 
ijzerwinning, omdat er ijzerslak en verbrand 
leem (mogelijk een stukje ovenwand) is 
aangetroffen. Op zich niet verwonderlijk, 
omdat op enkele tientallen meters ten westen 
van het kazerneterrein de grootste ijzerslak

kenhoop van Nederland ligt, nieuw onderzoek 
kan echter veel nieuwe informatie over deze 
grootschalige middeleeuwse industrie geven.

Misschien het meest aansprekende dat er 
gevonden is, is een complete spinklos. Zo’n 
spinklos werd gebruikt voor de bewerking van 
wol. Dit exemplaar is een gedraaide spinklos 
van een grijs baksel en dateert in de Middel
eeuwen.
De sporen en vondsten kunnen, vanwege de 
geplande bouw, niet in de bodem bewaard 
blijven. In 2017 zal de vindplaats daarom 
grotendeels worden opgegraven.

Afbeelding 8. In de proefsleuven op het terrein van de Koning Willem III kazerne tekenen de sporen zich duidelijk af 

(foto: RAAP).

Afbeelding 7. Tijdens het onderzoek op de Koning 

Willem III kazerne werd een middeleeuws spinklosje 

aangetroffen (foto: RAAP).
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17. Orderbos en Willemsbos 
(Apeldoorn West)

In het najaar werd er op de paden en in de 
bossen van het Orderbos en het Willemsbos 
onderzoek naar asbest uitgevoerd. Tijdens dit 
onderzoek heeft een archeologische begelei
ding plaatsgevonden. In eerste instantie 
werden er kleine vakken handmatig gegraven 
en grofmazig gezeefd. Bij dat onderzoek zijn 
de archeologen van de gemeente zelf even 
gaan kijken en bleken er al enkele vondsten, 

middeleeuwse ijzerslakken, te zijn aangetrof
fen. Een aantal locaties kwam in aanmerking 
voor een groter, machinaal, onderzoek. In 
november heeft RAAP toen het milieukundig 
bodemonderzoek archeologisch begeleid. Het 
milieukundig onderzoek was nodig vanwege 
een, mogelijk als vuilstort gebruikte, depressie 
in het Orderbos. 
Er bestonden vragen over de aard van de 
depressie en hoe lang deze al bestond. In de 
directe omgeving (en verder over de hele 
Veluwe) zijn ijzerkuilen uit de Middeleeuwen 
bekend, locaties waar het ijzererts, in de vorm 
van klapperstenen, gewonnen werd. Het was 
ook bekend dat er in dit gebied tussen 1950 en 
1970 zandwinning had plaatsgevonden. Na het 
graven van een aantal sleuven bleek helaas 
dat dit gebied helaas verstoord is door deze 
zandwinning. Buiten de depressie zijn nog een 
aantal milieukundige sleuven gegraven. Bij het 
archeologisch begeleiden van deze sleuven 
werd duidelijk dat de bodem hier in ieder geval 
niet verstoord is, maar werden geen verdere 
sporen van de ijzerwinning gevonden. Een 
vervolgonderzoek was daarom niet nodig.

22. Vogelbuurt Fase 2  
(Apeldoorn Zuid)

Aan het begin van het jaar heeft Econsultancy, 
in opdracht van woningcorporatie De Goede 
Woning, de tweede fase van het archeologisch 
onderzoek aan de Vogelbuurt uitgevoerd. Het 
jaar ervoor waren er bewoningssporen uit de 
Late Prehistorie aangetroffen, toen bleek ook 
dat het plangebied richting het zuiden lager 
en natter werd. De gedachte was dat deze 
nattere zone een natuurlijke zuidelijke 
begrenzing van de vindplaats vormde. Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek aan het begin van 
2016 bleek deze gedachte juist en werden 
meer zuidelijk in het plangebied geen 
bewoningssporen aangetroffen.

Afbeelding 9. Regioarcheoloog Nathalie Vossen op 

veldbezoek tijdens het grofmazig zeven van zand van 

de paden in het Orderbos.
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Afbeelding 10. Tijdens de tweede fase van het archeologisch onderzoek in de Vogelbuurt worden, naar verwach

ting, geen sporen aangetroffen.

Afbeelding 11. Ter hoogte van een nieuwe weg in de Vogelbuurt (fase 3) wordt eerst een archeologische proefsleuf 

gegraven.
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23. Vogelbuurt Fase 3 
(Apeldoorn Zuid)

In opdracht van woningcorporatie De Goede 
Woning heeft Econsultancy in de week voor 
kerst een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
in de Vogelbuurt. De wijk wordt in drie fasen 
opnieuw ingericht, aan de derde en laatste 
fase werd in het najaar met sloop begonnen. 
Ter hoogte van een nieuw aan te leggen weg 
en op de locaties van de gesloopte gebouwen 
werden enkele proefsleuven aangelegd. Het 
gebied had een hoge potentie, omdat ten 
zuidwesten ervan, tijdens de eerste fase van 
ontwikkeling, laatprehistorische bewonings
sporen zijn aangetroffen en ten noordoosten 

van het gebied, op het Transformatorhof, 
bewoning uit de Bronstijd bekend is. Ook uit 
deze proefsleuven kwamen sporen uit de 
Brons en/of IJzertijd naar voren. Een deel 
van de bewoningsconcentratie strekt zich 
naar het oosten uit. Op het grootste deel van 
het terrein liggen echter slechts enkele 
prehistorische paalsporen. Tussen de 
nederzetting van de Vogelbuurt en de 
nederzetting van het Transformatorhof ligt 
dus een relatief lege zone. Belangrijke 
informatie waarmee we meer te weten zijn 
gekomen over de laatprehistorische bewoning 
in dit deel van Apeldoorn.
Aan het begin van 2017 zal een deel van de 
vindplaats worden opgegraven, een deel kan 
ter plaatse behouden worden en de rest van 
het terrein is voor ontwikkeling vrijgegeven.

Afbeelding 12. Tijdens fase 3 van het onderzoek aan de 

Vogelbuurt worden vooral verspreide sporen 

aangetroffen. De uitzondering hierop is deze concen

tratie paalsporen vlakbij de bewoningssporen die twee 

jaar geleden zijn gevonden.

Afbeelding 13. Ook moderne vondsten worden gedaan 

tijdens het onderzoek in de Vogelbuurt. Met deze 

koekoeksklok kunnen we wellicht de naamgeving van de 

wijk verklaren?
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25. Metaalbuurt- de Baar  
(Apeldoorn Zuidwest)

Woningcorporatie De Goede Woning is bezig 
met de herontwikkeling van plangebied De 
Baar, aan de rand van de Metaalbuurt. In dit 
plangebied zullen enkele nieuwe woningen 
worden gebouwd. Om te voorkomen dat er 
mogelijke archeologische waarden in de 
bodem verloren zullen gaan, is er door 
Econsultancy een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Uit het bureau en booronderzoek 
werd geconcludeerd dat er een intacte 
enkeerdgrond aanwezig was en dat er een 
hoge verwachting op het aantreffen van een 
archeologische vindplaats was. Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek bleek dit echter tegen 
te vallen, bleek er geen enkeerdgrond (meer) 
aanwezig te zijn en de bodem behoorlijk 
verstoord te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat 
het plangebied is vrijgegeven voor verdere 
ontwikkeling.

