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1111.... A A A ADMINISTRATIEVE GEGEVENS DMINISTRATIEVE GEGEVENS DMINISTRATIEVE GEGEVENS DMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIEDONDERZOEKSGEBIEDONDERZOEKSGEBIEDONDERZOEKSGEBIED    

 

Projectnaam Opgraving Kotmanpark Oost 

Provincie Overijssel 

Gemeente Enschede 

Plaats Enschede 

Toponiem  Kotmanpark Oost 

Kaartbladnummer 34F Volgens top. kaart 1:25000 

x,y–coördinaten (globaal) NW x: 257.593 / y: 469.518 
NO x: 257.720 / y: 469.492 
ZW x: 257.576 / y: 469.409 
ZO x: 257.731 / y: 469.362 

CMA/AMK-status N.v.t. 

Archis-monumentnummer N.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  N.v.t. 

Oppervlakte plangebied 5,5 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied 0,8 ha 

Huidig grondgebruik  Grasland/braak 
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2222.... A A A AANLEIDING EN MOTIVERING VAN ANLEIDING EN MOTIVERING VAN ANLEIDING EN MOTIVERING VAN ANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEKHET ONDERZOEKHET ONDERZOEKHET ONDERZOEK    
 
2.1 Aanleiding en motivering2.1 Aanleiding en motivering2.1 Aanleiding en motivering2.1 Aanleiding en motivering    
Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met de geplande nieuwbouw van een hotel met 
parkeergelegenheid. De voorgenomen bouwwerkzaamheden zouden de eventueel aanwezige 
archeologische waarden in het plangebied kunnen verstoren tot op een op dit moment nog onbekende 
diepte. 
 
In april 2009 is door RAAP een booronderzoek uitgevoerd in het plangebied. Hieruit is gebleken dat ter 
plaatse van het onderhavige onderzoeksgebied de restanten van een esdek aanwezig is. Verder is uit 
het onderzoek gebleken dat op basis van het bureauonderzoek historische erven of voorgangers 
daarvan in de ondergrond van het terrein te verwachten zijn. Hoewel geen archeologische indicatoren 
werden aangetroffen tijdens het booronderzoek gaven de resultaten toch aanleiding om een 
vervolgonderzoek te adviseren. 
 
In mei 2010 is er door Grontmij een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om eventueel aanwezige 
archeologische vindplaatsen te kunnen vaststellen. Het ging hierbij om een karterend 
proefsleuvenonderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het noordelijke deel van het 
plangebied weinig archeologische sporen en relatief veel recente bodemverstoringen omvatte. In het 
zuidelijke deel werden echter veel grondsporen en vondsten aangetroffen die duidden op een 
voormalig erf uit de 11

e
 of de 12

e
 eeuw. Vermoedelijk is dit erf een voorganger van een van de 

historische uit de late middeleeuwen bekende erven ‘ Kotman’, ‘Lippinghof’ of ‘Onland’. Na toepassing 
van de waarderingssystematiek uit de KNA werd deze vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt. 
Het bevoegd gezag, de gemeente Enschede, heeft vervolgens aangegeven dat dit erf dient te worden 
opgegraven aangezien is gebleken dat in-situ behoud niet meer mogelijk is. 
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3333. . . . EERDER UITGEVOEERDER UITGEVOEERDER UITGEVOEERDER UITGEVOEEEERD ONDERZOEKRD ONDERZOEKRD ONDERZOEKRD ONDERZOEK    
    
 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

Uitvoerder RAAP Oost-Nederland 

Uitvoeringsperiode 2009 

Rapportage Kastelein, D., 2009. Plangebied Kotmanpark-Oost, gemeente 
Enschede; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en 
inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 3114, RAAP 
Archeologisch Adviesbureau, Weesp. 

