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Samenvatting
Algemeen
In opdracht van projectbureau Bornsche Maten voert RAAP Archeologisch
Adviesbureau een inventariserend archeologisch onderzoek uit in plangebied
Bornsche Maten (figuur 1). In de zomer van 2003 is voor het plangebied een
gespecificeerd verwachtingsmodel opgesteld en heeft een veldinspectie plaatsgevonden om dit model te toetsen (figuur 7). Op basis van de resultaten van dit
onderzoek zijn aanbevelingen gedaan voor een inventariserend veldonderzoek. Het
gaat hierbij om proefsleuvenonderzoek op enkele grote, tijdens de veldinspectie
reeds vastgestelde vindplaatsen en een kartering in gebieden met een hoge en
middelmatige archeologische verwachting. In gebieden met een lage verwachting
is een steekproefsgewijs onderzoek voorgesteld. Op basis van de aanbevelingen
is een Programma van Eisen (PvE) vervaardigd dat de basis vormt voor het
vervolgonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 2004 en 2006. In deze
periode is 89 ha aan gebied met een hoge, middelmatige en lage archeologische
verwachting onderzocht door middel van oppervlaktekartering en karterend
booronderzoek en zijn drie grote vindplaatsen met een gezamenlijke omvang van
15 ha onderzocht door middel van het graven van proefsleuven (figuren 2, 3 en 4).
Resultaten kartering
Tijdens de veldinspectie en de kartering zijn op 27 vindplaatsen archeologische
vondsten gedaan (kaartbijlage 2). De vondsten uit de kartering duiden op resten
uit het Mesolithicum en/of Neolithicum, uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd en
uit de (Late) Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. De aard van het (huidige) bodemprofiel speelt een veel geringere rol in de verspreiding van archeologische resten
dan op voorhand werd verwacht. De desbetreffende (lage) dekzandruggen zijn
hoofdzakelijk opgebouwd uit lemig Oud Dekzand. In bodemkundig opzicht betreft
het hoofdzakelijk beekeerdgronden. Aan gebieden met dergelijke bodems wordt
doorgaans een middelmatige of zelfs een lage archeologische verwachting toegekend.
In plangebied Bornsche Maten blijken ze daarentegen rijk aan archeologische
resten te zijn.
Op 17 vindplaatsen zijn resten uit het Mesolithicum en/of Neolithicum aangetroffen
(figuur 12). Het lijkt erop dat er op de dekzandruggen in plangebied Bornsche
Maten, en plaatselijk ook in de aangrenzende laagten, sprake is van een dunne
en vrijwel continue strooiing van vuurstenen artefacten. Het merendeel van de
vuurstenen artefacten en hun ruimtelijke spreiding lijkt het resultaat te zijn van
herhaaldelijke, kortstondige activiteiten gedurende een periode van honderden zo
niet duizenden jaren in het Meso- en/of Neolithicum.

RAAP-rapport 1132 / herziene eindversie 23-05-2006

[3 ]

Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven)

Gezien de aard en conservering van de bodems wordt de kans gering geacht dat
zich in het plangebied nog goed geconserveerde vuursteenvindplaatsen bevinden.
Op 14 vindplaatsen zijn scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en/of
de Romeinse tijd gevonden (figuur 13). Verreweg het grootste deel van de scherven
handgevormd aardewerk is afkomstig van vier grote tot zeer grote vindplaatsen:
de Zuid Esch, de Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst, de Grutterskamp en
Hofmeiersblok/Aakamp. Deze vindplaatsen, die alle vier op lage dekzandruggen
ten dele met en ten dele zonder plaggendek liggen, representeren (waarschijnlijk)
omvangrijke nederzettingsterreinen uit de (Late) IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd.
Op deze terreinen kunnen de resten (grondsporen) van boerderijen, bijgebouwen,
waterputten, kuilen, etc. worden verwacht. Binnen de vier grote vindplaatsen is
er sprake van aanzienlijke verschillen in conservering en vondstdichtheid, die in
verband staan met de aard en conservering van het (huidige) bodemprofiel.
Bij de overige vindplaatsen uit deze periode betreft het hoofdzakelijk losse vondsten.
Intrigerend vanwege hun afwijkende landschappelijke ligging zijn de vier vindplaatsen op de Kuuperskamp, een smalle en natte dekzandwelving met natte
beekeerdgronden ter hoogte van de 2e Hemmelhorst. De aard van deze vindplaatsen
is vooralsnog onduidelijk.
Aanwijzingen voor eventuele afvaldumps uit deze periode heeft het booronderzoek
niet opgeleverd. In principe kunnen overal op de overgang van de grote
nederzettingsterreinen naar de aangrenzende beekdalen afvaldumps voorkomen.
Daar waar de grote vindplaatsen grenzen aan gebieden met een lage archeologische
verwachting is de kans op afvaldumps het grootst.
Uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn op een groot aantal vindplaatsen
verspreid over het plangebied vondsten gedaan (figuur 14). Het gaat vooralsnog
uitsluitend om losse vondsten, hoofdzakelijk om scherven, die verspreid op
en langs de randen van dekzandruggen met en zonder plaggendek en in de
beekoverstromingsvlakten en beekdalen zijn aangetroffen. De desbetreffende
vondsten duiden waarschijnlijk op agrarische activiteiten. Ze zijn vermoedelijk
via het bemesten van hooilanden en akkers in het plangebied terechtgekomen.
Resultaten proefsleuvenonderzoek
In het najaar van 2004 en de winter van 2006 is proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
op de vindplaatsen 1 en 16 en op vindplaats 3. Vindplaats 1 (Zuid Esch) heeft een
grote hoeveelheid relatief goed geconserveerde archeologische sporen opgeleverd
(kaartbijlage 3). De sporen zijn geconcentreerd op het noordelijke en zuidelijke
deel van een noord-zuid georiënteerde dekzandrug. De sporenclusters worden van
elkaar gescheiden door een voormalige ontgronding, waarin alle archeologische
sporen zijn verdwenen. Aangenomen kan worden dat er oorspronkelijk sprake was
van één groot en aaneengesloten (nederzettings-)terrein uit de Late IJzertijd
en/of Vroeg Romeinse tijd. Vermoedelijk betreft het een kleine nederzetting van
één of twee boerderijen met diverse bijgebouwen. Verder moet nog gewezen worden
op de aanwezigheid van vuurstenen artefacten uit het Meso- en/of Neolithicum.
Gezien de aard en conservering van het bodemprofiel is de kans op gave vindplaatsen
uit deze perioden relatief gering.
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Op grond van zijn archeologisch inhoudelijke kwaliteit is vindplaats 1 in principe
behoudenswaardig, dat wil zeggen dat verwacht wordt dat een opgraving (behoud
ex situ) van deze vindplaats nog onbekende en daardoor belangrijke archeologische
gegevens zal opleveren. Vanwege de geringe fysieke kwaliteit komt vindplaats 1
vanuit een archeologisch wetenschappelijk perspectief niet in aanmerking voor
duurzaam behoud (behoud in situ).
Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 16 (Hofmeiersblok/Aakamp) heeft niet of
nauwelijks archeologische sporen opgeleverd (kaartbijlage 3). Op het desbetreffende
terrein zijn slechts enkele ongedateerde (paal-)kuilen en diverse greppels uit de
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd aangetroffen. Op grond van de aanwezigheid
van greppels en een dikke, fossiele cultuurlaag kan vindplaats 16 geïnterpreteerd
worden als een terrein met agrarische sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe
tijd. Omdat zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit van vindplaats 16 gering is,
is dit terrein niet behoudenswaardig. Behoud of en vervolgonderzoek door middel
van een opgraving wordt niet zinvol geacht.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 (Grutterskamp) is een groot
aantal archeologische sporen aangetroffen (kaartbijlage 4). Het betreft paalkuilen
en kuilen, greppels, agrarische sporen en sporen van natuurlijke origine. De
paalkuilen en kuilen dateren vermoedelijk alle uit de Late IJzertijd en/of Vroeg
Romeinse tijd. Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van de paalkuilen aan
structuren (spiekers) kon worden toegewezen. De lage dichtheid aan grondsporen
en het ontbreken van oversnijdingen duidt waarschijnlijk op een kortstondige,
eenmalige bewoning: één of enkele boerderijen met een groot aantal bijgebouwen
die over een relatief groot gebied zijn verspreid. De overige sporen (greppels en
agrarische sporen) zijn veel recenter en staan in verband met de ontginning van
het terrein in de 19e eeuw en agrarische activiteiten in de 19e en 20e eeuw. In het
westelijke deel met een omvang van circa 4 ha is sprake van goed geconserveerde
grondsporen. Dit in tegenstelling het oostelijke deel met een omvang van circa 3 ha
waar sporen van recente grondverbetering (frezen) tot diep in de natuurlijke
ondergrond reiken. Het westelijke deel van vindplaats 3 is vanwege zijn omvang
en zijn archeologisch inhoudelijke kwaliteit in principe behoudenswaardig, het
oostelijke deel niet. Er zal derhalve gestreefd moeten worden naar behoud van
de archeologische resten in het westelijke deel van vindplaats 3.
Aanbevelingen
Vanwege de grote archeologische potentie van het plangebied Bornsche Maten
met betrekking tot de kennis van de Late IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd wordt
aanbevolen om bij eventueel vervolgonderzoek de nadruk te leggen op terreinen
met bewoningssporen uit deze periode. Hierbij zou tevens de genese van het
landschap, het gebruik van het landschap en de vegetatieontwikkeling onderwerp
van studie moeten zijn. Gedacht moet worden aan een vorm van gecombineerd
archeologisch en paleo-ecologisch onderzoek dat zich zowel richt op de bewoningssporen op de dekzandruggen als op de aangrenzende beekdalen.
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Van de vindplaatsen die tijdens de veldinspectie en kartering in kaart zijn gebracht,
zijn inmiddels drie grote vindplaatsen gewaardeerd door middel van een proefsleuvenonderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten komt ook vindplaats 2 (Oude
Aalderinkskamp/Hemmelhorst) in aanmerking voor een dergelijke vorm van
waarderend onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de
exacte omvang, datering en conservering van de archeologische resten op deze
vindplaats. Tevens wordt aanbevolen om vindplaats 19 op de Kuuperskamp door
middel van een proefsleuvenonderzoek van een beperkte omvang te waarderen.
Op basis van het proefsleuvenonderzoek komt vindplaats 1 (Zuid Esch) vanuit een
archeologisch wetenschappelijk perspectief niet in aanmerking voor duurzaam
behoud. Vanwege zijn grote inhoudelijke waarde komt deze vindplaats wel in
aanmerking voor een opgraving. Indien de geplande werkzaamheden tot vernietiging
van de archeologische resten op vindplaats 1 zullen leiden, wordt aanbevolen om
een opgraving uit te voeren in twee gebieden met goed geconserveerde sporen
aan de noord- en zuidzijde van de vindplaats.
Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 (Grutterskamp)
blijkt dat zich hier (eveneens) een uitgestrekt terrein met goed geconserveerde
bewoningssporen uit de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd bevindt. Indien
behoud in situ niet mogelijk is, wordt aanbevolen het westelijke deel van de
vindplaats met een omvang circa 4 ha te (laten) onderzoeken door middel van
een opgraving.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is aan vindplaats 16
Hofmeiersblok/Aakamp een geringe archeologische waarde toegekend. Voor deze
vindplaats wordt geen behoud of vervolgonderzoek aanbevolen.
Tenslotte wordt aanbevolen om de terreinen die tijdens de kartering niet
onderzocht konden worden, vanwege het ontbreken van toestemming van de
grondeigenaar/-gebruiker, te laten onderzoeken wanneer dat mogelijk is (bijlage 1:
catalogusnummers 11 en 14).
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1 Inleiding
1.1 Kader en ligging plangebied
In opdracht van projectbureau Bornsche Maten voert RAAP Archeologisch
Adviesbureau een inventariserend archeologisch onderzoek uit in plangebied
Bornsche Maten: een woningbouwlocatie van circa 170 ha ten oosten van de
bebouwde kom van Borne (figuur 1). Bornsche Maten wordt een nieuwe woonwijk
waar ongeveer 2700 woningen worden gebouwd voor de lokale en regionale
woonbehoefte. Het traject wordt in fasen uitgevoerd. In totaal worden er zeven
woonbuurten ontwikkeld in ongeveer 15 jaar.
249

Figuur 1. Ligging van

250

plangebied Bornsche
Maten. Inzet: ligging in
Nederland (ster).