27. Oude Klarenbeek, 
Ugchelsegrensweg 
(Apeldoorn Zuidwest)

Econsultancy heeft eind november op twee 
locaties aan de Ugchelsegrensweg een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Beide 
locaties zijn onderdeel van een plangebied 
waarin nieuwbouw plaats zal vinden. Er was 
sprake van een concrete verwachting: Op 
locatie 1 was duidelijk dat restanten van een 
in 1838 gebouwde papiermolen (of een 
voorloper hiervan) aanwezig waren, op 
locatie 2 werd, op basis van een vondst van 
een vuursteenfragment tijdens het boor
onderzoek, een mogelijke steentijdvindplaats 
verwacht.
Uiteindelijk bleken de proefsleuven die binnen 
de twee onderzoeksgebieden zijn aangelegd 
zo goed als leeg te zijn. De schatting is dat de 
resten van de papiermolen in het meest 
noordoostelijke deel van het onderzoeks

Afbeelding 14. Sander Diependaal van Econsultancy 

geeft uitleg over het ontbreken van sporen in de 

Metaalbuurtde Baar omdat de bodem te erg verstoord 

was.

Afbeelding 15. Tijdens het proefsleuvenonderzoek aan 

de Ugchelsegrensweg werden geen behoudenswaar

dige sporen aangetroffen.
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gebied, of net buiten het onderzoeksgebied 
liggen. Als in de noordoostelijke hoek in de 
toekomst graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd, dan is er nog een archeologisch 
onderzoek nodig. Voor de rest van de 
onderzoeksgebieden kan de archeologische 
verwachting naar laag worden bijgesteld en 
kan de geplande woningbouw uitgevoerd 
worden.

30. Ugchelseweg 9/13 
(Apeldoorn Zuidwest)

Aan het begin van de Ugchelseweg stond 
eeuwenlang een papiermolen, later wasserij 
die onder meer ‘De Oude Olifant’ werd 
genoemd. Deze wasserij had zijn oorsprong in 
twee watermolen aan de Ugchelsebeek  de 
Tiemensmolens  waar al sinds 1618 papier is 
gemaakt. Door vele uitbreidingen in de loop 
der eeuwen was een omvangrijk gebouwen
complex ontstaan dat eind 2015 voor een 
groot deel is gesloopt om plaats te maken 
voor nieuwbouw van het huidige bedrijf 
Cargo. Enkele delen van het gebouw zullen 
blijven staan en worden samengevoegd met 
de nieuwbouw. 
Tijdens en na de sloop is door RAAP een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de 

restanten van de watermolens. Verassend 
genoeg kwam er onder de modernere delen 
namelijk nog veel tevoorschijn van de oude 
watermolens. Zoals het met bakstenen kades 
omgeven stuk van de beek waar de water
raderen ooit zaten. En zelfs nog houten palen 
van waarschijnlijk de molengoot die het water 
boven op het rad leidde. Geheel onbekend 
was dat voor de bouw van de molens de beek 
is afgedamd en verlegd. Men heeft waar
schijnlijk de beekloop verlegd naar de 
kademuren van beide molens zodat deze 
productiever en dus lucratiever werden. Uit 
een latere fase kwamen nog resten van het 
ketelhuis en de schoorsteen van de stoom
machine tevoorschijn.
Naast de beide molenresten zijn er ook 
behoorlijk wat vondsten gedaan. Het meren
deel hiervan is waarschijnlijk als afval in de 
beek terecht gekomen en door de archeolo
gen nu weer gevonden. De meeste vondsten 
komen uit de 19e en vroeg 20e eeuw, met 
enkele uitzondering uit de 17e eeuw.
Na de opgraving kon de nieuwbouw van het 
bedrijfspand beginnen. Van de kademuren 
zijn enkele fragmenten bewaard, zodat deze 
mogelijk in de toekomst in een verbeelding 
verwerkt kunnen worden.

Afbeelding 16. Tijdens het onderzoek aan de Ugchelseweg 9/13 bleken nog veel resten van de voormalige 

watermolens in de bodem bewaard te zijn (foto: Harry Noback).
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Afbeelding 17. Het archeologisch onderzoek was passen en meten (foto: Harry Noback).

Afbeelding 18. Alle muurresten en sporen worden nauwkeurig ingemeten en getekend (foto: Harry Noback).
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Afbeelding 20 Deze houten palen werden in de beekloop aangetroffen en hoorden bij een constructie dat de beek 

opleidde om een groter verval van het water voor elkaar te krijgen.

Afbeelding 19. Van sommige aangetroffen resten was bij het veldonderzoek nog niet duidelijk waarvoor ze gediend 

hebben, zoals dit kleine vierkante kamertje.

Afbeelding 21. Enkele bouwfragmenten zijn geborgen om in een later stadium bij een verbeelding gebruikt te 

kunnen worden.
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33. Wolterbeeklaan ten noorden 
van 83 (Beekbergen)

Op 16 november heeft Econsultancy een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de 
Wolterbeeklaan in Beekbergen. Uit het 
bureau en booronderzoek was geconclu
deerd dat het terrein deels verstoord was, 
maar dat er deels ook een intacte hoge 
zwarte enkeerdgrond aanwezig was. Ook 
werd er een gooreerdgrond aangetroffen, die 

mogelijk verwijst naar een beek in het 
noorden van het plangebied.
Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat de 
bodemopbouw en de te verwachten laag met 
archeologische waarden echter geheel 
verstoord waren. Er waren alleen sporen van 
recentelijke vergravingen te zien in de 
ondergrond. Daarom is besloten dat er geen 
vervolgonderzoek hoeft te worden gedaan en 
dat de bouwwerkzaamheden konden begin
nen.

Afbeelding 22. Ter hoogte van de grote dichtgemetselde cirkel heeft de as van het waterrad gezeten.

Afbeelding 23. Bij de aanleg van de proefsleuven aan de Wolterbeeklaan in Beekbergen bleek de bodem groten

deels verstoord te zijn.
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Afbeelding 24. In de voet van één van de grafheuvels in het Vanenbosch blijkt in de Tweede Wereldoorlog een 

munitieopslagpunt te zijn aangelegd.