Vondsten/documentatie Archief RAAP Oost-Nederland, Zutphen 

 

 

Soort onderzoek Proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder Grontmij 

Uitvoeringsperiode Mei 2010 

Rapportage Fijma, P, H. Boon & M. Osinga, 2010. Archeologisch 
onderzoek Kotmanpark Oost te Enschede. 
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
Grontmij Archeologische Rapporten 962 

Vondsten/documentatie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Bergpoortstraat 193 
7411 CV Deventer 
tel. 0570-644173 
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4. 4. 4. 4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
 
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat zich in het zuidelijke deel van het plangebied sporen 
van een 11

e
/12

e
 eeuwse boerderijplaats bevinden. Hoewel geen concreet inzicht in de aanwezige 

plattegronden van gebouwen is verkregen, duiden de aangetroffen sporen erop dat er vrijwel zeker 
een of meerder woonstalhuizen (vermoedelijk van het type Gasselte B), bijgebouwen, waterputten en 
overige structuren aanwezig zijn. 
 
4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 
11

e
 en of 12

e
 eeuw.  

 
4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 
Op basis van de verspreiding van de sporen in de proefsleuven wordt de omvang van het op te graven 
gebied geschat op circa 0,8 ha.  
 
4.4 Structuren en sporen4.4 Structuren en sporen4.4 Structuren en sporen4.4 Structuren en sporen 
Een of meerdere woonstalhuizen, bijgebouwen (schuren, hooibergen), waterputten, omheiningen, 
greppels en overige paalkuilen en sporen 
 
4.5 Anorganische artefacten4.5 Anorganische artefacten4.5 Anorganische artefacten4.5 Anorganische artefacten 
Artefacten kunnen bestaan uit aardewerkfragmenten, (verbrande) leem, natuursteen en metaal 
 
4.6 Organische artefacten4.6 Organische artefacten4.6 Organische artefacten4.6 Organische artefacten 
Hout, houtskool, eventueel dierlijk bot in grondsporen onder grondwaterpeil (waterputten). Houtresten 
kunnen ook worden gevonden in diepere sporen in de grondwaterzone. 
 
4.7 Archeozoölogische en botanis4.7 Archeozoölogische en botanis4.7 Archeozoölogische en botanis4.7 Archeozoölogische en botanische restenche restenche restenche resten 
In diepere sporen in de grondwaterzone kunnen macrobotanische resten en bot worden aangetroffen 
 
4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 
Vondstlagen komen voor in de basis van het plaggendek. Ook in mogelijk nog aanwezige laagtes in 
het natuurlijke maaiveld kunnen vondstlagen met accumulatie van vondstmateriaal zijn ontstaan. Voor 
het overige en het merendeel worden vondsten vooral in de grondsporen verwacht. 
 
4.9 Gaafheid en conservering4.9 Gaafheid en conservering4.9 Gaafheid en conservering4.9 Gaafheid en conservering 
Zoals bij 4.5, 4.6 en 4.7 aangegeven is de conservering van het materiaal wisselend. Anorganisch 
materiaal zal goed geconserveerd zijn, met uitzondering van ijzeren objecten. Deze zullen merendeels 
door oxidatie zijn vergaan, of slecht in sterk gecorrodeerde staat nog bewaard zijn. Organische 
materialen zijn alleen onder het grondwaterpeil nog goed behouden. Dit geldt ook voor 
archeozoölogische en botanische resten. 
De intactheid van structuren en grondsporen is over het algemeen goed. Vanwege de behoorlijke 
diepte en grootte van de grondsporen uit de periode van de 11

e
 /12

e
 eeuw zullen sporen over het 

algemeen slechts beperkt zijn afgetopt bij de latere ontginning tot bouwland. Aangezien er geen 
omvangrijke recente verstoringen zijn gedocumenteerd, zullen structuren in het horizontale vlak ook 
nog behoorlijk intact zijn. 
Onder grondwaterniveau zijn houten constructies van waterputten (planken, balken constructies, 
wijntonnen of uitgeholde boomstammen).  
Aardewerk zal overwegend in sterk gefragmenteerde vorm nog te vinden zijn. Complete of bijna 
complete potten zoude in diepe sporen, waaronder putvullingen nog aanwezig kunnen zijn. Uit andere 
vergelijkbare opgravingen zijn in een paar gevallen ook (bijna) complete potten uit paalkuilen van 
huizen bekend. Die worden gezien als bouwoffers.
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5555....     DOELSTE DOELSTE DOELSTE DOELSTELLING EN VRAAGSTELLINGLLING EN VRAAGSTELLINGLLING EN VRAAGSTELLINGLLING EN VRAAGSTELLING 
 
5.1 Doelstelling5.1 Doelstelling5.1 Doelstelling5.1 Doelstelling 
Het primaire doel van de opgraving is in-situ behoud. De opgraving moet leiden tot een zo volledig 
mogelijke documentatie en vastlegging van de archeologisch relevante gegevens van de vindplaats en 
het opgraven en bergen van de materiële objecten. 
 