© Topografische Dienst Kadaster, Emmen 2005
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Plangebied Bornsche Maten ligt op de kaartbladen 28G en 28H van de topografische
kaart van Nederland (centrumcoördinaat 249.375/480.000).
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Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Rondweg, aan de
noordzijde door de wijk Stroom Esch en de Piepersveldweg, aan de zuidzijde
door de Torenlaan en aan de oostzijde door de Hesselerweg. Het plangebied
wordt door verscheidene wegen en zandpaden doorsneden: de Hemmelhorst en de
1e, 2e en 3e Hemmelhorst, de Deurningerweg, de Mekkelhorstweg, de Binnenweg
en de Torenlaan. Verder stromen verscheidene beken door het plangebied: de
Bornsche beek, de Slangenbeek en de Houtmaatleiding.

1.2 Onderzoeksopzet en richtlijnen
In de zomer van 2003 is voor plangebied Bornsche Maten een gespecificeerd
verwachtingsmodel opgesteld en heeft een veldinspectie plaatsgevonden om dit
model te toetsen (Scholte Lubberink, 2003). Op basis van de resultaten van dit
onderzoek zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, dat wil zeggen een
inventariserend veldonderzoek. Het gaat hierbij om proefsleuvenonderzoek op
enkele grote, tijdens de veldinspectie reeds vastgestelde vindplaatsen en een
kartering (booronderzoek en oppervlaktekartering) in gebieden met een hoge en
middelmatige archeologische verwachting (zie § 3.5.1). In gebieden met een
lage verwachting is een steekproefsgewijs onderzoek voorgesteld. Op basis van
de aanbevelingen is een Programma van Eisen (PvE) vervaardigd dat de basis
vormt voor het vervolgonderzoek (Wentink, 2003).
In verband met de planning van de bouwwerkzaamheden lag de onderzoeksprioriteit
in eerste instantie bij het circa 32 ha grote gebied dat wordt begrensd door de
Rondweg, de Hemmelhorst en de Bornsche beek. Tijdens het onderzoek is dit
gebied aangeduid met de werktitel ‘deelgebied Zuid Esch’. Hier zullen in de
nabije toekomst de wijken Nieuw Borne en Oost Esch verrijzen. Dit gebied omvat
het oostelijke deel van het oude akkercomplex Zuid Esch waarop in 2003 reeds een
omvangrijke archeologische vindplaats is vastgesteld (Scholte Lubberink, 2003:
catalogusnummer 1). Deze vindplaats kwam in aanmerking voor een proefsleuvenonderzoek, terwijl de nog niet door middel van oppervlaktekartering of booronderzoek
gekarteerde delen van deelgebied Zuid Esch in juni 2004 met voorrang zijn
onderzocht. Naar aanleiding van de resultaten van de kartering is op verzoek van
projectbureau Bornsche Maten besloten het reeds geplande proefsleuvenonderzoek
op de Zuid Esch in noordelijke en oostelijke richting uit te breiden en de nieuw
ontdekte vindplaats Hofmeiersblok/Aakamp (bijlage 1: catalogusnummer 16) bij
het onderzoek te betrekken. Tevens is de onderzoeksstrategie (puttenplan)
aangepast. De mogelijkheid bestond namelijk dat vanwege een grote dichtheid
aan archeologische sporen gekozen zou worden voor een bouwwijze die de
archeologie spaart. Om deze reden is het puttenplan zoveel mogelijk gekoppeld
aan de toekomstige wegcunetten. Hiertoe heeft voor deelgebied Zuid Esch een
aanpassing van het PvE plaatsgevonden (Scholte Lubberink, 2004). Deze aanpassing
is op 14 september 2004 door de provinciaal archeoloog van Overijssel, mevrouw
M. Nieuwenhuis, goedgekeurd. Het proefsleuvenonderzoek in deelgebied Zuid
Esch heeft plaatsgevonden van 15 tot 25 november 2004.
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In verband met het krappe tijdspad zijn de resultaten na afsluiting van het
onderzoek verwerkt in een tussenrapportage (Scholte Lubberink, 2005a). Naar
aanleiding van het resultaat van het proefsleuvenonderzoek heeft op het zuidelijke
deel van de Zuid Esch, voorafgaand aan het bouwrijp maken, van februari 2005
tot en met april 2005 een vlakdekkende opgraving van circa 1,1 ha plaatsgevonden.
Over de resultaten van deze opgraving wordt elders verslag gedaan (Scholte
Lubberink, 2005b; Scholte Lubberink, in voorbereiding).
In de overige delen van plangebied Bornsche Maten, dat wil zeggen de gebieden
ten oosten van de Bornsche beek, heeft in de winter van 2004 en 2005 een
inventariserend veldonderzoek (oppervlaktekartering en booronderzoek) plaatsgevonden. Van het geplande proefsleuvenonderzoek is het onderzoek op (een
deel van) vindplaats 2 komen te vervallen in verband met een wijziging van de
grens van het plangebied. Het onderzoek op vindplaats 3 heeft plaatsgevonden
in januari 2006. Dit onderzoek strekte zich uit over een groter gebied dan in
het PvE is aangegeven (Wentink, 2003). Nieuwe onderzoeksresultaten vormden
aanleiding om het onderzoek in noordelijke richting, dat wil zeggen in het
gebied tussen de Deurningerweg en de Mekkelhorstweg, uit te breiden. Hiertoe
heeft een aanpassing van het PvE plaatsgevonden, die op 21 december 2005
door de provinciaal archeoloog van Overijssel mevrouw S. Wentink is goedgekeurd
(Scholte Lubberink, 2005c).
Verder is in het PvE gesteld dat indien mogelijk karterend onderzoek diende
plaats te vinden op het terrein van erve De Bongerd: een door watergangen van
een visserij omgeven (voormalig) 18e-eeuws industrieel archeologisch object
(Wentink, 2003; zie § 3.5.2). Uit projectie van de kadastrale minuut uit 1832 op
de huidige topografie blijkt dat de huidige bebouwing en erfverharding vrijwel
het gehele object bedekt. Alleen aan de zuidzijde is eventueel een voormalige
watergang beschikbaar voor booronderzoek. Omdat (systematisch) karterend
onderzoek op het huidige erf niet of nauwelijks mogelijk is en boringen derhalve
een zeer beperkt beeld zouden geven van De Bongerd, is (vooralsnog) van een
karterend booronderzoek afgezien.
Het inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven) is uitgevoerd
volgens de hiervoor geldende normen en richtlijnen die zijn vastgelegd in het
Handboek ROB-specificaties (Brinkkemper e.a., 1998). RAAP Archeologisch
Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het
College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), de instelling die het beheer
heeft over de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en die valt onder de
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http://www.sikb.nl).
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische
perioden. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie verklarende
woordenlijst).
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Tabel 1. Archeologische
tijdschaal.

Periode
Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Neolithicum (nieuwe steentijd)
Mesolithicum (midden steentijd)
Paleolithicum (oude steentijd)

Datering
1500
1050
450
12 voor
800
2000
5300
8800
300.000

-

heden
1500
1050
450
12
800
2000
4900
8800

na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.

1.3 Doel- en vraagstellingen
In het PvE dat is opgesteld ten behoeve van het inventariserend veldonderzoek in
het gehele plangebied Bornsche Maten zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd
(Wentink, 2003).
Het karterend booronderzoek en de oppervlaktekartering moeten antwoord geven
op de volgende twee vragen:
1. Wat is de aard, datering, verspreiding en conservering van aangetroffen
archeologische resten?
2. Welke locaties kunnen eventueel archeologische afvaldumps en/of andere resten
herbergen?
Het proefsleuvenonderzoek op drie vindplaatsen moet antwoord geven op vier
algemene en drie specifieke vragen:
Algemene vragen
1. Waaruit bestaan de archeologische resten?
2. Wat is de aard, datering en omvang van de archeologische resten?
3. Wat is de conservering van de archeologische resten?
4. Wat is de relatie tussen de aangetroffen archeologische resten en het landschap?
Specifieke vragen
1. Is er sprake van geïsoleerde huisplaatsen of van grotere nederzettingen?
2. Is er sprake van clusters van grondsporen buiten de nederzettingen, en zo ja
wat is de aard van deze grondsporen?
3. Is er sprake van grafvelden, en zo ja wat is de relatie met de nederzettingen?
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2 Methoden
2.1 Inleiding
Het inventariserend onderzoek in plangebied Bornsche Maten bestond uit een
bureauonderzoek en veldinspectie (2003; Scholte Lubberink, 2003), een kartering
(2004 en 2005) en een proefsleuvenonderzoek op drie vindplaatsen (2004 en
2006). In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de omvang en
strategie van de diverse onderzoeken.