Afbeelding 25. Het munitieopslagpunt heeft een duidelijke ingraving in de grafheuvel gemaakt, aan de rechterkant 

is de gelaagde bodemopbouw van de grafheuvel nog zichtbaar.
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37. Vanenbosch, Soerenseweg-
Kampsteeg (Hoog Soeren 
Radio Kootwijk)

In de bossen tussen Apeldoorn en Hoog 
Soeren was in de Tweede Wereldoorlog een 
munitieopslagdepot aangelegd. Ook het 
Vanenbosch, met zijn vele prehistorische 
grafheuvels en het urnenveld, lag binnen dit 
munitiedepot. Al sinds de jaren ‘90 vindt er 
binnen het gebied een munitiesanering plaats 
en ook het Vanenbosch moest er vroeg of laat 
aan geloven.
De grafheuvels in het Vanenbosch zijn 
beroemd omdat dit de eerste grafheuvels zijn 
die Holwerda (in 1906) heeft onderzocht. 
Holwerda was verbonden aan het Rijks
museum van Oudheden en was door Koningin 
Wilhelmina uitgenodigd deze ‘interessante 
fenomenen’ op haar landgoed te bekijken. In 
1970 is het Vanenbosch aangewezen als een 
archeologisch rijksmonument en zijn de 
grafheuvels beschermd voor de toekomst.
Afgelopen jaar bleken er binnen het Vanen
bosch enkele munitieartikelen te liggen die 

verwijderd moesten worden. Alle graafwerk
zaamheden, ook die bij het verplaatsen van 
het wildraster hoorden, zijn vervolgens door 
RAAP archeologisch begeleid. Dit leverde een 
bijzondere combinatie van archeologische 
waarnemingen op. Zo bleek in de voet van 
één van de grafheuvels in de Tweede Wereld
oorlog een munitieopslagpunt te zijn aange
legd. In samenspraak met de Universiteit 
Leiden zijn bij de waarnemingen enkele 
bodemmonsters genomen. Het onderzoek 
moet nog verder in een rapport worden 
uitgewerkt.

42. Hameinde, voormalig 
kassencomplex (Loenen)

Op de locatie van een voormalig kassencom
plex aan de zuidkant van Loenen zullen 
woningen gebouwd worden. In de zomer is 
daarom door BAAC een proefsleufonderzoek 
uitgevoerd, waarbij 20 proefsleuven verspreid 
over het gebied zijn aangelegd.

 29 

in het kader van de Oogst van Malta is uitgevoerd, waarbij zowel voor de Gelderse Vallei als voor Oost-
Nederland is vastgesteld dat sprake was van ruim opgezette erven met veel opslagfaciliteiten.30  
 
Aan de hand van historische kaarten (zie paragraaf 2.2) was al vastgesteld dat de bewoning tot halverwege 
de 18e eeuw terugging. Het proefsleuvenonderzoek laat op grond van het aardewerk zien dat de 
bewoning in ieder geval terug gaat tot in de 16e eeuw. Hoewel ouder vondstmateriaal tijdens het 
proefsleuvenonderzoek niet met zekerheid is aangetroffen, is het goed mogelijk dat ook bewoning uit de 
volle middeleeuwen binnen het plangebied aanwezig is. Dit is enerzijds gebaseerd op de vulling van 
sommige paalkuilen die overeenkomt met sporen uit de volle middeleeuwen die elders in de regio 
gevonden zijn. Anderzijds komt het vaker voor dat op locaties waar in de 15e/16e eeuw huisplaatsen 
ontstaan ook bewoningssporen uit eerdere fasen uit de middeleeuwen aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval te bij het erf Harselaar en erf Blanckensgoed (gemeente Barneveld) maar ook bij erf ’t Hummel te 
Zutphen.31 Wanneer de sporen uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd binnen plangebied Hameinde 
vergeleken worden met de opgravingsresultaten op en nabij het erf Harselaar (gemeente Barneveld) dan 
vallen bovendien een tweetal zaken op. De zone (S3004) die in proefsleuf 3 is aangetroffen, doet denken 
aan de ‘verspitte zone’ die te Harselaar West in de nabijheid van de boerderij aanwezig was. De zone die te 
Harselaar is aangetroffen, heeft een datering in de 18e eeuw. Een tweede overeenkomst betreft de 
aanwezigheid van (middeleeuwse) sporen in de nabijheid van een 19e eeuwse schaapskooi. Te Harselaar 
West wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de schaapskooi die op de kadastrale minuut staat 
afgebeeld, een laatste restant is van een erf dat in de nabijheid in de middeleeuwen ontstaan is. Dit zou, 
gezien de aanwezigheid van paalkuilen aan de noordzijde van proefsleuf 2 te Hameinde ook het geval 
kunnen zijn. 
 

Afb. 4.01 Ligging van de aangetroffen vindplaatsen.  

                                                           
30 Schabbink 2015, 214-217. 
31 Brouwer 2013. 

Afbeelding 26. In het plangebied Hameinde in Loenen werden 20 proefsleuven aangelegd en drie vindplaatsen 

aangetroffen (afbeelding: BAAC).
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Ondanks dat bij de sloop van het kassen
complex behoorlijk wat grond geroerd is, 
bleek het archeologisch niveau goed intact en 
zijn er drie vindplaatsen aangetroffen. De eer
ste vindplaats bestaat uit kuilen en paalkuilen 
die wijzen op een nederzetting uit de IJzertijd 
(8000 v.Chr.). Vindplaats twee heeft vermoe
delijk een datering in de Vroege Middel
eeuwen (8e11e eeuw n.Chr.) en betreft 
nederzettingssporen in de vorm van paal
kuilen en een hutkom. De derde en laatste 
vindplaats betreft allerlei sporen, zoals 
greppels, paalsporen, kuilen, een zone met 
karren sporen en een zone met sporen van 
grond verbetering. Door het vondstmateriaal 
wat hier gedaan is, lijkt in dit deel van het 
plangebied vanaf de Late Middeleeuwen 
(vanaf circa 1250 n Chr.) tot in de Nieuwe Tijd 
bewoning te hebben plaatsgevonden.
Een klein deel van de vindplaatsen kan in de 
bodem bewaard blijven, het overgrote deel 
wordt bedreigd door de geplande woning
bouw. Daarom is besloten dat een groot deel 
van de vindplaatsen (in 2017) opgegraven 
gaan worden.

Afbeelding 27. Het archeologisch team van BAAC, dat 

het proefsleuvenonderzoek aan de Hameinde uitvoerde 

(foto: BAAC).

 5 

1  Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
In opdracht van Kondor Wessels Projecten en Slokker Vastgoed BV heeft BAAC bv (onderzoeks- en 
adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd in plangebied Hameinde te Loenen (gemeente Apeldoorn). De aanleiding voor het onderzoek is 
de voorgenomen bouw van woningen in het plangebied, waarbij een gerede kans bestaat dat 
archeologische waarden vernietigd zullen worden. 
 