5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 
In hoofdstuk 20.2.1 van de NOAA wordt in algemene termen het landschap en de bewoningsdynamiek 
van de oostelijke zandgronden in de Late Middeleeuwen besproken. In hoofdstuk 20.2.8 wordt 
ingegaan op de ontwikkelingen van boerenerven en de boerderijen in de Late Middeleeuwen. 
Aangegeven wordt dat daar de laatste 25 jaar weliswaar veel onderzoek is gedaan naar boerderijen uit 
de 11

e
 en 12

e
 eeuw, maar dat er weinig gegevens zijn over de ontwikkeling van de erven in de daarop 

volgende twee eeuwen. Er zijn in ieder geval enkele opgravingen die als referentiekader kunnen 
dienen. Dit zijn (o.a. Deventer-Colmschate, Zutphen-Ooyerhoek, Zelhem, 

 
Markelo-Noordachteres, 

 

Wierden-Huurne en Oldenzaal-De Hoesstie). 
 
5.3 Vraagstelling5.3 Vraagstelling5.3 Vraagstelling5.3 Vraagstelling; onderzoeksthema’s; onderzoeksthema’s; onderzoeksthema’s; onderzoeksthema’s    
 

1.1.1.1. LayLayLayLay----out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend landschap.out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend landschap.out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend landschap.out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend landschap.    
Een algemene trend vanaf het einde van de vroege middeleeuwen is de afname van de 
verplaatsingsafstanden van boerenerven en de uiteindelijke fixatie op plaatsen waar de erven 
sinds de 14

e
 en 15

e
 eeuw tot in de 20

e
 eeuw continu zijn gevestigd. Dit lijkt ook het geval te zijn bij 

onderhavig onderzoek. Het aangetroffen erf ligt nog maar op geringe afstand van de historische 
erven Kotman, Lippinkhof en Onland. Hierbij nemen we vooralsnog aan dat een voorganger van 
het erve Kotman betreft. Dit erf dat in het schattingsregister uit 1475 als ‘Dat Kate’ wordt genoemd 
lijkt te liggen aan de westelijke rand van een es te liggen. Deze es werd van nature aan de 
zuidzijde begrensd door een klein beekdalletje waarin een beekje lag dat in westelijke richting, 
langs het erf Kotman stroomde. Aan de andere zijde liggen lagere gronden.  Het op te graven erf 
ligt aan de zuidzijde van het beekje dat dan mogelijk ook bepalend is geweest bij de noordelijke 
begrenzing van de erfsporen. Een thema bij de uitwerking is het in beeld brengen van het 
omliggende cultuurlandschap en de interpretatie van het functionele gebruik. Nadere analyse van 
historische kaarten en kadastrale minuut kan mogelijk het functionele gebruik van het omliggende 
cultuurlandschap in beeld brengen. 

 
2.2.2.2. Interne layInterne layInterne layInterne lay----out van het erf.out van het erf.out van het erf.out van het erf.    
Het erf zal bestaan uit een woonstalhuis, vermoedelijk van het type Gasselte  B of B’, met 
bijgebouwen. De bijgebouwen kunnen bestaan uit rechthoekige schuren, meerpalige hooibergen 
en mogelijk ook spiekers. Er is over het algemeen geen duidelijk beeld van een 
standaardconfiguratie van hoofd- en bijgebouwen. Met behulp van een analyse van de sporen en 
structuren zal dit in kaart gebracht moeten worden. Complicaties kunnen ontstaan als er meerdere 
fasen worden aangetoond. Zo is het denkbaar dat het hoofdgebouw een keer of misschien wel 
vaker is herbouwd.  
    
3.3.3.3. Bewoningsduur en Bewoningsduur en Bewoningsduur en Bewoningsduur en ––––fasefasefasefaseringringringring    
Het is mogelijk dat er meerdere opeenvolgende woonstalhuizen hebben gestaan. Indien dit blijkt 
dan moet getracht worden om de faseringen op basis van overlap en stratigrafie van sporen en 
structuren en eventueel het vondstmateriaal te kunnen bepalen. 
 