2.2 Bureauonderzoek
Tijdens het bureauonderzoek (2003) zijn diverse gegevens met betrekking tot
plangebied Bornsche Maten geïnventariseerd en bestudeerd. Op basis van de
bestudeerde gegevens is voor plangebied Bornsche Maten een archeologische verwachtingskaart (schaal 1:10.000) vervaardigd (figuur 7). Tijdens het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- landschappelijke gegevens (Van den Berg & Den Otter, 1993; Ebbers & Van
het Loo, 1992; Groot Obbink & Van Nijf, 1989; Kiestra, 1991; Kleinsman e.a.,
1977);
- historische topografische en kadastrale kaarten: Topografische Kaart van de
linie van de IJssel vanaf Arnhem tot de Zuiderzee, van het land tusschen
Arnhem en Nijmegen en van Wedde en Westwoldingerland (Hottingerkaart;
Versfelt, 2003); de Topografische en Militaire topografische kaart van het
Koningrijk der Nederlanden (1830-1855) schaal 1:50.000 (Wolters-Noordhoff
Atlasprodukties, 1990); de Chromotopografische kaart des Rijks, schaal 1:25.000,
blad no. 379 Borne (verkend in 1882, herzien in 1903, gedeeltelijk herzien in
1910; ROBAS Producties, 1990); Kadastrale minuutplans 1832 (Evertse-Crince
Le Roy e.a., 2005);
- de databestanden van het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort;
- gedetailleerde hoogtegegevens beschikbaar gesteld door de gemeente Borne
en gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- globale hoogtegegevens van de hoogtekaart van Nederland, schaal 1:10.000,
blad 28G zuid Almelo en blad 28H zuid Hengelo;
- literatuur met betrekking tot (de omgeving van) het plangebied (zie literatuurlijst).
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Figuur 2. Onderzochte percelen en onderzoeksmethoden (schaal 1:5000).
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2.3 Inventariserend veldonderzoek
2.3.1 Kartering
In 2003 is middels een veldinspectie een aanvang gemaakt met de archeologische
kartering van plangebied Bornsche Maten. Het ging hierbij om een beperkte vorm
van archeologisch veldonderzoek gericht op het toetsen van de archeologische
verwachtingskaart. Tijdens de veldinspectie zijn steekproefsgewijs delen van het
plangebied onderzocht door middel van karterend booronderzoek en oppervlaktekartering. Naar aanleiding van de resultaten van het bureauonderzoek en de
veldinspectie is in plangebied Bornsche Maten in 2004 en 2005 een omvangrijkere
kartering uitgevoerd. Net als de veldinspectie bestond deze kartering uit een
combinatie van booronderzoek en oppervlaktekartering (figuur 2). Het onderzoek
is geconcentreerd op de in archeologisch opzicht meest verwachtingsvolle zones
binnen plangebied Bornsche Maten, dat wil zeggen de gebieden met een hoge en
een middelmatige archeologische verwachting met een gezamenlijke oppervlakte
van circa 86 ha. Daarnaast heeft steekproefsgewijs onderzoek plaatsgevonden op
de overgang naar en in lager gelegen gebiedsdelen met een lage archeologische
verwachting (figuur 7). In totaal zijn uiteindelijk in plangebied Bornsche Maten
89 ha onderzocht door middel van oppervlaktekartering en karterend booronderzoek.
Voor gebieden met een omvang van circa 3,1 ha werd van de grondeigenaren
geen toestemming verkregen voor het verrichten van onderzoek.
Karterend booronderzoek
Karterend booronderzoek is uitgevoerd in gebieden met een plaggendek en/of in
gebieden waarin een dichte begroeiing of gras een oppervlaktekartering onmogelijk
maakte. In totaal zijn tijdens de veldinspectie en de kartering gebieden met een
gezamenlijke oppervlakte van 57 ha door middel van karterend booronderzoek
onderzocht (figuur 2). Hiervan is 23 ha tevens onderzocht door middel van een
oppervlaktekartering. Tijdens het booronderzoek is over het algemeen gebruik
gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn
lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989)
beschreven. Van elke boring is de humeuze bovengrond gezeefd op een zeef met
een maaswijdte van 0,4 cm. Het zeefresidu is gecontroleerd op de aanwezigheid
van archeologisch materiaal, zoals fragmenten aardewerk, vuursteen en verbrande
leem. Indien dit materiaal regelmatig en/of in een relatief grote dichtheid wordt
aangetroffen, is het een vrijwel zekere indicatie voor de aanwezigheid van archeologische sporen in de ondergrond. In natte beekdalen en depressies waar sterk
lemige, venige en/of kleiige sedimenten het zeven onmogelijk maakten, heeft
tevens booronderzoek plaatsgevonden met een Edelmanboor met een diameter
van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. Bij deze boringen is de
boorkern op het oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologisch materiaal.
Waar de omvang van de percelen en eventuele begroeiing dit toelieten is geboord
in een grid van 40 bij 50 m. Bij dit boorgrid verspringen de boringen in een raai
ten opzichte van die in de naastgelegen raai, waardoor een systeem van gelijkbenige
driehoeken ontstaat. Het onderhavige boorgrid leidt tot een dichtheid van ongeveer
5,5 boring per ha.
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Waar booronderzoek in dit grid niet mogelijk of niet zinvol was, is gekozen voor
booronderzoek in raaien. De maximale boordiepte bedroeg 140 cm -Mv. De
gehanteerde dichtheid aan boringen is in principe voldoende om de meeste in het
gebied te verwachten nederzettingsterreinen uit de IJzertijd en Romeinse tijd op
te sporen en in kaart te brengen. De dichtheid aan archeologisch materiaal is
echter zeer gering. De vondst van één scherf tijdens een booronderzoek kan al
op de aanwezigheid van archeologische sporen uit deze periode duiden. Het
booronderzoek op vindplaats 3 (Grutterskamp) is hiervan een voorbeeld. Vanwege
de geringe vondstdichtheid is waar mogelijk booronderzoek gecombineerd met
oppervlaktekartering, omdat in de Bornsche Maten de kans op succes bij deze
methode veel groter is gebleken. In totaal zijn in plangebied Bornsche Maten
260 boringen ten behoeve van de kartering verricht (kaartbijlage 1).
Het gehanteerde boorgrid is minder geschikt voor het opsporen van kleine
vuursteenconcentraties uit de Steentijd en bepaalde zeer lokale archeologische
fenomenen (bijvoorbeeld graven). Hiervoor zou een veel fijnmaziger boorgrid en
een veelvoud aan boringen noodzakelijk zijn. Andere onderzoekstechnieken
(oppervlaktekartering en proefsleuvenonderzoek) verschaften echter een goede
indruk van het voorkomen en de kwaliteit van vuursteenvindplaatsen en andere
met booronderzoek slecht te lokaliseren archeologische fenomenen. Voor het
opsporen van eventuele afvaldumps is booronderzoek ook een minder geschikte
methode. Het gaat hierbij om lokale archeologische fenomenen met een geringe
tot zeer geringe omvang. Zelfs tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen dumps
aangesneden, terwijl wel degelijk de randen van de dekzandruggen zijn onderzocht.
Tijdens de grootschalige opgraving op de Zuid Esch is wel een afvaldump uit de
Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd of een zone waar in die periode afval is
gedeponeerd aangesneden. Gezien de geringe breedte van de zone, is deze door
middel van een karterend booronderzoek vrijwel niet en alleen bij toeval te
ontdekken. Er kan van uitgegaan worden dat in principe overal langs de randen
van dekzandruggen dumps kunnen voorkomen. Het verdient dan ook aanbeveling
om hiermee rekening te houden tijdens eventuele opgravingen, ook al heeft het
inventariserend veldonderzoek geen concrete aanwijzingen voor dumps opgeleverd.
Oppervlaktekartering
Akkerpercelen zonder of met slechts een dun plaggendek zijn door middel van
een oppervlaktekartering onderzocht (figuur 2). Oppervlaktekartering is een
beproefde methode van archeologisch veldonderzoek, waarmee in korte tijd relatief
grote gebieden kunnen worden onderzocht. Een oppervlaktekartering is zinvol in
gebieden waar archeologisch interessante lagen zich dicht onder of aan de
oppervlakte bevinden, en daarbinnen alleen op plaatsen waar de grond niet begroeid
is. Op laatstgenoemde plaatsen is de vondstzichtbaarheid goed. In de praktijk
gaat het meestal om braakliggende akkers, kanten van geschoonde sloten in
bijvoorbeeld grasland, molshopen en andere bodemontsluitingen. Het doel van
een oppervlaktekartering is archeologische artefacten aan de oppervlakte te
lokaliseren en te registreren. Aan de hand hiervan kunnen archeologische
vindplaatsen in kaart worden gebracht. Een oppervlaktekartering is vooral een
geschikte methode om (grote) vondstrijke nederzettingsterreinen in kaart te brengen.
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Vondstarme nederzettingsterreinen van een geringe omvang en andere vindplaatstypen, zoals grafvelden en akkercomplexen, zijn door middel van een oppervlaktekartering minder goed op te sporen. Tijdens een oppervlaktekartering worden
percelen systematisch in raaien belopen waarbij gelet wordt op aardewerkscherven,
voorwerpen van steen en metaal, etc. De kartering van akkers vindt in het algemeen
plaats door akkerpercelen in banen met een onderlinge afstand van bijvoorbeeld
vijf of tien meter te belopen. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan worden
besloten de afstanden tussen de banen te vergroten of te verkleinen. Deze methode,
waarbij akkers systematisch worden belopen en afgezocht, is in het relatief
recente ontginningslandschap ten oosten van de Bornsche beek, waar dikke
plaggendekken grotendeels ontbreken, een zeer effectieve onderzoeksmethode.
In totaal is 54 ha door middel van een oppervlaktekartering onderzocht, waarbij
systematisch om de 10 m banen zijn afgezocht. Daar waar dit zinvol werd geacht,
is de oppervlaktekartering gecombineerd met booronderzoek.
2.3.2 Proefsleuvenonderzoek
Op drie plaatsen heeft proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden: Zuid Esch, Hofmeiersblok/Aakamp en de Grutterskamp (figuur 2 en bijlage 1: catalogusnummers 1, 3 en
16). Voortschrijdend inzicht (vindplaatsen bleken groter dan oorspronkelijk werd
aangenomen) en een gewijzigde planning en prioriteitstelling binnen de woningbouwlocatie maakte het noodzakelijk om in alle gevallen van het oorspronkelijke
PvE af te wijken (Wentink, 2003). Hiertoe zijn aanvullingen/aanpassingen aan het
PvE toegevoegd (zie § 1.2). Het proefsleuvenonderzoek is conform de aangepaste
PvE’s uitgevoerd (Scholte Lubberink, 2004; Scholte Lubberink, 2005c).
De vindplaatsen 1 en 16 zijn in november 2004 door middel van proefsleuven
onderzocht. Beide vindplaatsen liggen ten westen van de Bornsche beek in het
zogenaamde deelgebied Zuid Esch (zie § 1.2). Vindplaats 1 ligt ten zuiden van de
Deuringerweg, vindplaats 16 ten noorden van deze weg. De mogelijkheid bestond
dat er vanwege een eventuele grote dichtheid aan archeologische resten gekozen
zou worden voor een aangepaste bouwwijze waarbij de archeologie gespaard zou
worden. Omdat in de wegcunetten sowieso verstoring van archeologische resten
zou plaatsvinden, zijn de proefsleuven op beide vindplaatsen zoveel mogelijk
gekoppeld aan toekomstige wegen. Uitgangspunt was het graven van 35 proefsleuven
met een lengte van 20 m en een breedte van 4 m. Op vindplaats 16 waren negen
proefsleuven gepland, waarvan twee optioneel. Uiteindelijk zijn op vindplaats 16
acht werkputten aangelegd (werkput 1 t/m 8). Op vindplaats 1 waren 26 proefsleuven
gepland. Hiervan zijn de werkputten 17 en 20 komen te vervallen omdat deze
binnen een uitgestrekt gebied met diepe bodemverstoringen vielen. Werkput 18
is vanwege dezelfde bodemverstoring korter dan gepland. Daarnaast zijn diverse
proefsleuven uitgebreid: werkputten 11, 12, 14, 28 en 34. Uiteindelijk zijn op de
vindplaatsen 1 en 16 in totaal 32 werkputten gegraven met een gezamenlijke
oppervlakte van 2700 m² (figuur 3). Het gaat om ongeveer 3,5% van de gezamenlijke
oppervlakte (circa 8 ha) van de vindplaatsen 1 en 16. Hierbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat in het verstoorde gebied ten zuiden van de Deurningerweg
diverse proefsleuven zijn komen te vervallen.
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Figuur 3. Puttenplan
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Indien dit gebied buiten beschouwing blijft, is ongeveer 4% van de totale
oppervlakte onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat dit in principe voldoende is
om grote archeologische vindplaatsen met veel grondsporen op te sporen
(Hey & Lacey, 2001).
Vindplaats 3 is in januari 2006 onderzocht door middel van een groot aantal
proefsleuven. Het onderzochte gebied strekt zich uit tussen de Deurningerweg en
de Binnenweg en heeft een oppervlakte van circa 7 ha. Het uitgangspunt van het
onderzoek op vindplaats 3 was het graven van 40 proefsleuven met een lengte van
20 m en een breedte van 4 m en met een gezamenlijke oppervlakte van 3200 m².
Daarnaast was 200 m² beschikbaar voor het uitbreiden van proefsleuven waar dit
noodzakelijk werd geacht. Er is voor gekozen om de proefsleuven te graven in
een systematisch hexagonaal grid waarbij de afstand tussen de raaien 23 m en
de afstand tussen de putten binnen een raai 35 m bedroeg. Uiteindelijk zijn 39
proefsleuven met een gezamenlijke oppervlakte van 3396 m² gegraven (figuur 4).
Het gaat om ongeveer 5% van de oppervlakte van vindplaats 3. Uit onderzoek
blijkt dat dit voldoende is om archeologische vindplaatsen met grondsporen op
te sporen (Hey & Lacey, 2001).
Tijdens beide onderzoeken is uitgegaan van één opgravingsvlak in de top van de
ongestoorde ondergrond. Dit niveau is bereikt door de sleuven vanaf het maaiveld
geleidelijk te verdiepen tot op het niveau waarop de archeologische sporen zich
aftekenen. Het opgravingsvlak is getekend op schaal 1:50, (digitaal) gefotografeerd
en gewaterpast. Van elke proefput is een sectie van de wand bodemkundig
beschreven en gefotografeerd (schaal 1:20). Alle proefsleuven zijn ingemeten in
RD-coördinaten en voorzien van NAP-hoogten. Een selectie van de sporen is
gecoupeerd om inzicht te krijgen in de conservering en datering. De aldus verkregen
profielen (coupes) zijn getekend (schaal 1:20) en gefotografeerd.
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3 Resultaten bureauonderzoek
3.1 Algemeen
In 2003 is ten behoeve van de vervaardiging van een archeologische verwachtingskaart een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd met betrekking tot plangebied
Bornsche Maten (Scholte Lubberink, 2003). De resultaten van dit bureauonderzoek
zijn in dit hoofdstuk integraal overgenomen en waar nodig aangevuld met recente
gegevens en nieuwe inzichten.