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek heeft BAAC bv in maart 2015 een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd.1 Uit historische bronnen was bekend dat aan het begin van 
de 19e eeuw een erf binnen het plangebied aanwezig was. Uit het bureauonderzoek kwam verder naar 
voren dat in het gebied (vooralsnog) geen archeologische waarden bekend zijn. Vanwege de verwachte 
bodemopbouw, hoge zwarte enkeerdgronden, en de ligging op een relatief hooggelegen uitloper van een 
stuwwal is tijdens het bureauonderzoek aan het plangebied echter wel een hoge verwachting toegekend. 
Tijdens het booronderzoek zijn tien boringen geplaatst waarin bevestigd werd dat zich in het gebied 
daadwerkelijk hoge zwarte enkeerdgronden bevinden. De bodem is deels verstoord, maar deze 
verstoringen reiken in het westelijk deel van het plangebied tot in de top van het esdek. In het oostelijk 
deel van het plangebied reiken verstoringen tot in de top van de C-horizont. De verwachting is echter dat 
diepe sporen, zoals waterputten en diepe kuilen, greppels en paalkuilen, nog wel aanwezig zullen zijn. 
Naar aanleiding van de resultaten uit het booronderzoek is de hoge verwachting uit het bureauonderzoek 
gehandhaafd. Vervolgens is het advies uitgebracht om indien bodemverstorende activiteiten zullen 
plaatsvinden eerst vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van proefsleuven. Dit advies is 
overgenomen door de gemeente Apeldoorn en omgezet in een selectiebesluit (d.d. 16-02-2015). 
Vervolgens is door BAAC bv in september 2015 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld met daarin de 
voorwaarden waaraan het archeologisch onderzoek diende te voldoen.2 
 
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 21 tot en met 23 juni 2016. Contactpersoon namens de 
opdrachtgever is dhr. T. Hardickx. De bevoegde overheid voor dit project is mevr. M. parlevliet  (gemeente 
Apeldoorn). Projectcoördinator en aanspreekpunt binnen BAAC bv is dhr. A. Emaus. Het veldteam (Afb. 
1.01) bestond uit Mirjam Brouwer (senior KNA-archeoloog en projectleider), Mirjam Mostert (senior KNA-
archeoloog), Dorien te Kiefte (KNA-archeoloog) en Marlies Veenstra (vrijwilligster). De graafmachine werd 
geleverd door Aannemersbedrijf Roseboom BV en bestuurd door Teus Pater. 

Afb. 1.01 Het opgravingsteam, van links naar rechts: Dorien te Kiefte, Marlies Veenstra, Mirjam Mostert en Mirjam 

Brouwer.  

 

                                                           
1 Van Putten 2015. 
2 De Winter 2015. 
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Nieuws van de AWA 

Luchtwachttoren Spelderholt

AWAlid Willem Kuijpers ontdekte in het 
Spelderholt de resten van een luchtwacht
toren uit de koude oorlog. Een heel netwerk 
van dergelijke torens werd vanaf 1950 
opgezet om vijandelijke vliegtuigen te 
kunnenwaarnemen. Al vanaf 1963 werden de 
torens weer buiten gebruik gesteld omdat 
radar hun functie overnam. Een deel van de 

observatiepunten lag op bestaande gebou
wen, maar er werden ook speciale, zogenaam
de ‘raat torens’, bestaande uit betonnen 
segmenten, ontwikkeld. Op een moeilijk 
toegankelijke plek, op een hoge zandrug in 
het Spelderholt ligt de fundering, maar ook 
een deel van de wanden, van een dergelijke 
toren. Willem ontdekte in het Apeldoorns 
gemeente archief CODA bovendien nog 
enkele foto’s van de toren in beter tijden.

Afbeelding 28. Luchtwachttoren in het Spelderholt 

(afbeelding: CODA GA021458).

Afbeelding 29 en 30. Fundering en resten van de 

wanden van de raattoren in het Spelderholt (foto: 

Willem Kuijpers).

Bijdragen van Chris Nieuwenhuize (Archeologische Werkgroep Apeldoorn)
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Veldkartering Uddel

In 2016 werd een aantal akkers in Uddel, 
onder andere bij het Uddelermeer en iets 
zuidelijker, in Meerveld, gekarteerd. Op 
meerdere plaatsen werden resten van 
vuursteenbewerking gevonden. Het meeste 
betrof afslagen. Een leuke vondst was een 
microliet (25 mm), een vuurstenen werktuig 
uit de Midden of Late Steentijd. 

Meehelpen bij onderzoek 
en de werkruimte

Vrijwilligers die aangesloten zijn bij de AWA 
kunnen meehelpen bij archeologisch onder
zoek. Daarnaast komt de AWA elke week 
bijeen in hun werkruimte. De werkruimte van 
de AWA is in het archeologisch depot van de 
gemeente Apeldoorn in het ACEC gebouw 
naast museum CODA, Roggestraat 44. Elke 
dinsdag van 20 tot 22 uur is de AWA daar 
aanwezig. Als je langskomt, bel dan met name 
in de periode mei – september even vooraf 
omdat dan regelmatig een depotavond 
ingeruild wordt voor veldwerk. Voor contact 
bel met Harry Schotman 0553670173 of 
Chris Nieuwenhuize 0555416145 of stuur een 
mailtje naar awa.apeldoorn@gmail.com. 
Voor meer informatie, zie ook de website 
www.archeologieapeldoorn.nl of de Face
bookpagina van de Archeologische Werk
groep Apeldoorn.

Afbeelding 31. Microliet gevonden in Meerveld (foto: 

Harry Schotman).

http://www.archeologie-apeldoorn.nl
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Overig Nieuws
Vrijwillige Archeologiewacht

Ook het afgelopen jaar is de Vrijwillige 
Archeologiewacht weer enkele zaterdagen bij 
elkaar gekomen om onderhoudswerkzaamhe
den uit te voeren op archeologische terrei
nen. Het Apeldoorns archeologische erfgoed 
wordt met regelmaat gemonitord. Op basis 
daarvan wordt bepaald wat er aan onderhoud 
nodig is. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig 
zodat de terreinen niet dichtgroeien en 
daardoor niet meer zichtbaar zijn voor het 
publiek. Door de inzet van een vrijwillige 
Archeologiewacht kan het Apeldoorns 
archeologisch erfgoed bewaard blijven voor 
de toekomst.

De vrijwilligers van de Archeologiewacht 
Apeldoorn werken onder begeleiding van 
Stichting Erfgoedbeheer. Stichting Land
schapsbeheer Gelderland (SLG) zorgt voor 
gereedschap en handschoenen.
Liefhebbers van archeologie en buitenwerken 
opgelet, want er worden nog meer vrijwilli
gers gezocht die zich bij dit team willen 
aansluiten! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Martijn Grievink van 
SLG, telefoon: 0263537444, email: 
m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.