4.4.4.4. Landschap enLandschap enLandschap enLandschap en economie economie economie economie    
Voor zover dat mogelijk is zal getracht moeten worden om het spectrum aan land- en 
tuinbouwgewassen dat op en rond het erf werd verbouwd, in beeld te brengen. Verder zal ook aan 
de hand van pollenmonsters getracht moeten worden om de vegetatie van het omliggende 
landschap te reconstrueren en kunnen aan de hand daarvan wellicht ook indicaties worden 
verkregen over het regionale klimaat. Aangenomen mag worden dat omstreeks de 11

e
/12

e
 eeuw 

er sprake was van het middeleeuwse klimaatoptimum. 
 

5.5.5.5. Niet agraNiet agraNiet agraNiet agrarische nevenactiviteitenrische nevenactiviteitenrische nevenactiviteitenrische nevenactiviteiten    
Het is wellicht mogelijk dat er op het erf, naast de aan landbouw toe te wijzen activiteiten ook nog 
andere, artisane, activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij de Hoesstie in Oldenzaal kon aan de 
hand van grote hoeveelheden moerasijzeroer en metaalslakken duidelijk worden aangetoond dat 
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daar ijzerproductie en bewerking had plaatsgevonden.  De hoeveelheid ijzeroer en –slakken die bij 
het Kotman zijn aangetroffen zijn daarentegen verwaarloosbaar. Mogelijk zijn er wel vondsten die 
op andere activiteiten duiden.  
 
6.6.6.6. Postdepostionele ontwikkelingenPostdepostionele ontwikkelingenPostdepostionele ontwikkelingenPostdepostionele ontwikkelingen    
Duidelijk is dat na de bewoningsfase de woonplaats onderdeel is gaan uitmaken van een 
bouwland. In ieder geval is er op een bepaald moment plaggenbemesting toegepast waardoor er 
een vrij dik plaggendek is ontstaan. Aan de hand van vondstmateriaal kan mogelijk worden 
nagegaan wanneer de onderste laag van het plaggendek is ontstaan. Over het algemeen wordt in 
Oost-Nederland het ontstaan van plaggendekken geplaatst in de periode van de 15

e
 en de 16

e
 

eeuw. Zoals we vooralsnog aannemen heeft de huisplaats in de 11
e
 en/of de 12

e
 eeuw bestaan. 

Daarmee zou na het verlaten van de huisplaats nog een periode van circa 3 eeuwen resteren 
voordat er met plaggenbemesting is begonnen. Getracht zal moeten worden om in beeld te 
brengen of het terrein rond de voormalige huisplaats direct na het verlaten van de huisplaats in 
bouwland is omgezet 
 
7.7.7.7. Materiële cultuurMateriële cultuurMateriële cultuurMateriële cultuur    
In vergelijking met vroegstedelijke woonplaatsen is de materiële cultuur op rurale sites doorgaans 
veel minder rijk en gevarieerd. Zo blijkt het percentage geïmporteerd aardewerk beperkt te zijn tot 
enkele procenten van het totale aantal aardewerk dat uit locaal vervaardigde kogelpotten bestaat. 
In de IJsselstreek (rond Deventer en Zutphen) blijkt de aanwezigheid van stedelijke centra 
verband te houden met relatief hoge percentages geïmporteerd aardwerk. In Twente kunnen in de 
11

e
 en de 12

e
 eeuw alleen Oldenzaal, en in mindere mate ook Ootmarsum als stedelijke centra 

worden aangemerkt. In hoeverre dit effect heeft op de rijkdom van de materiële cultuur van de 
omliggende erven is niet duidelijk. Enschede is in die periode zeker nog geen plaats van 
beduidende regionale betekenis en het erve Kotman ligt dan bovendien nog op een flinke afstand 
(ruim 1,5 km) van de toenmalige nederzetting Enschede. 