3.2 Landschapsgenese
De basis van het huidige landschap van plangebied Bornsche Maten werd gelegd in
de periode van de landijsbedekking gedurende het Saalien (300.000-130.000 jaar
geleden). De onderhavige plangebieden liggen in geologisch opzicht respectievelijk
in en op de rand van het zogenaamde bekken van Hengelo, dat zich uitstrekt ten
westen van de stuwwal van Oldenzaal en ten oosten van de lage stuwwal van
Borne (figuur 5). In het Saalien bevond zich ter plaatse van het bekken van
Hengelo een kleine ijslob die vermoedelijk een reeds bestaande laagte verder
heeft uitgeschuurd. Aan de voorzijde van deze ijslob werden onder andere de
kleine stuwwal van Delden en de lage stuwwal van Borne gevormd. Door een
latere uitbreiding van het landijs werden deze stuwwallen gladgeschuurd, waarbij
op en rond de stuwwallen en in het bekken van Hengelo een dik pakket keileem
of grondmorene is afgezet (Van den Berg & Den Otter, 1993). In het bekken van
Hengelo is de morene grotendeels geërodeerd door snelstromend smeltwater
onder het landijs, waarbij grove (fluvioglaciale) afzettingen bestaand uit zand en
grind werden afgezet. Na het definitieve afsmelten van het landijs ontstond in
het bekken van Hengelo een groot meer. De kleiige sedimenten die op de bodem
van dit meer zijn ontstaan, worden aangeduid als lacustroglaciale afzettingen.
In het warme Eemien (130.000-120.000 jaar geleden) was in het bekken van
Hengelo vermoedelijk sprake van een uitgestrekt moeras- of broekgebied dat door
verscheidene beken werd doorsneden en waarin zich een groot aantal kleine
meren bevond. Tijdens de aanleg van de Rijksweg A1 zijn in de weginsnijding ter
hoogte van Borne (Borne-’t Schilt) op ongeveer 6 m -Mv venige en kleiige meer- en
beekafzettingen uit deze periode aangetroffen (Van den Berg & Den Otter, 1993).
Omstreeks 120.000 jaar geleden, na het relatief warme en in geologisch opzicht
rustige Eem-interglaciaal (130.000-120.000 jaar geleden), brak met het Weichselien
(120.000-10.000 jaar geleden) opnieuw een ijstijd aan. Deze keer bereikte het
landijs Nederland niet.
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Tijdens de koudste fasen van het Weichselien zijn de kleinschalige landschapsvormen
ontstaan die zo kenmerkend zijn voor grote delen van het Twentse landschap.
In het zeer koude Pleniglaciaal (70.000-13.000 jaar geleden) was de bodem
permanent bevroren en ontbrak vegetatie grotendeels. In deze periode werd het
bekken van Hengelo, onder invloed van sneeuwsmeltwater afkomstig van de
stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum, voor een belangrijk deel opgevuld met
zandige en lemige sedimenten (fluvioperiglaciale afzettingen: Van den Berg &
Den Otter, 1993). Toen omstreeks 35.000 jaar geleden de drainage van het
bekken van Hengelo stagneerde, ontstonden er verscheidene toendrameren waarin
omliggende smeltwaterdalen uitmondden. Aan het eind van het Pleniglaciaal
waren deze meren geheel opgevuld met humeuze meerafzettingen en zandige en
lemige smeltwaterafzettingen. In het tweede deel van het Pleniglaciaal kwam er
verandering in de tot dan toe heersende, voornamelijk fluviatiele sedimentatie.
Onder invloed van wind en water werd toen zogenaamd Oud Dekzand afgezet dat
bestaat uit een afwisseling van lemige en zandige laagjes. Dit lemige Oud Dekzand,
dat moeilijk is te onderscheiden van de onderliggende fluvioperiglaciale afzettingen,
ligt in grote delen van het bekken van Hengelo aan de oppervlakte. De laatste
fase van het Weichselien, het Laat Glaciaal, kenmerkt zich door een afwisseling
van enkele warme(re) en koude(re) perioden. Tijdens de koude perioden is door
de wind veel zand verplaatst en opgestoven tot ruggen en duintjes. Het aldus
ontstane Jong Dekzand is leemarmer en enigszins grover dan het Oud Dekzand.
Met name dekzandkoppen en -ruggen in het bekken van Hengelo en op de flank
van de lage stuwwal van Borne zijn opgebouwd uit Jong Dekzand.
Omstreeks 10.000 jaar geleden zette een klimaatsverandering in die het begin van
het holocene tijdvak (8000 voor Chr.-heden) markeerde. Door een toenemende
begroeiing kwam een eind aan grootschalige erosie- en sedimentatieprocessen
die het Twentse landschap tijdens de ijstijden in hoofdlijnen hebben vormgegeven.
Vanaf dat moment was er alleen nog sprake van een bescheiden erosie en
sedimentatie op lokaal niveau. In de onderhavige plangebieden werden in de
beekdalen en -overstromingsvlakten zogenaamde beekafzettingen (zand, leem
en veen) afgezet. Verder ontstonden in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd op
dekzandruggen en -welvingen door de toepassing van plaggenbemesting humeuze
es- en cultuurdekken.

3.3 Geomorfologie
De Bornsche Maten is een gebied dat in geomorfologisch opzicht bestaat uit een
uitgestrekte en vrijwel vlakke beekoverstromingsvlakte en beekdalbodem met
daarbinnen verspreide dekzandwelvingen, -ruggen en -koppen (figuur 6).
De beekdalbodem (Kleinsman e.a., 1977: code 2R5) van het dal van de Bornsche
beek vormt het westelijke deel van het plangebied Bornsche Maten. Het dal van
de Bornsche beek is reliëfarm en kenmerkt zich door hoogteverschillen geringer
dan 0,5 m. Aan de oostzijde gaat het dal vloeiend over in een uitgestrekte beekoverstromingsvlakte (Kleinsman e.a., 1977: code 2M24). Deze beslaat globaal het
gebied tussen het dal van de Bornsche beek en de oostgrens van het plangebied.
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Beekoverstromingsvlakten kenmerken zich eveneens door hoogteverschillen die
(over een korte afstand gemeten) geringer zijn dan 0,5 m. Het desbetreffende
gebied in de Bornsche Maten betreft een deel van een (voormalig) broekgebied
in het laaggelegen centrum van het bekken van Hengelo, waarin een groot aantal
beken, afkomstig van de stuwwal van Oldenzaal, samenvloeien in de Bornsche beek:
de Slangenbeek, de Deurningerbeek of Hattumerbeek, de Woolder binnenbeek,
de Woolderbeek en de Houtmaatleiding. In tijden van hoogwater traden deze beken
buiten hun oevers en overstroomde het vlakke en laaggelegen broekgebied.
Hierbij werd in de lage terreindelen een dunne laag slib of beekklei afgezet,
waardoor een vlak tot zeer vlak gebied ontstond.
Dekzandwelvingen, -ruggen en -koppen (Kleinsman e.a., 1977: codes 3L5, 3K14
en 3K18) bevinden zich op verscheidene plaatsen in plangebied Bornsche Maten.
Het gaat in grote lijnen om ruggen en welvingen van sterk lemig Oud Dekzand
hoger dan 13,7 m +NAP. De hoogste dekzandruggen verheffen zich tot maximaal
15,6 m +NAP. Het dekzandreliëf in plangebied Bornsche Maten is op de stroomrichting
van de beken georiënteerd, dat wil zeggen noord-zuid nabij de Bornsche beek en
oost-west elders in het gebied. De welvingen, ruggen en koppen kenmerken zich
over het algemeen door een zwak golvend oppervlak en relatief lange, flauwe
hellingen. Korte, steile hellingen en steilranden met relatief grote hoogteverschillen
zijn schaars. Met name in het gebied ten westen van de Bornsche beek, bijvoorbeeld
op de overgang van de Zuid Esch naar het dal van de Bornsche beek, zijn op
enkele plaatsen korte, steile hellingen aanwezig.