Afbeelding 32. De vrijwillige archeologiewacht is trots op haar resultaat.

mailto:m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl
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Onthulling replica’s 
bronzen halsringen

In 2015 waren bij hoge uitzondering twee 
topstukken uit de vaste collectie van het 
Rijksmuseum van Oudheden tijdelijk in 
Apeldoorn: Twee bronzen halsringen die in de 
IJzertijd in het Uddelerveen terecht zijn 
gekomen en in het midden van de 19e eeuw 
gevonden waren bij het afplaggen van het 
veen. Terwijl de vondsten in Apeldoorn lagen 
is een smid gevraagd replica’s van de 
halsringen te maken, wat gezien de complexi
teit van het maakproces als een meesterproef 
gezien kan worden. Reinhard Rubenkamp 
ging deze uitdaging aan en de replica’s 
werden in het eerste historisch café van 2016 
aan het publiek getoond.
Men was in grote getalen gekomen voor de 
onthulling van de replica’s door wethouder 
Nathan Stukker en directeurbestuurder van 
CODA Carin Reinders. Daarna volgde een 
lezing van gemeentelijk archeoloog Janneke 

Zuyderwyk over de originele bronzen 
halsringen uit de Vroege IJzertijd en wat er 
kwam kijken bij het maken van de replica’s 
door Reinhard Rubenkamp. Na de lezing 
konden bezoekers vragen stellen aan 
Reinhard Rubenkamp en de replica’s van 
dichtbij bekijken en vasthouden.
De replica’s zijn te bezichtigen in de histori
sche opstelling in de Centrale bibliotheek, bij 
binnenkomst rechts. Op de website van CODA 
is in een uitgebreide blogserie over de 
halsringen te lezen.

Het verborgen verleden van 
het Engelanderholt

Vanaf de herfst van 2014 tot eind 2015 heeft 
een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers 
onder leiding van Probos het verborgen 
verleden van het Engelanderholt ontrafeld. 
Dit gebied omvat eigendommen van Staats
bosbeheer (Spelderholt en het Leesten), 

Afbeelding 33 en 34. De originele bronzen halsringen (foto: RMO) en de replica’s van de bronzen halsringen. Kleine 

verschillen zijn zichtbaar, zo is de wendelring enkele grammen zwaarder en de barnstenen kraal van dit formaat 

was alleen doorzichtig te verkrijgen (foto: Harry Schotman).
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Geldersch Landschap & Kasteelen (Brugge
len) en de Veluwse Bosgroepen. Via veld
inventarisaties, archiefonderzoek en litera
tuurstudie zijn uiteenlopende aspecten van 
de geschiedenis van dit gebied in kaart 
gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd om 
enerzijds cultuurhistorische informatie te 
verzamelen voor de beheerders van dit 
gebied, anderzijds om ervaring op te doen 
met de inzet van vrijwilligers bij het in kaart 
brengen van cultuurhistorie in bos en 
natuurgebieden.
Omdat het gebied ook archeologisch interes
sant is, heeft de AWA actief deelgenomen en 
vooral het veldwerk gecoördineerd. Natuurlijk 
ging het daarbij in de eerste plaats om de 
archeologie, maar ook andere cultuurhistorie 
kwam aan bod. Zo is er drie dagen meegehol
pen met het inventariseren van alle boom
soorten in een groot Arboretum dat in het 
gebied ligt.
In 2016 werd het project afgerond met het 
verschijnen van het rapport ‘Het verborgen 

verleden van het Engelanderholt’, een uitgave 
in de gemeentelijke SAGAreeks. In het 
rapport zijn door zo’n 20 auteurs een groot 
aantal verschillende aspecten van de 
geschiedenis van het gebied beschreven. De 
presentatie van de publicatie vond plaats op 
14 april in twee goedbezochte bijeenkomsten 
met in totaal ongeveer 150 personen. Er was 
zowel belangstelling van geïnteresseerden uit 
de omgeving, als vanuit natuur en erfgoed
organisaties die zelf overwogen soortgelijke 
initiatieven op te zetten.  
Beide bijeenkomsten werden afgesloten met 
een wandeling door het gebied.
De publicatie is voor € 15, te bestellen via de 
AWA, als pdf is het rapport gratis te down
loaden vanaf de website van CODA.

Afbeelding 35. Chris Nieuwenhuize van de AWA, tijdens 

de excursie in het Engelanderholt, in gesprek met een 

bewoner van het gebied.

Afbeelding 36. Publicatie van de resultaten van het 

onderzoek van het Engelanderholt.
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Munitiedepot, de film

Ook in 2016 werd vrijwel geen machinaal 
graafwerk in het gebied van het munitiedepot 
verricht. Wel vond de première plaats van de 
educatieve film ‘Dat wat blijft, de verhalen 
over munitiedepot Lützow’. In de film wordt 
de geschiedenis van het munitiedepot gezien 
door de ogen van een meisje. Ze loopt door 
het bos met de verhalen van haar opa. 
Onderweg komt ze allerlei mensen tegen die 
te maken hebben met de munitieruiming. Een 
mooie combinatie van een film en een 
documentaire, waarmee op een laagdrempe
lige wijze het verhaal van het munitiedepot 
verteld wordt.

Schaapscheerdersfeest 
bij het Uddelermeer

Eens in de drie jaar vindt er in mei in Uddel 
een schaapscheerdersfeest plaats. Deze 
speelt zich altijd af op een bijzonder archeo
logisch monument: De Hunneschans bij het 
Uddelermeer. Vandaar dat de Sectie Archeo
logie van de gemeente aanwezig was met een 
stand met archeologische en cultuurhistori
sche informatie, het archeologisch bureau 
Econsultancy over het onderzoek op de 
Aardhuislocatie vertelde en er verschillende 
oude ambachten te zien waren. Ook de smid 

die de replica’s van de halssieraden uit Uddel 
maakte, was samen met de replica’s aanwezig 
en kon allerlei vragen over het maakproces 
beantwoorden.

Afbeelding 37. Screenshot tijdens de première van de 

film over het munitiedepot.

Afbeelding 39. IJzer bewerken in de warme zon met 

uitzicht op de ijstijd valt niet mee.

Afbeelding 38. Het schaapscheerdersfeest in Uddel 

vindt eens in de drie jaar plaats op de Hunneschans aan 

het Uddelermeer.
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Archeologie uit je achtertuin

In het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden is in 2016 de presentatie ‘Archeologie 
in je achtertuin’ geopend. In een tien meter 
lange ladekast, een uitbreiding van de 
afdeling ‘Archeologie van Nederland’, prijken 
de meest uiteenlopende archeologische vond
sten: één per gemeente en nu 120 in totaal. 
De komende jaren zal de kast verder gevuld 
worden, tot er van elk van de 390 Nederland
se gemeentes een vondst te vinden is.
Bij de eerste 120 gemeenten zit ook Apel
doorn met één van de mooiste vondsten uit 
de gemeente. Niet omdat hij er zo mooi 
uitziet, maar vanwege het verhaal dat de 
vondst vertelt. In de ladekast ligt een ijzerslak 
van de middeleeuwse ijzerslakkenhoop in het 
Orderbos. Op deze plek in het Orderbos ligt 
650.000 kilo ijzerslak en er moet meer dan 
250.000 kilo ijzer geproduceerd zijn. Dit is 
slechts een klein deel van de grootschalige 
ijzerproductie dat in de Middeleeuwen op de 
Veluwe heeft plaatsgevonden.