    
5.4 Onderzoeksvragen5.4 Onderzoeksvragen5.4 Onderzoeksvragen5.4 Onderzoeksvragen    
    
Bovenstaande onderzoeksthema’s kunnen vertaald worden naar concrete vraagstellingen die met de 
juiste onderzoeksmethoden kunnen worden onderzocht. Het is aan de onderzoekers om in een PvA 
aan te geven met welke methoden deze vraagstellingen kunnen worden onderzocht. 
 

Thema 1: Thema 1: Thema 1: Thema 1: LayLayLayLay----out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend out agrarisch cultuurlandschap; functioneel gebruik en inrichting omliggend 
landschap.landschap.landschap.landschap.    

1. Waar lagen binnen een straal van 300 m aan waar bouwlanden, hooilanden, wegen en 
paden en ander cultuurlandschappelijke eenheden?  

2. Waar lagen de grenzen van het erf? 
    

Thema 2: Interne layThema 2: Interne layThema 2: Interne layThema 2: Interne lay----out van het erf.out van het erf.out van het erf.out van het erf.    
1. Hoe is de ruimtelijke uitleg van gebouwen en structuren? 
2. Is er ook in functionele indeling van het erf aan te duiden (activiteitszones)? 
3. Tot welke type is of zijn de woonstalhuizen toe te wijzen? Zijn er aanwijzingen voor 

onderscheid in woon- en stalgedeeltes 
    
Thema 3: Thema 3: Thema 3: Thema 3: Bewoningsduur en Bewoningsduur en Bewoningsduur en Bewoningsduur en ––––fasefasefasefaseringringringring    

1. Hoe lang is de huisplaats bewoond geweest?  
2. Zijn er oudere en jongere fases te onderscheiden, bijvoorbeeld op grond van 

overlappende structuren en dateringen daarvan aan de hand van vondstmateriaal? 
    
Thema 4: Landschap en economieThema 4: Landschap en economieThema 4: Landschap en economieThema 4: Landschap en economie    

1. Kan er aan de hand van pollenanalyse een indruk worden verkregen in het omliggende 
landschap ten tijde van de bewoningsfase?  

2. Is er aan de hand van pollenmonsters een indicatie te verkrijgen over het klimaat 
3. Welke gewassen werden verbouwd en geconsumeerd (archeobotanische monsters, 

macroresten en pollenanalyse)? 
4. Zijn er ook zoologische resten en welke soorten zijn daarin te onderscheiden?  

    
Thema 5: Thema 5: Thema 5: Thema 5: Niet agrarische nevenactiviteitenNiet agrarische nevenactiviteitenNiet agrarische nevenactiviteitenNiet agrarische nevenactiviteiten    
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1. Kunnen er aan de hand van materiële resten ook activiteiten worden getraceerd die niet 
direct met het agrarische bestaan van doen hebben. 

    
Thema 6: Thema 6: Thema 6: Thema 6: Postdepostionele ontwikkelingenPostdepostionele ontwikkelingenPostdepostionele ontwikkelingenPostdepostionele ontwikkelingen    

1. Wat is er met het terrein gebeurd na het verlaten van de huisplaats? Is er eerst een oude 
akkerlaag ontstaan en is pas enkele eeuwen later overgegaan op plaggenbemesting 
waardoor er een plaggendek ontstond? Of is er direct een plaggendek ontstaan?  

2. Kan het plaggendek ook gedateerd worden aan de hand van aardwerk dat in de basis 
daarvan wordt aangetroffen? 

3. Zijn er na het verlaten van de huisplaats ten behoeve van het omzetten tot bouwland ook 
nog ontginningsgreppels aangelegd? 

 
Thema 7: Thema 7: Thema 7: Thema 7: Materiële cultuurMateriële cultuurMateriële cultuurMateriële cultuur    

1. Wat is de rijkdom en status afgemeten aan vondstmateriaal? Is er geïmporteerd 
draaischijfaardewerk aanwezig en in welke percentages?  