3.4 Bodemgesteldheid
De bodemgesteldheid van plangebied Bornsche Maten vertoont een sterke relatie
met de opbouw van het landschap en het grondgebruik in het verleden. Voor het
gebied ten noorden van de Deurningerweg is een gedetailleerde bodemkaart
(schaal 1:10.000) beschikbaar, waaraan de onderstaande informatie met betrekking
tot de bodemgesteldheid grotendeels is ontleend (Kiestra, 1991). Voor het gebied
ten zuiden van de Deurningerweg moet worden volstaan met de gegevens van de
globale Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000; Ebbers & Van het Loo, 1992).
De beekdalen en -overstromingsvlakten in plangebied Bornsche Maten kenmerken
zich door het voorkomen van rivierkleigronden, kleiige beekdalgronden en
beekeerdgronden.
Rivierkleigronden zijn alleen onderscheiden op de gedetailleerde bodemkaart van
Kiestra (1991). Op de Bodemkaart van Nederland zijn deze gronden ondergebracht
in een associatie van diverse kleiige beekdalgronden (Ebbers & Van het Loo, 1992:
code fABK). Bij de rivierkleigronden in plangebied Bornsche Maten gaat het om
met beekklei gevulde depressies en beekdalen met een hoge grondwaterstand, die
in bodemkundig opzicht aangeduid kunnen worden als leekeerdgronden: 40 tot
80 cm dikke, matig lichte, kalkloze zavel (zandige klei) op sterk lemig zand
(Kiestra, 1991: code tRn12C). Het betreft de laagste en natste delen van het
plangebied.
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Beekeerdgronden zijn bodems die onder natte tot zeer natte omstandigheden zijn
gevormd. Het zijn bodems met een 10 tot 30 cm dikke, donker gekleurde, humeuze
en vaak kleiige of sterk lemige bovengrond (minerale eerdlaag of A-horizont) of
bouwvoor (Ap-horizont), die in de regel rechtstreeks op het moedermateriaal
(C-horizont) rust. Als gevolg van hoge grondwaterstanden is de C-horizont vaak
rijk aan ijzerconcreties en/of roestvlekken. De beekeerdgronden in de beekdalen
en -overstromingsvlakten in plangebied Bornsche Maten zijn gevormd in zeer sterk
lemig, zeer fijn zand (fluvioperiglaciale afzettingen; zie § 3.2). Ze kenmerken
zich door een kleiige of sterk lemige en humeuze bovengrond met een dikte van
20 tot 30 cm (Kiestra, 1991: codes tZg37 en cZg37; Ebbers & Van het Loo, 1992:
code pZg23). Door de toepassing van plaggenbemesting in het verleden is
plaatselijk sprake van een cultuurdek met een dikte van 30 tot 40 cm (Kiestra, 1991:
code cZg37). Dit is met name het geval op de overgangen naar hoger gelegen
dekzandwelvingen of -ruggen.
Op de dekzandwelvingen, -ruggen en -koppen in plangebied Bornsche Maten is van
laag naar hoog sprake van beekeerdgronden, veldpodzol- en laarpodzolgronden
en hoge bruine enkeerdgronden. Beekeerdgronden komen voor op lage dekzandwelvingen en op de overgang van dekzandruggen en -koppen naar de beekdalen
en -overstromingsvlakten. Het belangrijkste verschil met de beekeerdgronden in
deze laatste gebieden is dat de beekeerdgronden op de dekzandwelvingen zijn
gevormd in Oud Dekzand (Kiestra, 1991: codes tZg35 en cZg35; Ebbers & Van het
Loo, 1992: code pZg23). Het gaat meestal om duidelijke ruggen, maar met een zeer
flauw reliëf. Als gevolg van de combinatie van sterk lemige bodems en relatief
hoge grondwaterstanden heeft op grote delen van deze ruggen slechts een geringe
mate van bodemvorming plaatsgevonden. Duidelijke bodemvorming is beperkt
gebleven tot de hoogste delen waar door podzolering veldpodzolgronden zijn
gevormd. Het gaat om bodems die onder relatief natte omstandigheden zijn gevormd.
Ze kenmerken zich doorgaans door de aanwezigheid van een inspoelingshorizont
(B-horizont) waarin ijzer- en humusdeeltjes zijn ingespoeld (Kiestra, 1991: code
Hn35; Ebbers & Van het Loo, 1992: codes Hn21 en Hn23). Door de toepassing van
plaggenbemesting in het verleden is op het merendeel van de veldpodzolgronden
een dun (30 tot 50 cm dik), humushoudend cultuurdek ontstaan. Veldpodzolen
met een dergelijk cultuurdek worden in de bodemkunde aangeduid als laarpodzolgronden (Kiestra, 1991: code cHn35; Ebbers & Van het Loo, 1992: code cHn23).
Het gaat in dit geval vrijwel zeker om relatief late ontginningen (zie § 3.5.2).
Op enkele hoge en droge dekzandruggen zijn door een langdurige toepassing van
plaggenbemesting op akkers hoge bruine enkeerdgronden ontstaan (Kiestra, 1991:
code bEZ35; Ebbers & Van het Loo, 1992: bEZ23). Enkeerdgronden kenmerken zich
door een humushoudende bovengrond of esdek dikker dan 50 cm. Ze zijn ontstaan
in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Eeuwenlang werd de vruchtbaarheid van
de akkers op de essen op peil gehouden door deze te bemesten met potstalmest,
een mengsel van mest en plaggen afkomstig van heidevelden en uit beekdalen.
Het opbrengen van potstalmest leidde tot het ontstaan van dikke humeuze lagen
of esdekken en een sterke ophoging van de essen. In plangebied Bornsche Maten
is sprake van een uitgestrekt gebied met hoge bruine enkeerdgronden op de Zuid
Esch. Daarnaast komen enkele kleinere eenmansessen voor, bijvoorbeeld de Oude
Aalderinkskamp in het noorden en de Schiphorst in het zuiden.
[2 6 ]
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3.5 Archeologie en historische geografie
3.5.1 Archeologie
In de omgeving van Borne is een relatief groot aantal archeologische vindplaatsen
bekend. Een aanzienlijk deel daarvan bestaat uit (toevals-) vondsten door amateurarcheologen en andere particulieren. Daarnaast zijn tijdens een veldkartering in
het kader van de ruilverkaveling Saasveld-Gammelke verscheidene archeologische
vindplaatsen in kaart gebracht (Van der Graaf, 1992). Verder hebben in recente
uitbreidingswijken van Borne, bijvoorbeeld op De Stroom Esch en Zuid Esch,
omvangrijke archeologische opgravingen plaatsgevonden. Tijdens deze opgravingen
zijn (delen van) nederzettingen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege alsmede
Late Middeleeuwen blootgelegd (Van Nuenen, 1995). Uit deze opgravingen en ook
uit andere vondsten blijkt dat de grote en hoge dekzandruggen, waarop in de
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd grote oude bouwlandcomplexen of essen zijn
ontstaan, vanaf de Prehistorie tot heden een intensieve en vrijwel permanente
bewoning hebben gekend. Ze behoren wat dit betreft tot de oude kerngebieden
van bewoning die zich in de Middeleeuwen ontwikkelden tot kleine, veelal nog
bestaande buurtschappen. In de omgeving van Borne kunnen bijvoorbeeld de
Zendersche Esch, de Stroom Esch, de Zuid Esch, de Woolder Esch, de Hasseler
Esch en de Deurninger Esch tot deze kerngebieden worden gerekend.
De laaggelegen (voormalige) broekgebieden rond Borne en met name het gebied
tussen Borne en Deurningen laten een ander beeld zien. Archeologische vondsten
in dit gebied lijken vooralsnog te duiden op tijdelijke bewoning in enkele perioden:
het Mesolithicum en de IJzertijd. Sporadische vondsten uit andere archeologische
perioden, bijvoorbeeld het Neolithicum en de Late Middeleeuwen, maken duidelijk
dat het gebied toen wel werd bezocht en gebruikt. De vondsten lijken echter
eerder de weerslag te vormen van kortstondige activiteiten vanuit de kerngebieden
dan dat zij aanwijzingen vormen voor (permanente) bewoning. Het grote aantal
vuursteenvindplaatsen met artefacten uit het Mesolithicum (8800 tot 4900 voor
Chr.) maakt duidelijk dat het moerassige gebied in die tijd aantrekkelijk was voor
jager-verzamelaars en ook regelmatig werd bezocht. Vanwege de geringe omvang
van deze vuursteenvindplaatsen moeten ze waarschijnlijk gezien worden als
kampementen waar kleine groepjes jagers kortstondig verbleven. Aanwijzingen
voor basiskampen waar grotere groepen jager-verzamelaars langduriger verblijf
hielden, ontbreken vooralsnog. Verder heeft het merendeel van de lage dekzandruggen in de broekgebieden tevens scherven van handgevormd aardewerk opgeleverd
uit de Late Bronstijd t/m Romeinse tijd (1100 voor Chr. tot 450 na Chr.).
Vermoedelijk duiden deze vondsten op bewoning in één of enkele fasen binnen
deze langdurige periode. De reden van deze schijnbaar kortstondige bewoning is
onbekend. Mogelijk bestaat er een verband met bevolkingsdruk in de kerngebieden,
waardoor men gedwongen was om voor landbouw (tijdelijk) iets minder geschikte
gebieden te ontginnen. Daarnaast kan een klimaatsverbetering een rol gespeeld
hebben, waardoor de grondwaterstand daalde en intensieve bewoning in deze
natte gebieden mogelijk werd.
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Figuur 7. Archeologische verwachtingskaart (schaal 1.10.000).
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In of in de directe nabijheid van plangebied Bornsche Maten waren voor aanvang
van het onderzoek zeven archeologische vindplaatsen bekend. De desbetreffende
vindplaatsen zijn bij de ROB geregistreerd onder de ARCHIS-waarnemingsnummers
2700, 2701, 2931, 2932, 2933, 21530, 106429, 106431, 106432, 106449, 106450
en 106451 (figuur 6 en kaartbijlage 2: RAAP-objectnummers BOWW 19 t/m 24).
Verder meldde de heer J.J. Grootenboer (Borne) de vondst van een vrijwel complete
Romeinse spekstenen beker vervaardigd in Zwitserland uit het dal van de Bornsche
beek ten noorden van de Deurningerweg (kaartbijlage 2: RAAP-objectnummer
BOWW 24). Twee vindplaatsen in plangebied Bornsche Maten zijn opgenomen in
het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de ROB en op de Archeologische
Monumentenkaart van de provincie Overijssel (AMK-Overijssel; figuur 7 en
kaartbijlage 2).
Het betreft:
- een terrein van hoge archeologische waarde (CMA-code 28G-009, monumentnummer 9146; kaartbijlage 2). Het terrein is omschreven als een vuursteenvindplaats uit het Laat Paleolithicum, Mesolithicum en/of Neolithicum met
sporen van bewoning uit de IJzertijd en Vroege Middeleeuwen.
- een terrein van archeologische betekenis (CMA-code 28H-A13, monumentnummer
9138; kaartbijlage 2). Het terrein is omschreven als een vindplaats met sporen
van bewoning uit het Neolithicum en de IJzertijd.
De bekende vindplaatsen bevinden zich met uitzondering van een enkele losse
vondst allemaal op een van de dekzandwelvingen, -ruggen of koppen. Dit beeld
is tijdens de veldinspectie bevestigd (Scholte Lubberink, 2003).
Op grond van de bevindingen van het bureau- en veldonderzoek is een archeologische
verwachtingskaart vervaardigd die een indruk verschaft van de verwachte ligging
en verspreiding van terreinen met archeologische resten binnen het plangebied
Bornsche Maten (figuur 7). Op de archeologische verwachtingskaart zijn de volgende
landschappelijke eenheden en archeologische verwachtingen onderscheiden:
- dekzandruggen en -koppen met of zonder een 40 tot 50 cm dik cultuurdek of
met een esdek (> 50 cm): hoge archeologische verwachting. Binnen deze
eenheden worden hoofdzakelijk archeologische resten van kampementen uit
het Mesolithicum en resten van nederzettingen uit de tijdspanne van de Late
Bronstijd tot en met de Romeinse tijd verwacht. Verder moet rekening gehouden
worden met de aanwezigheid van nog onbekende graven of grafvelden uit de
tijdspanne van de Late Bronstijd tot en met de Romeinse tijd.
- lage dekzandwelvingen met of zonder een 40 tot 50 cm dik cultuurdek of met
een esdek (> 50 cm): middelmatige archeologische verwachting. Binnen deze
eenheden moet rekening gehouden worden met archeologische resten en sporen
in de periferie van grote vindplaatsen op de dekzandruggen en -koppen.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan waterputten en/of greppels en
perceelsscheidingen. Elders moet binnen de eenheid van de lage dekzandwelvingen rekening gehouden worden met resten van kleine kampementen uit
het Mesolithicum.
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- beekoverstromingsvlakten, -dalen en andere laagten: lage archeologische
verwachting. De kans op het aantreffen van archeologische resten in deze
gebieden is gering, tenminste voorzover het bewoningssporen of begraafplaatsen betreft. Vindplaatscategorieën die op grond van vondsten elders in
Oost-Nederland wel binnen de hier besproken eenheid verwacht kunnen worden,
zijn afvaldumps, resten van bruggen en voorden, rituele depots en losse vondsten.
Een ander belangrijk aspect van de eenheid van de beekoverstromingsvlakten,
-dalen en andere laagten is verder dat deze waardevolle paleo-ecologische
resten bevatten.
3.5.2 Historische geografie
Plangebied Bornsche Maten omvat delen van drie oude Twentse marken: de marke
Zenderen ten westen van de Bornsche beek, de marke Hertme ten noorden van de
Slangenbeek en de marke Hasselo ten zuiden van de Slangenbeek. Vanuit de drie
voornoemde marken bezien ligt het huidige plangebied Bornsche Maten in de
periferie, dat wil zeggen buiten een van de oude bewoningskernen of buurtschappen.
Dit geldt het minst voor de marke Zenderen, waarvan het oostelijke deel van de
omvangrijke Zuid Esch juist binnen de grenzen van het plangebied ligt. Net als
voor Hertme en Hasselo geldt voor Zenderen echter ook dat geen van de in
historische bronnen vermelde laat-middeleeuwse erven van deze marke zich binnen
de grenzen van het plangebied bevindt (Engelbertink, 1991). Hieruit kan afgeleid
worden dat het plangebied in de Late Middeleeuwen vermoedelijk niet of slechts
incidenteel werd bewoond. Het plangebied bestond vermoedelijk nog grotendeels
uit woeste, moerassige grond, die als hooiland en weidegrond in gebruik was.
Veldnamen als de Vondermeden, De Riet en Sumpelmoat spreken wat dit betreft
boekdelen. De woeste gronden werden van west naar oost doorsneden door de
oude weg van Borne naar Oldenzaal: de huidige Deurningerweg. In het Verpondingsregister van Twente van 1601 staat nog geen enkele boerderij in het huidige
plangebied Bornsche Maten vermeld. Dit betekent dat de bewoning in het gebied
zeer waarschijnlijk geheel van na deze tijd dateert. Dit wordt bevestigd door
vermeldingen in de literatuur. Hierin wordt een overzicht gegeven van de historische
vermeldingen van en anekdotes met betrekking tot diverse boerderijen in het
plangebied (Van Harten-Fransen, zonder jaartal). Hieruit blijkt dat de eerste
bewoners zich omstreeks het midden van de 17e eeuw in het gebied vestigden.
Vanaf dat moment nam de bewoning, die grotendeels bestond uit keuterboerderijen,
geleidelijk toe. In het zuiden van het plangebied, in het gebied rond de Torenlaan,
ontstond in de 18e eeuw de kleine buurtschap Het Hesseler. Elders in het
plangebied was sprake van een klein aantal verspreide boerderijen. Hiervan is
vooral erve De Bongerd aan de oostzijde van de Bornsche beek vermeldenswaardig.
Dit erf werd in de eerste helft van de 18e eeuw bewoond door de familie Ten Cate
die er een grutterij exploiteerde. In 1744 werd het bedrijf verplaatst naar de
dorpskern van Borne (Hulshoff, 1994). Op historische kaarten is te zien dat
De Bongerd in het begin van de 19e eeuw omgeven werd door grachten of brede
sloten (figuur 8). De betekenis hiervan is niet duidelijk; mogelijk betrof het een
visserij (visvijvers).
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Figuur 8. Erve De Bongerd in 1832.

Figuur 9. Erve Meijershof met omgracht perceel (visserij) in 1832.
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Daarnaast moet gewezen worden op een klein perceel met een gracht dat op de
kadastrale minuut van 1832 direct ten oosten van de Meijershof is aangegeven
(Evertse-Crince Le Roy e.a., 2005). Het desbetreffende perceel dat in 1832 is
aangeduid als visserij ligt tegenwoordig grotendeels onder de Rondweg en de
Deurningerweg. Mogelijk betreft het de voormalige locatie van een omgrachte
spieker behorend bij de Meijershof (figuur 9).
Op de oudste topografische en kadastrale kaarten bestaat plangebied Bornsche
Maten nog voor een groot deel uit woeste grond. Op de Hottingerkaart uit
1773-1783 zijn in het gebied ten oosten van de Bornsche beek nog maar enkele
boerderijen met bijbehorende bouwlanden aangegeven (Versfelt, 2003). Deze
bevonden zich voornamelijk ten noorden van de Deurningerweg en rond het
buurtschapje Het Hesseler in het zuiden van het plangebied (figuur 10).

Figuur 10. Plangebied Bornsche Maten omstreeks 1780 (naar: Versfelt, 2003).