Archeologisch speeltoestel in 
Uddel en brochure Uttiloch

In september werd door wethouder Nathan 
Stukker in Uddel een bijzonder speeltoestel 
onthuld. Niet zomaar eentje, maar een object 
om op te klimmen, klauteren, chillen en 
schommelen, en die tegelijk verwijst naar de 
middeleeuwse vindplaats die in 2013 op deze 
plek gevonden is. Het speeltoestel is daarmee 
een levensgrote herbouw van huis 7 dat hier, 
als onderdeel van een dorp, in de achtste 
eeuw heeft gestaan. 
In deze tijd werd er op de Veluwe op grote 
schaal ijzererts gedolven, verwerkt tot ijzer 
en verhandeld. De Hunneschans bij het 
Uddelermeer heeft hierin waarschijnlijk een 
rol gespeeld. Ook in dit dorpje aan de rand 
van het huidige Uddel heeft men zich met het 
bewerken van ijzer beziggehouden. Is met 
deze nederzetting dan het middeleeuwse 
Uttiloch gevonden? 

Afbeelding 41. Het speeltoestel in Uddel wordt, samen 

met de kinderen, onthuld door Rob Gerritsjans van 

Janssen de Jong projectontwikkeling en Henk van de 

Kolk van Bouwbedrijf Van de Kolk  en wethouder 

Nathan Stukker.

Afbeelding 40. De grote ijzerslak uit Apeldoorn pas nog 

nèt in zijn vakje in de ladekast in het Rijksmuseum van 

Oudheden.
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De totstandkoming van het speelobject is een 
mooie samenwerking geweest tussen de 
ontwikkelaar, Aardhuus B.V., gemeente en het 
archeologisch bedrijf Econsultancy, dat hier 
heeft opgegraven. Gerrit van Oosterom, 
ontwerper openbare ruimte bij de gemeente, 
heeft het speelobject ontworpen.
Over de vindplaats is ook een brochure 
verschenen, deze is gratis bij het CODA 
archief en de gemeente beschikbaar. Ook is 
de brochure als pdf te downloaden via de 
website van CODA.

Open Monumenten(klassen)
dag in het teken van Moerman

Open monumentendag 2016 stond in het 
teken van “iconen en symbolen”. Daarbij 
wordt in eerste instantie meestal gedacht aan 
iconische locaties en gebeurtenissen. Maar er 
zijn natuurlijk ook personen die als icoon 
beschouwd kunnen worden. Jaap Moerman 
was zo’n iconisch persoon. 
Moerman was de eerste die op de Veluwe 
onderzoek deed naar de grootschalige 
middeleeuwse ijzerproductie. Naast zijn werk 
over de ijzerwinning op de Veluwe heeft 
Moerman ook vele andere onderzoeken 
uitgevoerd, bijvoorbeeld over de Prehistorie 
en watermolens. Daardoor was hij ondanks 

Afbeelding 42. Rondom het speeltoestel in Uddel zijn 

nog niet alle woningen gebouwd, waardoor de 

verbeelding nog mooi vrij ligt.

Afbeelding 44. De gemeentelijke brochure 22 gaat over 

de archeologische vindplaats die in UddelAardhuis is 

aangetroffen.

Afbeelding 43. In het speeltoestel is een informatiebord 

in een dikke boomstam geplaatst.
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het feit dat hij een toegewijde hobbyist was 
toch veelvuldig in contact met de professio
nals in de Europese archeologie. Ook hield 
hij er enkele bijzondere werkzaamheden op 
na, zoals pottenbakken, schilderen en het 
kweken van zijderupsen en zilvervossen. 
Tijdens Open monumentendag waren op Het 
Leesten een tentoonstelling en wandeling 
met gids georganiseerd met Jaap Moerman 
en zijn werk als thema. De AWA had de 
wandeling uitgestippeld op basis van een 
oorspronkelijke wandeling van Moerman 
zelf. Daarnaast was gemeentelijk archeoloog 
Janneke Zuyderwyk als middeleeuwse smid 
aanwezig die je kon helpen bij het smeden 
van ijzer en die van alles over de middel
eeuwse ijzerwinning kon vertellen.
Op de Open Monumentenklassendag kregen 
twee schoolklassen uit groep 7/8 een 
voorproefje op het weekend. Zo mochten ze 
met z’n allen een ijzeren voorwerp smeden 
die ze als aandenken mee naar huis kregen 
en konden ze, samen met gemeentelijk 
archeoloog Masja Parlevliet, zelf op zoek 
naar klapperstenen in de ijzerkuilen die op 
Het Leesten te vinden zijn.

Afbeelding 45 en 46. Tijdens Open Monumentenklassendag wordt ademloos geluisterd naar Janneke Zuyderwyk 

als middeleeuwse smid en ook in het weekend van Open Monumentendag zelf is er veel belangstelling van 

kinderen. 

Afbeelding 47. Enkele scholieren vinden een ijzerkuil en 

zoeken naar klapperstenen.
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Over Moerman is ook een blogserie versche
nen. Deze is te vinden op de website van het 
erfgoedplatform, www.erfgoedplatformapel
doorn.nl Daar is ook de wandelroute door het 
Leesten ‘in de voetsporen van Jaap Moerman’ 
te downloaden.

Leskist ‘Oud IJzer’

De typisch Apeldoornse en Veluwse geschie
denis van de middeleeuwse ijzerwinning was 
enkele jaren geleden aanleiding om een 
leskist voor de bovenbouw in het primair 
onderwijs over ijzer in Gelderland te maken. 
Van de pannetjes uit de DRUfabriek, de 
industriële revolutie en de middeleeuwse 
ijzerindustrie naar de IJzertijd, toen het 
allemaal begon. 
Het afgelopen jaar is in opdracht van de 
gemeente de leskist ‘Oud IJzer’ weer hele
maal uptodate gemaakt door Bureau uit de 
Tijd. Hierdoor sluit het beter aan bij de 
huidige leerlijnen en kan deze bij zowel 

Afbeelding 49. Over de veelzijdigheid van Jaap 

Moerman was een tentoonstelling gemaakt, die in een 

tent op het Leesten te bekijken was.

Afbeelding 48. Ben Teule van de AWA verzorgde één van de wandelingen ‘in de voetsporen van Jaap Moerman’.

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
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geschiedenis als technieklessen ingezet 
worden. Naast het klassikaal behandelen van 
de inhoud van deze leskist, maakt ook een 
buitenles van een middeleeuwse smid deel uit 
van het lespakket.
Tijdens de Open Monumentendagen werd de 
nieuwe leskist gelanceerd en is sindsdien via 
CODA te leen. Zie voor meer informatie ook 
de website van CODA.