2. Zijn er metaalvondsten en munten aanwezig? 
3. Hoe verhouden zich de vondsten van aardwerk in relatie tot andere vergelijkbare 

boerderijopgravingen uit dezelfde periode?  
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6666....     METHODEN EN TECHNIEKEN METHODEN EN TECHNIEKEN METHODEN EN TECHNIEKEN METHODEN EN TECHNIEKEN 
 
6.1 Methoden en technieken6.1 Methoden en technieken6.1 Methoden en technieken6.1 Methoden en technieken 

• Volgens KNA-leidraad Veldhandleiding Archeologie en overige veldwerkspecificaties volgens 
KNA-protocol Opgraven 

• Uit kansrijke sporen en lagen in profielen worden paleo-ecologische monsters  genomen voor 
een quickscan, op basis waarvan besloten kan worden of uitgebreid onderzoek noodzakelijk is. 

• Tijdens het onderzoek wordt intensief gebruik gemaakt van de metaaldetector. 

• Metaalvondsten worden ingemeten en onder een afzonderlijk vondstnummer geregistreerd. 

• Vondsten uit profielen worden stratigrafisch verzameld. 

• Aanleg en vlakvondsten verzamelen in vakken van 5 meter strekkende proefsleuf. 

• Bijzondere vondsten dienen te worden ingemeten en onder afzonderlijk vondstnummer 
geregistreerd. 

 
6.2 Strategie6.2 Strategie6.2 Strategie6.2 Strategie 

• De opgraving wordt uitgevoerd als een vlakopgraving. Werkputten worden in principe 
aangelegd in een zogenaamd ‘schaakbord’ systeem. In het PvA dient een puttenplan te 
worden opgenomen.  

• Mogelijk kan de uitgegraven grond worden afgevoerd en kan ‘werk met werk’ gemaakt 
worden. Zulks in overleg met de opdrachtgever. 

• Indien dat mogelijk is, moeten plattegronden compleet in de opgraving worden blootgelegd 
alvorens deze worden gecoupeerd en afgewerkt. 

• In principe wordt er gewerkt met één opgravingsvlak dat op het hoogst mogelijke leesbare vlak 
wordt aangelegd, direct onder de basis van het plaggendek of een oude akkerlaag. 

 
6.6.6.6.3333 Structuren en grondsporen Structuren en grondsporen Structuren en grondsporen Structuren en grondsporen 

• Indien dat mogelijk is, moeten plattegronden compleet in de opgraving worden blootgelegd 
alvorens deze worden gecoupeerd en afgewerkt. 

• Alle sporen moeten worden afgewerkt 

• Natuurlijke bodemverkleuringen dienen selectief te worden gedocumenteerd op de 
vlaktekeningen. Afzonderlijke kleine verkleuringen als gevolg van bodemvormingsprocessen 
hoeven niet gedocumenteerd te worden (mollen- en konijnengangen, wortelgaten etc.) 

•  Het couperen van sporen van grote structuren dient systematisch te worden uitgevoerd. In 
principe moeten sporen allemaal vanaf dezelfde kant en haaks op de lengte van de 
plattegrond gecoupeerd worden. 

• Na het afwerken van de sporen van structuren worden de overige sporen afgewerkt. Daarna 
komen waterputten aan de beurt. 

• Waterputten worden in principe ook met een enkele dwarscoupe afgewerkt 
 
6.6.6.6.4444    Aardwetenschappelijk onderzoekAardwetenschappelijk onderzoekAardwetenschappelijk onderzoekAardwetenschappelijk onderzoek 

• De inzet van een fysisch geograaf is vereist voor het opnemen van profielen en het nemen van 
pollenmonsters uit profielen.  

• Van alle opgravingsputten wordt minimaal een profielopname uit het midden van een van de 
putwanden beschreven en gefotografeerd. Over de gehele vindplaats dient er een compleet 
en doorlopend kruisprofiel te worden gemaakt. 

• Profielbeschrijvingen volgens ASB. Bovendien moeten de maaiveldhoogtes van de profielen 
NAP worden ingemeten. Bij voorkeur worden profielen beschreven als boorprofielen (opname 
in het veld met hand-held computer en boorbeschrijvingssoftware). 

 
6.6.6.6.5555 Anorganische artefacten Anorganische artefacten Anorganische artefacten Anorganische artefacten 
In principe worden alle artefacten verzameld. Alleen 20

e
 eeuwse materialen en grote natuurstenen 

kunnen in het veld achtergelaten worden. 
 