In de overige delen van het plangebied bevonden zich naast een enkele keuterboerderij, uitgestrekte hooi- en weidelanden, diverse kleine bouwlanden en grote
oppervlakten aan woeste (heide-)gronden. In de eerste helft van de 19e eeuw
nam het aantal boerderijen langzaam toe, evenals de hoeveelheid bouwland.
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Figuur 11. Grondgebruik in plangebied Bornsche Maten omstreeks 1832.
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De kadastrale minuut van 1832 laat zien dat reeds op diverse plaatsen kleinschalige
ontginningen (akkers) hebben plaatsgevonden op en langs de randen van de nog
grote heidevelden, bijvoorbeeld langs de Deurningerweg (Evertse-Crince Le Roy e.a.,
2005; figuur 11). In de laaggelegen, drassige matenlanden bevonden zich een
groot aantal kleine kavels die omgeven werden door brede houtsingels. Kleine delen
van het gebied van de voormalige buurtschap Het Hesseler geven tegenwoordig
nog een goede indruk van het toenmalige kleinschalige matenlandschap.
Opvallend is ook het relatief grote aantal kleine akkerpercelen in de laaggelegen
delen van het plangebied, die de indruk wekken dat vrijwel iedere lage dekzandwelving (periodiek?) als akker in gebruik was.
Op de topografische kaart van 1830-1855 is de voortgang van de ontginningen
te volgen. Het voormalige heideveld tussen de Deurningerweg en de Binnenweg
is op deze kaart reeds vrijwel geheel als akker aangegeven (Wolters-Noordhoff
Atlasprodukties, 1990). In de tweede helft van de 19e eeuw werden vrijwel alle
resterende woeste gronden in het plangebied ontgonnen, met uitzondering van
het gebied ten noorden van De Hemmelhorst dat rond de eeuwwisseling nog
grotendeels uit heide bestond en pas in de 20e eeuw in cultuur werd gebracht.
Samenvattend hebben de volgende historisch-geografische relicten een archeologische
betekenis:
- erve De Bongerd, waar zich mogelijk nog ondergrondse resten van een 18e-eeuwse
grutterij bevinden (industrieel-archeologisch object);
- het voormalige omgrachte perceel onder de Rondweg/Deurningerweg ten oosten
van de Meijershof;
- de Deurningerweg, de oude weg van Borne naar Oldenzaal.
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4 Resultaten veldinspectie en kartering
4.1 Bodemgesteldheid
Tijdens het booronderzoek is de in § 3.4 beschreven bodemgesteldheid in hoofdlijnen
bevestigd. Op de op dekzandruggen gelegen Zuid Esch, de Aakamp en de Oude
Aalderinkskamp zijn conform de verwachting hoge bruine enkeerdgronden met
een dikte variërend van 50 tot meer dan 100 cm aangetroffen (kaartbijlage 1).
Het gaat om oude bouwlanden die in de Nieuwe tijd intensief zijn bemest met een
mengsel van plaggen en mest. Hierbij moet opgemerkt worden dat met name op
de Zuid Esch de gebieden met deze bodems sterk door zandafgraving en egalisatie
zijn aangetast. De Aakamp en de Oude Aalderinkskamp zijn daarentegen (vrijwel)
intact. Daar waar intacte hoge bruine enkeerdgronden zijn aangetroffen, rust het
plaggendek op veel plaatsen op een lichtbruingrijze oude cultuurlaag met een
maximale dikte van circa 35 cm. Deze laag moet gezien worden als een bouwvoor
uit de tijd voor de toepassing van plaggenbemesting. Opvallend is dat de natuurlijke
bodem onder de onderzochte plaggendekken, voorzover dit vastgesteld kon worden,
over het algemeen een beekeerdgrond is. Veldpodzolen zijn slechts op enkele
plaatsen onder een plaggendek geconstateerd. Op het hoogste deel van de
Aalderinkskamp is mogelijk een moderpodzol aangetroffen.
Op de overige (lage) dekzandruggen in het plangebied Bornsche Maten ontbreken
dikke plaggendekken. In tegenstelling tot wat op de in § 3.4 besproken bodemkaarten
is aangegeven, zijn tijdens boor- en proefsleuvenonderzoek op deze ruggen niet
of nauwelijks (eenduidige) veldpodzolen vastgesteld. Over het algemeen is er sprake
van lemige tot sterk lemige bodems (Oud Dekzand) waarin (sterk) roestige beekeerdgronden zijn gevormd. Het hoge leemgehalte van de bodem en de hoge grondwaterstand lijkt de vorming van podzolen in grote delen van het plangebied te hebben
verhinderd. Een uitzondering vormt de noordoosthoek van het plangebied waar
op de Hemmelhorst op diverse plaatsen (resten van) veldpodzolen zijn aangetroffen.
Opvallend is dat op veel plaatsen door (kortstondige?) toepassing van een vorm
van plaggenbemesting op de beekeerdgronden een dun cultuurdek met een dikte
van 35 tot 50 cm is ontstaan. In grote lijnen gaat het hierbij om gebiedsdelen
ten oosten van de Bornsche beek en om de randen van gebieden met hoge bruine
enkeerdgronden. In het begin van de 19e eeuw lagen in relatief laaggelegen en
natte delen van het plangebied kleine akkers te midden van uitgestrekte gebieden
met hooi- en weilanden (figuur 11). Kennelijk werd ook op deze akkers, bijvoorbeeld
op de Kuuperskamp, in beperkte mate of periodiek een vorm plaggenbemesting
toegepast. Uit historische bronnen is echter ook bekend dat in Twente de iets
hoger gelegen, droge hooilanden en weiden om de twee, drie of vier jaar werden
bemest met pure stalmest of compost. De compost bestond uit een mengsel van
zand, modder of vette grond en schapenmest (Von Bönninghausen, 1820).
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Mogelijk vormt deze wijze van bemesting een verklaring voor de vorming van dunne
cultuurdekken op lage dekzandruggen ten oosten van de Bornsche beek. De
aanwezigheid van scherven aardewerk uit de tweede helft van de Late Middeleeuwen
tot en met het begin van de 17e eeuw (circa 1250 tot 1625) doet vermoeden dat
er in dit gebied toen reeds sprake was van bemesting van (de hoger gelegen)
hooilanden en/of akkers. De lager gelegen hooi- en weilanden werden bemest door
ze te bevloeien met water uit de beken. In deze lager gelegen delen van het
plangebied Bornsche Maten zijn (vrijwel) uitsluitend beekeerdgronden aangetroffen.
In tijden van hoogwater werd in deze gebieden een dunne laag slib of beekklei
afgezet. Als gevolg hiervan is in deze gebieden de top van het bodemprofiel vaak
sterk kleiig. Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de afzetting van beekklei
hoofdzakelijk beperkt is gebleven tot gebieden lager dan 14 m +NAP.
Als laatste moet vermeld worden dat delen van de lage dekzandruggen, met name
op de Hemmelhorst, door recente grondverbetering zijn aangetast. Dit wil zeggen
dat bepaalde delen zijn geëgaliseerd, vergraven of afgegraven (kaartbijlage 1).
Daarnaast is op enkele percelen ten zuidoosten van de Grutterskamp en ten
noorden van de Deurningerweg bovenop het natuurlijke bodemprofiel een dik
(sub-)recent pakket grond vastgesteld, waarmee deze laaggelegen percelen zijn
opgehoogd.

4.2 Archeologie
4.2.1 Inleiding
Tijdens de veldinspectie (2003) en de kartering (2004 en 2005) zijn op 43 plaatsen
archeologische vondsten gedaan (kaartbijlage 2: RAAP-objectnummers BOWW 1 t/m
18 en 28 t/m 52). De vondsten uit de kartering duiden op resten uit een beperkt
aantal archeologische perioden. Het gaat om vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum en/of Neolithicum, scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en/of
Romeinse tijd en scherven gedraaid aardewerk uit de (Late) Middeleeuwen en/of
Nieuwe tijd. De vindplaatsen uit de kartering zijn tezamen met de vindplaatsen uit
het bureauonderzoek (BOWW 19 t/m 24) opgenomen in een vindplaatsencatalogus
(bijlage 1). Waar dit op basis van de huidige stand van kennis mogelijk is, zijn
kleine vindplaatsen (puntlocaties) samengevoegd tot grotere archeologische
terreinen (vlakken). Dit is het geval wanneer ze in elkanders nabijheid op dezelfde
geomorfologische en bodemkundige eenheid liggen (bijv. een dekzandrug) en
derhalve onderdeel lijken te zijn van een groter vermoedelijk aaneengesloten terrein
met (verspreide) archeologische resten. Na het samenvoegen van puntlocaties
resteren nog 27 grote en kleine vindplaatsen (kaartbijlage 2: catalogusnummers
1 t/m 27) waarvan de landschappelijke kenmerken en vondsten in de vindplaatsencatalogus worden besproken. Voor gedetailleerde gegevens op vindplaatsniveau
wordt derhalve verwezen naar bijlage 1.
Naar aanleiding van de resultaten van de veldinspectie (2003) is reeds opgemerkt
dat de relatief lage dekzandruggen met overwegend natte bodems een opvallend
grote hoeveelheid vindplaatsen hebben opgeleverd (Scholte Lubberink, 2003).
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De resultaten van de kartering (2004 en 2005) versterken dit beeld. Op basis van
de verspreiding van vindplaatsen van vuurstenen artefacten en scherven handgevormd
aardewerk kan gesteld worden dat in het plangebied Bornsche Maten archeologische
resten van kampementen en nederzettingsterreinen uit de Prehistorie en Romeinse
tijd voorkomen in gebieden boven 13,7 m +NAP waaraan in 2003 een middelmatige
of hoge archeologische verwachting is toegekend (Scholte Lubberink, 2003). De
aard van het (huidige) bodemprofiel speelt een veel geringere rol in de verspreiding
van archeologische resten dan op voorhand werd verwacht. De desbetreffende
(lage) dekzandruggen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit lemig Oud Dekzand. Als
gevolg van de combinatie van lemige bodems en hoge grondwaterstanden heeft er
slechts in een geringe mate bodemvorming plaatsgevonden. De natuurlijke bodems
op deze terreinen kunnen hoofdzakelijk geclassificeerd worden als beekeerdgronden
en zwak ontwikkelde veldpodzolen (zie § 3.4 en § 4.1). Over het algemeen zijn
deze bodems zeer rijk aan roestvlekken en -concreties en plaatselijk zelfs sterk
verkit. Aan gebieden met dergelijke bodems wordt doorgaans een middelmatige of
zelfs lage archeologische verwachting toegekend. In plangebied Bornsche Maten
blijken ze daarentegen rijk aan archeologische resten te zijn. Relatief droge bodems
die eventueel als het restant van een moderpodzol kunnen worden aangemerkt,
zijn tijdens het onderzoek alleen aangetroffen op het hooggelegen noordelijke
deel van de Zuid Esch en op de Oude Aalderinkskamp.
4.2.2 Vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum
In plangebied Bornsche Maten zijn op 27 locaties, verdeeld over 16 vindplaatsen/
catalogusnummers, vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum en/of Neolithicum
aangetroffen (figuur 12 en bijlage 1: catalogusnummers 1 t/m 6, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 20, 21, 24 en 26). Daarnaast is van één locatie een neolithische stenen
bijl bekend. Het gaat om een losse vondst in het dal van de Slangenbeek die als
depot of offergave beschouwd kan worden (bijlage 1: catalogusnummer 7).
Tijdens de veldinspectie (2003) en de kartering (2004 en 2005) zijn, in aanvulling
op de vijf reeds bekende vindplaatsen (zie § 3.5.1), op 22 locaties in totaal 46
vuurstenen artefacten gevonden (figuur 12). Het merendeel van deze vondsten is
gedaan door middel van oppervlaktekartering, een klein aantal is aangetroffen
tijdens booronderzoek. Het betreft in vrijwel alle gevallen losse vondsten of een
kleine hoeveelheid verspreid aangetroffen artefacten. In het verleden zijn onder
optimale omstandigheden, dat wil zeggen op akkers met een zeer goede vondstzichtbaarheid, op enkele plaatsen ook grotere hoeveelheden vuursteen aan de
oppervlakte aangetroffen (bijlage 1: catalogusnummer 2: BOWW 21; catalogusnummer 5: BOWW 22).
Op basis van de resultaten van de oppervlaktekartering lijkt het erop dat op de
dekzandruggen in plangebied Bornsche Maten, en plaatselijk ook in de aangrenzende
laagten, sprake is van een dunne en vrijwel continue strooiing van vuurstenen
artefacten. Het merendeel van de vuurstenen artefacten en hun ruimtelijke spreiding
lijkt het resultaat te zijn van herhaaldelijke, kortstondige activiteiten gedurende
een periode van honderden zo niet duizenden jaren in het Meso- en/of Neolithicum.
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Eenduidige en ruimtelijk strikt begrensde concentraties van vuurstenen artefacten,
die de weerslag vormen van kampementen van jager-verzamelaars, zijn tijdens de
veldinspectie (2003) en de kartering (2004 en 2005) niet (meer) aangetroffen.
Dit hoeft niet te betekenen dat deze (plaatselijk) niet aanwezig zijn (geweest).
Tijdens archeologisch prospectieonderzoek in het verleden zijn in de Bornsche
Maten en in het gebied direct ten oosten ervan namelijk diverse (kleine)
vuursteenconcentraties uit het Mesolithicum vastgesteld. Gezien de aard en
conservering van de bodems wordt het echter minder waarschijnlijk geacht dat
zich in plangebied Bornsche Maten nog meerdere goed geconserveerde vuursteenvindplaatsen bevinden. Als gevolg van bodembewerking (vanaf de IJzertijd) zal
het merendeel van de vuurstenen artefacten zijn opgenomen in de bouwvoor en
verplaatst en verspreid zijn. Onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld langs
de randen van beekdalen en depressies of onder plaggendekken, kunnen zich
echter nog vuurstenen artefacten in situ bevinden. Langs de randen van de
dekzandruggen in de beekdalen kunnen zich eventueel ook afvaldumps en dergelijke
uit deze periode bevinden. Tijdens het booronderzoek zijn hiervoor echter geen
concrete aanwijzingen gevonden.