Archiefstuk van het jaar

Ieder jaar dingt CODA mee met het (archief)
stuk van het jaar verkiezing. In 2016 was het 
een reisverslag uit 1937 met wel heel veel 
archeologische en landschappelijke elemen
ten erin: Een autorit over de Veluwe. CODA 
schrijft hierover: ‘Grenzeloos nieuwsgierig en 
zonder enig ontzag voor natuur of historie 
– noch voor de reële grenzen, zoals die van 
het Kroondomein – lieten de heren Muller, 
Fries en Heymans zich in 1937 per automet
chauffeur over de Veluwe rijden. Het verslag 
dat de heer Muller hiervan maakte, is 
doorspekt met humoristische terzijdes en 
karikaturale tekeningen. In vliegende vaart 
reizen we langs grafheuvels, witte wieven en 
andere Veluwse eigenaardigheden. Drie 

balorige mannen op een uitje… het zou 
ergerlijk zijn, als het niet zo aanstekelijk was 
opgetekend. In één woord: kostelijk!’
De route die in 1937 is afgelegd kan niet meer 
met de auto gereden worden, maar wel nog 
steeds gefietst. Samen met CODA hebben de 
archeologen van de gemeente de route 
gereconstrueerd. Op de website van CODA is 
zowel de route als het archiefstuk in zijn 
geheel te bekijken.

Filmopname voor tentoonstelling
opgegraven strijd

Van 28 januari tot en met 14 mei 2017 zal in 
het Noordbrabants Museum de tentoonstel
ling Opgegraven Strijd te zien zijn. Wat vind je 
zoal terug in de bodem van strijdgebieden en 
wat voegt het toe aan wat we weten over het 
voeren van oorlog? 

Afbeelding 50. De leskist ‘Oud IJzer’ zit vol met 

objecten van ijzer en lesbladen om in drie of zes lessen 

de geschiedenis van het ijzer te leren.

Afbeelding 51. Fragment uit het archiefstuk van het jaar 

2016, het autoreisverslag over de Veluwe uit 1937.
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Afbeelding 52. Gemeentelijk archeoloog Masja Parlevliet wordt gefilmd bij het Boschbad over de B17 die daar in de 

tweede wereldoorlog is neergestort en een bijzondere vondst die bij de berging hiervan is gedaan.

Afbeelding 53. Het contrast tussen de middeleeuwse techniek van het ijzersmeden en de moderne techniek van 

een tvprogramma op het erf van HAPS was erg groot.
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Bezoekers worden aan de hand van objecten 
en multimediale presentaties wegwijs 
gemaakt in de oorlogsarcheologie van de 
Steentijd tot de Koude Oorlog. Vaak staat het 
dramatische, menselijke verhaal achter de 
voorwerpen centraal. Zo ook van enkele 
voorwerpen die in Apeldoorn opgegraven 
zijn: zoals het kettinkje van de duitse piloot 
die met zijn messerschmitt in een weiland in 
Wenum Wiesel is neergestort of de hendel 
van de geschutskoepel van de B17 die bij het 
Boschbad is neergestort. Voor het verhaal 
achter deze hendel is gemeentelijk archeo
loog Masja Parlevliet bij het Boschbad 
gefilmd.

Filmopnamen middeleeuwse 
ijzerwinning op Ridders van Gelre

Het geschiedenisprogramma ‘Ridders van 
Gelre’ van Omroep Gelderland heeft het 
afgelopen jaar een aflevering gemaakt over 
ijzerproductie  in Gelderland. Naast de 
ijzergieterijen in de Oude IJsselstreek is er 
veel aandacht voor de vroegmiddeleeuwse 
ijzerwinning op de Veluwe. Er is gefilmd in 
Apeldoorn bij een ijzerwinexperiment op het 
erf van HAPS, de ijzerslakkenhoop Orderbos, 
ijzerkuilen Asselseveld en in CODA over Jaap 
Moerman. Aan het eind van het filmen werd 
gemeentelijk archeoloog Janneke Zuyderwyk 
zelfs tot ‘Ridder van Gelre’ verheven.
De aflevering is na te kijken, via de volgende 
link: http://www.omroepgelderland.nl/tv/
programma/229634357/RiddersvanGelre/
aflevering/225457158

Veluws Erfgoed Beleven, de 
Veluwe als buitenmuseum

Voor de recreant en de toerist is de Veluwe 
gewoon de Veluwe, een groen landschap waar 
je nog kan verdwalen en waar je kan genieten 
van de ruimte en de rust. Het verrassend 

veelzijdige erfgoed van dit Veluwse landschap 
is veel minder bekend. Dat is jammer, want 
erfgoed trekt bezoekers! De kracht van de 
Veluwe is juist de combinatie van natuurland
schap en cultuurlandschap. 
De gemeente Apeldoorn en Ede zijn daarom 
een samenwerking aangegaan om het 
erfgoed van de Veluwe beter op de kaart te 
zetten. Vanzelfsprekend zitten hier enkele 
archeologische parels tussen, zoals de vele 
grafheuvels, de hunneschans bij het Uddeler
meer, de grootste ijzerslakkenhoop van 
Nederland, etcetera. In 2016 is hard aan dit 
project gewerkt, in het eerste kwartaal van 
2017 zijn de eerste resultaten goed zichtbaar.
Voor een overzicht van het erfgoed op de 
Veluwe, kunt u kijken op www.veluweopde
kaart.nl en www.veluwserfgoedbeleven.nl en 
naar het mooiste en grootste buitenmuseum 
van Nederland gaan.

Afbeelding 54. Het project Veluws Erfgoed Beleven 

probeert het erfgoed van de Veluwe weer letterlijk op 

de kaart te zetten.

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/229634357/Ridders-van-Gelre/aflevering/225457158
http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/229634357/Ridders-van-Gelre/aflevering/225457158
http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/229634357/Ridders-van-Gelre/aflevering/225457158
http://www.veluweopdekaart.nl
http://www.veluweopdekaart.nl
http://www.veluwserfgoedbeleven.nl
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Afbeelding 55. Regioarcheoloog Nathalie Vossen 

bekijkt enkele voorwerpen van het onderzoek 

Schoonbroek voordat deze bij de provincie 

gedeponeerd kunnen worden.

Afbeelding 56. De dozen met vondsten van het 

onderzoek naar de Oude Mariakerk op het raadhuis

plein worden afgeleverd bij het Provinciaal Depot van 

Bodemvondsten in Nijmegen.

Afbeelding 57. Het afgelopen jaar stond de grafheuveltentoonstelling in Museum Oud Lunteren.
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Professionalisering 
Archeologisch Depot

Sinds enkele jaren worden de archeologische 
onderzoeken niet meer bij de gemeente 
Apeldoorn gedeponeerd, maar bij het 
Provinciaal Depot van Bodemvondsten 
Gelderland. Voor de gemeente betekent dit 
dat ook de oude onderzoeken die op het 
depot in het ACECgebouw liggen, overge
dragen gaan worden aan de provincie. Het 
afgelopen jaar is hier weer hard aan gewerkt 
en konden enkele onderzoeken bij de 
provincie worden afgeleverd.