6.6.6.6.6666 Organische Organische Organische Organische artefacten artefacten artefacten artefacten 
Bij het aantreffen van structuren en constructies van hout wordt wanneer mogelijk een monster 
genomen, indien de structuur uit meerdere stukken hout bestaat worden er minimaal 3 monsters 
genomen. Alle overige organische objecten dienen te worden verzameld. 
 
6.6.6.6.7777 Archeo Archeo Archeo Archeozoölogische en zoölogische en zoölogische en zoölogische en ----bobobobotanischetanischetanischetanische resten resten resten resten 
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Uit kansrijke sporen worden paleo-ecologische monsters genomen voor een quickscan, op basis 
waarvan besloten kan worden of uitgebreide uitwerking van de monsters noodzakelijk is. 
 
6.6.6.6.8888 Overige resten Overige resten Overige resten Overige resten 
Naar bevind van de begeleidende senior-archeoloog in het veld. Bijzondere vondsten dienen te 
worden gemeld bij de regio-archeoloog. 
 
6.6.6.6.9999    DateringstechDateringstechDateringstechDateringstechnnnniekeniekeniekenieken 
Indien in sporen houtskoolbrokken aanwezig zijn, worden deze bemonsterd voor C

14
 analyses. 

Houtskoolmonsters dienen alleen genomen te worden uit een duidelijk context (geen 
houtskoolmonsters uit het vlak buiten sporen, niet uit akkerlagen of plaggendekken) in ieder geval uit 
een zinvolle context. Van houten constructies kunnen, mits de houtsoort en dikte dat toelaten, 
monsters voor dendrochronologische dateringen genomen worden. 
 
6.16.16.16.10000 Beperkingen Beperkingen Beperkingen Beperkingen    

N.v.t. 
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7777....     UITWERKING EN CONSERVERING UITWERKING EN CONSERVERING UITWERKING EN CONSERVERING UITWERKING EN CONSERVERING 
 
7.1 7.1 7.1 7.1 SSSStructuren, grondsporen, vondstspreidingentructuren, grondsporen, vondstspreidingentructuren, grondsporen, vondstspreidingentructuren, grondsporen, vondstspreidingen 
Alle aangetroffen sporen en structuren worden uitgewerkt en geanalyseerd vanuit het perspectief van 
de vraagstellingen en conform KNA 3.2 
 
7.27.27.27.2    Analyse Analyse Analyse Analyse aardewetenschappelijke gegevensaardewetenschappelijke gegevensaardewetenschappelijke gegevensaardewetenschappelijke gegevens 
Van elke profielopname wordt in een bijlage bij het rapport de beschrijving toegevoegd. 
 
7.37.37.37.3 Anorganische artefacten Anorganische artefacten Anorganische artefacten Anorganische artefacten 
Het aangetroffen materiaal wordt gedetermineerd, gedateerd en beschreven, voor zover nodig voor 
beantwoording van de vraagstelling. 
 
7777.4.4.4.4 Organische artefacten Organische artefacten Organische artefacten Organische artefacten 
Het aangetroffen materiaal wordt per materiaalgroep besproken en gewaardeerd, voor zover nodig 
voor beantwoording van de vraagstelling. 
 
7.57.57.57.5    Archeozoölogische en Archeozoölogische en Archeozoölogische en Archeozoölogische en ----botanische restenbotanische restenbotanische restenbotanische resten 
Monsters worden voor zover nodig voor de beantwoording van de onderzoeksvragen onderzocht. Een 
voorstel voor de uitwerking wordt toegevoegd aan het evaluatierapport. 
 
7.67.67.67.6    BeeldrapportageBeeldrapportageBeeldrapportageBeeldrapportage 
Conform KNA 
 
7.7 Selectie materiaal7.7 Selectie materiaal7.7 Selectie materiaal7.7 Selectie materiaal 
Aan de hand van het evaluatierapport waarin voorstellen worden gedaan. 
 