[3 8 ]
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4.2.3 Vindplaatsen uit de IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd
In plangebied Bornsche Maten zijn op 36 locaties verdeeld over 14 vindplaatsen/
catalogusnummers scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en/of Romeinse
tijd gevonden (figuur 13 en bijlage 1: catalogusnummers 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 15,
16, 17, 19, 20, 21 en 22). Van drie locaties waren voorafgaand aan het onderhavige
onderzoek reeds vondsten van handgevormd aardewerk bekend (zie § 3.5.1). Op
één plaats is in het verleden een spekstenen beker uit de Romeinse tijd gevonden
(bijlage 1: catalogusnummer 14). Tijdens de veldinspectie (2003) en de kartering
(2004 en 2005) zijn op nog eens 32 locaties scherven handgevormd aardewerk uit
de IJzertijd en/of Romeinse tijd gevonden. In totaal gaat het om 514 scherven
handgevormd aardewerk die nagenoeg allemaal afkomstig zijn van (lage) dekzandruggen of van de randen daarvan.
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Verreweg het grootste deel van de scherven handgevormd aardewerk is afkomstig
van 22 locaties verdeeld over vier grote tot zeer grote vindplaatsen: de Zuid Esch
(N=151; catalogusnummer 1), de Oude Aalderinkskamp/ Hemmelhorst (n=184;
catalogusnummer 2), de Grutterskamp (N=103; catalogusnummer 3) en Hofmeiersblok/
Aakamp (N=51; catalogusnummer 16).
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Deze vindplaatsen die alle vier op lage dekzandruggen ten dele met en ten dele
zonder plaggendek liggen, representeren (waarschijnlijk) omvangrijke nederzettingsterreinen uit de (Late) IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd. Op deze terreinen kunnen
de resten (grondsporen) van boerderijen, bijgebouwen, waterputten, kuilen, etc.
verwacht worden. Binnen de vier grote vindplaatsen is sprake van aanzienlijke
verschillen in conservering en vondstdichtheid, die in verband staan met de aard
en conservering van het (huidige) bodemprofiel. Delen van de onderhavige
vindplaatsen zijn afgedekt door een plaggendek, terwijl andere delen in recente
heideontginningen liggen. Daarnaast zijn bepaalde delen van de voornoemde
vindplaatsen afgegraven, vergraven of in meer of mindere mate geëgaliseerd.
De vindplaatsen de Zuid Esch, de Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst en
Hofmeiersblok/Aakamp (kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummers 1, 2 en 16)
liggen vrijwel geheel binnen de grenzen van plangebied Bornsche Maten. De
vindplaats op de Grutterskamp (bijlage 1: catalogusnummer 3) daarentegen strekt
zich vermoedelijk in oostelijke richting uit tot buiten het plangebied. Hierop
wijzen de vondsten van scherven handgevormd aardewerk nabij de Hesselerweg
direct buiten het plangebied (kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummer 15).
Van de vier grote vindplaatsen zijn er drie inmiddels onderzocht door middel van
het graven van proefsleuven (kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummers 1, 3
en 16). De resultaten hiervan worden besproken in hoofdstuk 5.
De overige vindplaatsen van handgevormd aardewerk zijn relatief klein, de vondstaantallen zijn veel geringer. Intrigerend vanwege hun afwijkende landschappelijke
ligging zijn de vindplaatsen op de Kuuperskamp, een smalle en natte dekzandwelving met beekeerdgronden ter hoogte van de 2e Hemmelhorst. Hier zijn op
vier locaties aan de oppervlakte scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd
en/of Vroeg Romeinse tijd aangetroffen. Drie keer betreft het de vondst van één of
twee scherven (kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummers 13, 20 en 21). Op één
vindplaats is een kleine concentratie scherven vastgesteld (catalogusnummer 19).
Karterend booronderzoek op het hoogstgelegen deel van de dekzandwelving leverde
geen vondsten op. De aard van de vier vindplaatsen is vooralsnog onduidelijk.
Duidelijk is wel dat in de IJzertijd en/of Romeinse tijd op de onderhavige
dekzandwelving, ondanks zijn lage ligging en natte bodem, activiteiten zijn
uitgevoerd. Welke activiteiten dit zijn zal door middel van vervolgonderzoek
bepaald moeten worden.
Verder zijn op drie laaggelegen vindplaatsen verspreid over het plangebied
Bornsche Maten losse oppervlaktevondsten van handgevormd aardewerk gedaan
(kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummers 8, 22 en 17). Vermoedelijk gaat
het om ‘ruis’ van de nabijgelegen grote nederzettingsterreinen.
Aanwijzingen voor eventuele afvaldumps uit deze periode heeft het booronderzoek
niet opgeleverd. Wel is tijdens de opgraving van de Zuid Esch op de overgang van
de dekzandrug naar de rand van het dal van de Bornsche beek een (mogelijke)
afvaldump gevonden (Scholte Lubberink, in voorbereiding). In principe kunnen
overal op de overgang van de grote nederzettingsterreinen naar de aangrenzende
beekdalen afvaldumps voorkomen.
[4 0 ]
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Daar waar de grote vindplaatsen 1, 2, 3 en 16 min of meer grenzen aan gebieden
met een lage archeologische verwachting is de kans op afvaldumps het grootst.
4.2.4 Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
Uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn op een groot aantal vindplaatsen
verspreid over het plangebied vondsten gedaan (figuur 14). Het gaat hierbij
vooralsnog uitsluitend om losse vondsten (kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummers 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15 t/m 20 en 23 t/m 27).
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Het oudste aardewerk uit deze periode bestaat uit een klein aantal kogelpotscherven
en een enkele scherf Pingsdorf uit de eerste helft van de Late Middeleeuwen
(1050-1250 na Chr.). Deze vondsten zijn afkomstig van of uit de directe omgeving
van plaggendekken op de Zuid Esch, de Oude Aalderinkskamp en het Hofmeiersblok/
Aakamp (kaartbijlage 2 en bijlage 1: catalogusnummers 1, 2 en 16). De dichtheden
zijn zo gering dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor bewoning in de eerste
helft van de Late Middeleeuwen. Op de Oude Aalderinkskamp moet rekening
gehouden worden met een kleine kans op middeleeuwse bewoningssporen.
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De kans is echter groter dat de desbetreffende scherven op agrarische activiteiten
wijzen. In een recente heideontginning direct ten oosten van het plangebied
Bornsche Maten is een scherf Huneschans-aardewerk uit de 10e eeuw na Chr.
gevonden. Het is onduidelijk hoe deze vondst geïnterpreteerd moet worden.
Vondsten uit de tweede helft van de Late Middeleeuwen en het begin van de
Nieuwe tijd (circa 1250 tot 1600 na Chr.) zijn op een veel groter aantal vindplaatsen
gedaan (figuur 14). Het gaat hoofdzakelijk om scherven (proto-)steengoed en
grijsbakkend aardewerk, die verspreid over en langs de randen van dekzandruggen
met en zonder plaggendek en in de beekoverstromingsvlakten en beekdalen zijn
aangetroffen. De desbetreffende vondsten duiden waarschijnlijk op agrarische
activiteiten. Ze zijn vermoedelijk via het bemesten van hooilanden en akkers in
het plangebied terechtgekomen (zie § 4.1).

[4 2 ]
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5 Proefsleuvenonderzoek
5.1 Inleiding
In het najaar van 2004 en in de winter van 2006 zijn drie grote vindplaatsen in
plangebied Bornsche Maten onderzocht door middel van het graven van proefsleuven.
Het gaat om de vindplaatsen Zuid Esch (bijlage 1: catalogusnummer 1), Grutterskamp (catalogusnummer 3) en Hofmeiersblok/Aakamp (kaartbijlage 2: catalogusnummer 16). De vindplaatsen Zuid Esch en Hofmeiersblok/Aakamp zijn in verband
met de planning van de woningbouw in 2004 met voorrang onderzocht door middel
van een grootschalig proefsleuvenonderzoek. Het deelgebied waarin deze vindplaatsen
liggen, wordt hieronder aangeduid met de werktitel ‘deelgebied Zuid Esch’.

5.2 Resultaten deelgebied Zuid Esch
5.2.1 Landschappelijke aspecten
Geomorfologie
Deelgebied Zuid Esch bestaat in geomorfologisch opzicht uit een noord-zuid
georiënteerde dekzandrug die omgeven wordt door een laaggelegen reliëfarme beekdalbodem. De hoogteligging van het gebied varieert van circa 13,5 tot 15 m +NAP
op de dekzandrug (Zuid Esch) tot circa 12,5 tot 13,5 m +NAP in het omliggende
beekdal van de Bornsche beek. Als gevolg van ophoging door de toepassing van
plaggenbemesting in de Nieuwe tijd en bodemverlaging door ontgrondingen en
egalisaties in recente tijd wijkt de huidige hoogte van het maaiveld sterk af van de
oorspronkelijke hoogte. Uit de gegevens uit het booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de feitelijke dekzandrug zich beperkt tot het gebied ten zuiden
van de Deurningerweg. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de rug zich hier
oorspronkelijk ongeveer 100 cm boven het omliggende beekdal verhief van ongeveer
13,8 tot 14,8 m +NAP. De hoogste delen van de dekzandrug kenmerken zich, met
name in het zuiden, door geringe hoogteverschillen van slechts 20 tot 30 cm.
Als gevolg hiervan heeft het zuidelijke deel van de dekzandrug een plateau-achtig
karakter. Aan de noordzijde van de dekzandrug bevindt zich een relatief hoge kop,
waarvan een deel door zandafgraving is verdwenen. Het gebied ten noorden van
de Deurningerweg (Hofmeiersblok/Aakamp) kan op basis van de reliëfkenmerken
het beste omschreven worden als een (lage) dekzandwelving. Dit gebied lag
oorspronkelijk ongeveer 100 cm lager dan de dekzandrug ten zuiden van de
Deurningerweg. De relatief hoge ligging van het huidige terrein wordt veroorzaakt
door het dikke plaggendek.
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Figuur 15. Menglaag onder een
plaggendek in de westwand van
werkput 6 (catalogusnummer 16).

Figuur 16. IJzerrijke sterk verkitte ondergrond met humeuze
vlekken in werkput 4 (catalogusnummer 16).

[4 4 ]

RAAP-rapport 1132 / herziene eindversie 23-05-2006

Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven)

De beekdalbodem die de Zuid Esch aan drie zijden omgeeft, vertoont slechts (zeer)
geringe hoogteverschillen. Aan de oostzijde van de Zuid Esch liggen op twee
plaatsen relatief lage terreindelen. Deze laagten zijn waarschijnlijk ontstaan
door erosie door de Bornsche beek in het verleden. Tijdens booronderzoek is in
de meest noordelijke laagte een opgevulde, oude beekbedding aangetroffen
(kaartbijlage 1: boring 86).
Bodemgesteldheid
In bodemkundig opzicht bestaat het deelgebied Zuid Esch uit twee zones die
worden gekenmerkt door de (voormalige) aanwezigheid van respectievelijk hoge
bruine enkeerd- en beekeerdgronden.
Hoge bruine enkeerdgronden zijn tijdens het inventariserend veldonderzoek
aangetroffen op de Zuid Esch en op een kamp ten zuiden daarvan. Deze bodems
zijn ontstaan door de toepassing van plaggenbemesting in de Nieuwe tijd. Tijdens
het onderzoek bleek dat de enkeerdgronden op de Zuid Esch in meer of mindere
mate zijn aangetast door recente bodemingrepen, waardoor het plaggen- of esdek
plaatselijk (grotendeels) is verdwenen en de natuurlijke ondergrond (plaatselijk)
tot op grote diepte is verstoord. Lokale zegslieden meldden dat het centrale deel
van de Zuid Esch in de dertiger jaren van de 20e eeuw gedeeltelijk is ontgrond,
onder andere ten behoeve van de aanleg van de huidige Rondweg. Direct ten zuiden
hiervan heeft aan het eind van de zestiger jaren nog een grootschalige en diepe
ontgronding plaatsgevonden. Het ontgronde perceel is nadien opgehoogd/opgevuld
met grond afkomstig van het meest zuidelijke deel van de Zuid Esch. Als gevolg
hiervan is daar het plaggendek vrijwel geheel verdwenen en is er vrijwel overal
sprake van AC-profielen. Opmerkelijk is dat de egalisatie van het esdek en de
latere aanwezigheid van een boomkwekerij hier niet of nauwelijks tot een verstoring
van de natuurlijke ondergrond heeft geleid.
Op het noordelijke deel van de Zuid Esch, dat wil zeggen ten noorden van het
ontgronde gebied, zijn intacte plaggenbodems aangetroffen. Hier bevinden zich
50 tot 70 cm dikke, donkerbruine tot donkerbruingrijze plaggendekken, waaronder
zich op de meeste plaatsen een (licht-)bruingrijze, fossiele cultuurlaag en/of
menglaag bevindt met een dikte van 20 tot 40 cm. De overgang van de fossiele
cultuurlaag naar het onderliggende (begraven) natuurlijke bodemprofiel is op
verscheidene plaatsen sterk gebioturbeerd (mollenlaag). De dikte van deze
overgangslaag varieert van 5 tot 20 cm. Soms is er onder het plaggendek sprake
van een menglaag, waarin het gespitte, natuurlijke bodemprofiel uit de tijd van
de ontginning nog duidelijk herkenbaar is (figuur 15). Dit betekent dat op deze
plaatsen na de ontginning een snelle ophoging met plaggenmateriaal heeft plaatsgevonden, waardoor de menglaag niet door bodembewerking is gehomogeniseerd.
Opvallend is dat het (onder plaggendekken begraven) natuurlijke bodemprofiel op
de Zuid Esch, voorzover dit nog is vast te stellen, vrijwel overal een beekeerdgrond
is. De humeuze A-horizont (minerale eerdlaag) van deze natte bodems is doorgaans
opgenomen in een fossiele cultuurlaag of tijdens de ontginning verwerkt in een
menglaag.
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Figuur 17. Gecoupeerde
paalkuil in werkput 15
(catalogusnummer 1).