Grafheuveltentoonstelling op tournee

In 2014 was de succesvolle tentoonstelling 
‘het geheim van de Gelderse grafheuvel’ in 
CODA. Het tentoonstellingsmateriaal was zo 
mooi, dat het zonde was om daarna niet meer 
te gebruiken. Daarom is in 2015 een samen
vatting van de tentoonstelling op panelen 
gemaakt, die kan reizen langs andere musea. 
In 2015 heeft de tentoonstelling in het 
Aardhuis gestaan en in 2016 stond de 
Professionalisering Archeologisch Depot 
tentoonstelling in onze buurgemeente Ede, 
in Museum Oud Lunteren. In 2017 zal de 
tentoonstelling te zien zijn in de 
 Cannenburgh, in Vaassen. 

Nieuwe viewer gemeente met 
archeologische kaarten online
 
Vanaf eind december is de vernieuwde viewer 
van de gemeente online, met daarin veel 
informatie over Cultuurhistorie en Archeolo
gie. Naast informatie over bestemmingsplan
nen vind je er de archeologische en cultuur
historische beleidskaarten, informatie over 
monumenten, molens, beken en sprengen. 
Nieuw is dat de informatie uit de archeologi
sche kenniskaart ook 

beschikbaar is. En ook de kadastrale kaart uit 
1832 met achterliggende informatie staat in 
de viewer. De viewer is te vinden op http://
riviewer.apeldoorn.nl

Archeologische kroniek 
van Gelderland

Ook het afgelopen jaar is de archeologische 
kroniek van Gelderland verschenen in de 
boekenreeks Bijdragen en Mededelingen 
Gelre. Dit op initiatief van de Gelderse 
Archaeologische Stichting (GAS). Op basis 
van ons archeologisch jaaroverzicht heeft de 
gemeente Apeldoorn hierin ook haar steentje 
bijgedragen. Leden van de Vereniging Gelre 
hebben een exemplaar van het boek ontvan
gen. Losse exemplaren zijn te bestellen bij 
info@vereniginggelre.nl

Afbeelding 58. In 2016 is de gemeentelijke viewer met 

ruimtelijke informatie, waaronder archeologische, 

vernieuwd en weer online te raadplegen.

http://riviewer.apeldoorn.nl
http://riviewer.apeldoorn.nl
mailto:info@vereniginggelre.nl
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Vondstmeldingen 
Ieder jaar worden er wel enkele vondsten bij 
de gemeente of de AWA gemeld. Het afgelo
pen jaar zijn er drie vondstmeldingen gedaan 
en hebben we zelf een archeologische 
vindplaats herontdekt.

Eikelvormige steen bij Herenhul

In de buurt van het Herenhul werd een 
opvallende, eikelvormige steen gevonden. 

Ongeveer 12 cm lang en bijna een kilo zwaar. 
De steen leek bewerkt, maar met een 
onduidelijk doel. Om erachter te komen of de 
steen gebruikt was, is deze owpgestuurd naar 
Annemiek Verbaas van Stichting LAB in 
Leiden. Zij heeft de steen op bewerkings en 
gebruikssporen geanalyseerd en moest 
helaas concluderen dat de steen teveel is 
afgesloten, zodat niet vastgesteld kon worden 
of het een bewerkte, of natuurlijk gevormde 
steen betrof.

Flint Ovalbeil van onbekende 
bestemming

Een tweede vondstmelding betrof een 
ongeveer 16 cm lange, vuurstenen bijl, 
gemeld door een inwoner uit Beekbergen. Het 
gaat om een Flint Ovalbeil met een, ruime, 
datering in de Late Steentijd. Helaas is de 
vondst afkomstig uit een nalatenschap en is 
er van de herkomst niets bekend.

Afbeelding 60. Stenen bijl van onbekende herkomst (foto: Harry Schotman).

Afbeelding 59. Eikelvormige steen gevonden bij het 

Herenhul (foto: Chris Nieuwenhuize).
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Benen glis uit de maten 

In een groenstrook in de Maten, nabij 
Edelenveld 24, werd een benen voorwerp 
gevonden dat misschien wel bewerkt was. Een 
foto van het voorwerp is aan ons voorgelegd 
en we denken dat het heel goed een benen 
glis kan zijn. De vondst ziet er wel opmerkelijk 
goed uit en is weinig versleten door gebruik, 
maar heeft wel twee opmerkelijke gaten aan 
de bovenkant. Glissen zijn voorlopers van de 
schaats en werden vanaf het begin van de 
Romeinse tijd tot in de Middeleeuwen 
gebruikt.

Grafheuvels middenberm 
Laan van Spitsbergen

Tijdens het opzoeken van gegevens in de 
oude archeologische beleidskaart van 1995, 
viel ons oog op een grafheuvelicoon dat op de 

middenberm aan de Laan van Spitsbergen 
ingetekend staat. In de toelichting staat dat 
het twee grafheuvels betreft, waarvan de 
grootste nog steeds bovengronds aanwezig 
is. Deze vindplaats is bij tussentijdse actuali
saties afgevallen, maar een eenvoudige 
veldcontrole leert dat de grafheuvels na 20 
jaar, gelukkig, nog steeds aanwezig zijn. Een 
herontdekking die bij een toekomstige 
actualisatie rechtgezet zal worden!

Afbeelding 63. In de middenberm van de Laan van 

Spitsbergen liggen twee, herontdekte, grafheuvels.

Afbeelding 61 en 62. De benen glis uit de Maten 

(foto: Ad Arkesteijn).
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Archeologisch jaaroverzicht 
ook digitaal

Het archeologisch jaaroverzicht is ook 
digitaal te raadplegen. Zie hiervoor de 
website van CODA. Nieuwe vindplaatsen 
worden ook ingevoerd in 
www.geheugenvanapeldoorn.nl

Een archeologische vraag 
of vondsten melden?

Heeft u vragen over de archeologie van 
Apeldoorn, omdat u misschien archeologisch 
onderzoek moet doen (omdat u bijvoorbeeld 
gaat bouwen) of u heeft een archeologische 
vondst gedaan? Neem dan contact op met de 
Sectie Archeologie van de gemeente Apel
doorn op archeologie@apeldoorn.nl of per 
telefoon op 14 055.

Tabel met archeologische perioden

Periode Datering

Vroege Prehistorie Vroege Steentijd tot 8.800 v. Chr.

Midden Steentijd 8.800 – 5.300/4.900 v. Chr.

Late Steentijd 5.300/4.900 – 2.000 v. Chr.

Late Prehistorie Bronstijd 2.000 – 800 v. Chr.

IJzertijd 800 – 0 v. Chr.

Romeinse Tijd 0 – 450 n. Chr.

Middeleeuwen 450 – 1.500 n. Chr.

Nieuwe Tijd 1.500 – heden

http://www.geheugenvanapeldoorn.nl
mailto:archeologie@apeldoorn.nl
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