7.8 Conservering materiaal7.8 Conservering materiaal7.8 Conservering materiaal7.8 Conservering materiaal 
Kwetsbare vondsten worden schoongemaakt en gestabiliseerd. Hiervoor een stelpost opnemen in de 
offerte. Er wordt geen extra onderzoek uitgevoerd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever en 
het bevoegd gezag. 
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8888....     DEPONERING DEPONERING DEPONERING DEPONERING 
 
8.1 Eisen betreffende depot8.1 Eisen betreffende depot8.1 Eisen betreffende depot8.1 Eisen betreffende depot 
Vondsten en documentatie worden na afronding gedeponeerd in het archeologisch depot van de 
provincie Overijssel (0570 – 644 173,  archeologisch.depot@oversticht.nl  ) 
De overdracht vindt maximaal twee jaar na afronding van het onderzoek plaats. 
 
8.2 Te leveren product8.2 Te leveren product8.2 Te leveren product8.2 Te leveren product 
Er dient een basisrapport gemaakt te worden van de resultaten van het onderzoek, conform de eisen 
in KNA en vraagstellingen en overige eisen in dit PvE. 
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9999....     RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 
 
9.1 Personele randvoorwaarden9.1 Personele randvoorwaarden9.1 Personele randvoorwaarden9.1 Personele randvoorwaarden 

• Het onderzoek wordt in het veld uitgevoerd, uitgewerkt en gerapporteerd door een KNA 
medior- of een senior archeoloog met veld- en uitwerkingservaring in de Vroege en Late 
Middeleeuwen in Oost-Nederland. 

• De metaaldetector wordt gehanteerd door hierin ervaren personen. 

• Lokale amateur-archeologen (AWN) moeten de gelegenheid geboden worden om mee te 
helpen bij het veldwerk (veldwerkcoordinator AWN: Evert Ulrich, ulrich@home.nl ) 

• Het hele onderzoek staat onder leiding van een KNA-seniorarcheoloog. 

• De senior-archeoloog of de archeoloog die de uitwerking en rapportage verzorgd dient 
ervaring te hebben in opgravingen van middeleeuwse vindplaatsen. 

 
9.2 Overlegmomenten9.2 Overlegmomenten9.2 Overlegmomenten9.2 Overlegmomenten 
Bij de start van het veldwerk (opstartbespreking) in aanwezigheid van de regio-archeoloog. 
Wekelijks voortgangsoverleg in aanwezigheid van de regio-archeoloog 
 
9.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie9.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie9.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie9.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 
Toezicht op de werkzaamheden namens de gemeente wordt gehouden door de regio-archeoloog 
 
9.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen9.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen9.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen9.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen    
Het evaluatierapport dient binnen 4 weken na afronding veldwerk gereed te zijn. Het concept rapport 
dient binnen 6 maanden na afronding van het veldwerk gereed te zijn. 
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10101010....     WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 
 
10101010.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 
Aanleggen van meer of minder opgravingsvlakken dan wel aanzienlijke uitbreidingen worden 
besproken met de regio-archeoloog. Deze en andere wijzigingen die kunnen leiden tot meer- of 
minderwerk worden alleen toegestaan met toestemming van de regio-archeoloog. In dagrapporten 
wordt daarvan aantekening gemaakt.  
Meer- of minderwerk wordt alleen uitgevoerd nadat ook de kosten daarvan zijn overeengekomen en 
middels een aanvullende schriftelijke opgave zijn gegund. 
 
10101010.2 Belangrijke wijzigingen.2 Belangrijke wijzigingen.2 Belangrijke wijzigingen.2 Belangrijke wijzigingen 
Worden besproken met de regio-archeoloog 
 
10101010.3 Procedure van .3 Procedure van .3 Procedure van .3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerkwijziging na de evaluatiefase van het veldwerkwijziging na de evaluatiefase van het veldwerkwijziging na de evaluatiefase van het veldwerk    
Het evaluatierapport wordt beoordeeld door de regio-archeoloog alvorens met de verdere uitwerking 
wordt gestart. Ook hiervoor gelden dezelfde bepalingen ten aanzien van meer- en minderwerk als 
genoemd onder 10.1 
 
10101010.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 
Belangrijke wijzigingen worden besproken met de regio-archeoloog. Ook hiervoor gelden dezelfde 
bepalingen ten aanzien van meer- en minderwerk als genoemd onder 10.1 
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Bijlagen 

 

1. Ligging van het onderzoeksgebied 
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Bijlage 1: Ligging van het plangebied 
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Bijlage 2: Plangebied en onderzoeksgebied 
 

 
 

 

 

 