Figuur 18. Opgravingsvlak in werkput 15 met
diverse paalkuilen
(catalogusnummer 1).
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De daaronder liggende C-horizont bestaat uit geelgrijs tot geelwit, lemig tot
sterk lemig en matig fijn tot fijn zand, waarbij het gezien het hoge leemgehalte
vermoedelijk hoofdzakelijk om oud dekzand gaat. Door seizoensmatige fluctuaties
in de grondwaterstand heeft het natuurlijke bodemprofiel een sterke tot zeer
sterke verrijking met ijzerdeeltjes ondergaan. Hierdoor is de C-horizont zeer rijk
aan bruine roestvlekken en/of ijzerconcreties. Met name langs de randen van de
Zuid Esch is het bodemmateriaal hierdoor sterk verkit en hard als beton. Binnen
deze zone vallen verder de vele grote en kleine humeuze vlekken op die mogelijk
de voormalige standplaatsen van bomen en struiken en hun wortelgangen
aanduiden (figuur 16).
5.2.2 Archeologie Zuid Esch (catalogusnummer 1)
Grondsporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 1 is een groot aantal archeologische
sporen aangetroffen (kaartbijlage 3). Hierbij is onderscheid gemaakt in:
1. (paal-)kuilen;
2. greppels;
3. natuurlijke bodemverkleuringen;
4. recente bodemverstoringen.
Ad. 1 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 167 paalkuilen en andere kleine
kuilen aangetroffen (kaartbijlage 3). Het gaat in de regel om sporen met een
omvang van enkele decimeters en met een ronde, ovale of afgerond rechthoekige
vorm, waarbij het in de meeste gevallen om paalkuilen zal gaan. Ze tekenen zich
af in de top van het gele tot geelwitte zand (C-horizont; figuren 17 en 18). In
de gebieden met een intact plaggendek bevinden ze zich direct onder de fossiele
cultuurlaag (Apb-horizont), in de geëgaliseerde gebieden direct onder de moderne
bouwvoor. Grote (afval-)kuilen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De
kleur van de vulling van de doorgaans goed geconserveerde grondsporen varieert
van donkergrijs tot lichtbruingrijs. De donkergekleurde sporen zijn uitstekend
zichtbaar, de lichtgekleurde sporen zijn vaag tot zeer vaag en soms moeilijk te
herkennen. De diepte van de paalkuilen en kuilen varieert van 5 tot 40 cm. In
het zuiden concentreren ze zich op de hoogste en relatief vlakke delen van de
dekzandrug. In het noorden bevindt het merendeel van de goed geconserveerde
sporen zich op de noord- en oostflank van de dekzandrug (kaartbijlage 3:
werkputten 12 en 15). Op het hoogste deel van de dekzandrug zijn de sporen
vaag en ondiep (kaartbijlage 3: werkput 14). Hier zijn de sporen door bodembewerking afgetopt.
Duidelijke structuren (huisplattegronden, schuren) zijn, met uitzondering van een
mogelijke spieker in het westelijke deel van werkput 30, tijdens het proefsleuvenonderzoek (nog) niet gevonden of herkend. Dit betekent echter niet dat deze
niet aanwezig zijn. Gezien de dichtheid aan en conservering van de grondsporen
zullen zich in de niet onderzochte delen van het terrein ongetwijfeld structuren
bevinden.

RAAP-rapport 1132 / herziene eindversie 23-05-2006

[4 7 ]

Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven)

Op grond van de vondsten uit de vulling van diverse paalkuilen en kuilen dateren
deze (vrijwel) uitsluitend uit de (Late) IJzertijd en/of de Romeinse tijd (zie
Vondsten).
Ad. 2 In een klein aantal werkputten zijn greppels aangetroffen (kaartbijlage 3).
Deze sporen kenmerken zich door een donkere, humeuze vulling. Ze concentreren
zich vooral op de flanken van de Zuid Esch op de overgang naar het dal van de
Bornsche beek. In de meeste gevallen gaat het om perceelscheidingen. Een
dubbele greppel in de werkputten 10, 12 en 15 lijkt bijvoorbeeld de voormalige
grens van de Zuid Esch aan te duiden. Hetzelfde geldt voor enkele greppels in
werkput 35. Geen van de greppels op vindplaats 1 heeft vondsten opgeleverd.
Het meest waarschijnlijk is dat de perceelscheidingen uit de Late Middeleeuwen
en/of Nieuwe tijd dateren. In werkput 26 is een systeem van zogenaamde
ontginningsgreppels aangesneden (figuur 19). Het gaat om greppels die tijdens
de ontginning van het terrein zijn gegraven om de bodemstructuur te verbeteren.
Op grond van enkele aardewerkscherven afkomstig uit de vulling van een ontginningsgreppel dateert dit systeem van ontginningsgreppels uit de 17e eeuw of later.
Figuur 19. Ontginningsgreppels in werkput 26
(catalogusnummer 1).

Ad. 3 In terreindelen met een ijzerrijke, sterk verkitte bodem zijn net als in
het Hofmeiersblok (zie § 5.2.3) veel natuurlijke bodemverkleuringen of sporen
aangetroffen (kaartbijlage 3). De vorm van deze sporen is over het algemeen zeer
grillig, hoewel ook ronde, ovale en afgerond vierkante en rechthoekige vormen
voorkomen. De desbetreffende sporen kenmerken zich door een zandige, sterk
humeuze tot venige vulling. De kleur varieert van grijs tot donkergrijs.
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De genese van deze sporen is niet geheel duidelijk. Duidelijk is wel dat het om
natuurlijke fenomenen gaat. Vermoedelijk betreft het de voormalige standplaatsen
van bomen en struiken en hun wortelgangen.
Ad. 4 De recente bodemverstoringen die in de werkputten 16, 18, 19, 21, 23 en
24 zijn aangetroffen, houden verband met grootschalige ontgrondingen van
aansluitende percelen in de dertiger en zestiger jaren van de 20e eeuw (zie § 5.2.1;
kaartbijlage 3). In het desbetreffende gebied zijn alle archeologische sporen
verdwenen, mogelijk met uitzondering van eventuele (diepe) waterputten. In
werkput 10 is eveneens een diepe, recente ontgronding aangetroffen. De omvang
van deze ontgronding is onbekend. In de overige delen van het onderzochte gebied
is slechts sprake van kleinschalige en lokale verstoringen. In de percelen die tot
voor kort in gebruik waren als boomkwekerij ligt een noord-zuid georiënteerd
systeem van drainagebuizen. De sleuven waarin de buizen liggen, hebben een
breedte van 25 tot 50 cm.
Vondsten
Algemeen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 1 zijn in totaal 212 artefacten
verzameld tijdens de aanleg van proefsleuven en het couperen van grondsporen
(bijlage 2). Het gaat om scherven handgevormd (N=149) en gedraaid aardewerk
(N=15), vuurstenen artefacten (N=9), verbrande leem (N=9), bot (N=1), steen (N=23),
metaalslak (N=4), slak onbepaald (N=2) en ijzeroer (N=1). Over het algemeen is
de vondstdichtheid gering. Dit zal mede het gevolg zijn van het ontbreken van een
vondstrijke fossiele cultuurlaag in het zuidelijke deel van het terrein en van het
ontbreken van of gebrek aan vondstrijke, grote kuilen en greppels. De gecoupeerde
paalkuilen, kuilen en greppels bevatten meestal slechts één of enkele artefacten.
Het grootste aantal artefacten per spoor is 12 (werkput 13: vondstnummer 44).
Geen van de sporen bevat voldoende materiaal voor een statistische analyse op
grond waarvan een betrouwbare datering bepaald kan worden.
Handgevormd aardewerk
Handgevormd aardewerk is de grootste vondstcategorie (bijlage 2). Het gaat over
het algemeen om relatief kleine aardewerkfragmenten. Het betreft 5 randscherven,
117 wandscherven en 27 stuks ondetermineerbaar aardewerkgruis, die vrijwel
zeker alle uit de tijdspanne IJzertijd tot en met Romeinse tijd dateren. Vanwege
het vrijwel ontbreken van eenduidige, diagnostische kenmerken is het lastig om
het materiaal met zekerheid aan een bepaalde fase binnen deze tijdspanne toe te
wijzen. Op basis van het voorkomen en ontbreken van bepaalde kenmerken is het
echter mogelijk om onder voorbehoud tot een meest waarschijnlijke datering te
komen.
Het grootste deel van het determineerbare handgevormde aardewerk (N=117) is
ruwwandig (N=83; 71%), een deel is gladwandig of gepolijst (N=20; 17%) en een
deel is besmeten (N=14; 12%). Het geringe aantal besmeten scherven heeft een
chronologische betekenis.
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In de Vroege en Midden IJzertijd is het percentage besmeten aardewerk doorgaans
groter. Het voor vindplaats 1 vastgestelde percentage vertoont overeenkomsten
met de percentages besmeten materiaal op vindplaatsen uit de Late IJzertijd en
Vroeg Romeinse tijd te Raalte (10%; Groenewoudt e.a., 1998) en Zutphen (15%;
Fontijn, 1996). Als magering is bij het Bornse aardewerk vrijwel uitsluitend
gebruik gemaakt van steengruis. Niet minder dan 93% van het aardewerk is met
dit materiaal gemagerd. Hierbij moet opgemerkt worden dat één keer de combinatie
steen-/potgruis en vier keer de combinatie zand/steengruis is geconstateerd.
De overige 7% is gemagerd met zand. Plantaardige magering of magering met
(verbrand) bot is niet vastgesteld. Een klein deel van de scherven is gemagerd
met grof tot zeer grof steengruis (bijlage 2: vondstnummers 30 en 87). De
desbetreffende scherven vertonen wat betreft magering en baksel overeenkomsten
met aardewerk (Kümmerkeramiek) uit de Midden en/of Late Bronstijd. De desbetreffende scherven zijn echter relatief dunwandig en deels besmeten, zodat
een datering in de IJzertijd meer voor de hand ligt. Mogelijk vergelijkbare grove
IJzertijd-scherven uit Raalte worden door Groenewoudt e.a. (1998) aangeduid
met de term Grobkeramik.
De vijf randscherven van vindplaats 1 zijn te klein om met zekerheid iets over de
vorm van de potten te kunnen zeggen. In drie gevallen lijkt het om randen van
potten met een (relatief korte) concave hals te gaan. Het percentage versierde
scherven is zeer laag (N=4; 3%). Het betreft één wandscherf met lijnversiering
(groeflijn) en drie randscherven met vingertopindrukken, waarbij de indrukken
één keer aan de binnenzijde van de rand, één keer op de rand en één keer aan de
buitenzijde van de rand zijn aangebracht. Randen waarbij de vingertopindrukken
aan de buitenzijde zijn aangebracht, verschijnen in Oost-Nederland in de loop van
de eerste eeuw na Chr. In deze periode bevindt het merendeel van de indrukken
zich op de rand, zoals in de IJzertijd gebruikelijk is. Vanaf de tweede eeuw na Chr.
zijn de indrukken vrijwel altijd aan de buitenzijde van de rand geplaatst (Groenewoudt e.a., 1998). Het lage percentage versierd aardewerk vertoont overeenkomsten
met dat van de voornoemde vindplaatsen uit de Late IJzertijd en Vroeg Romeinse
tijd in Raalte (3%) en Zutphen (4%).
Op basis van de beschreven kenmerken van het handgevormde aardewerk wordt een
datering in de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd het meest waarschijnlijk
geacht.
Gedraaid aardewerk
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 15 scherven gedraaid aardewerk verzameld
(bijlage 2). Hiervan zijn er 8 afkomstig uit grondsporen: (ontginnings-)greppels
(N=4), een grote kuil (N=3) en een kleine kuil of paalkuil (N=1). De overige
scherven zijn verzameld tijdens de aanleg van de proefsleuven en afkomstig uit
het esdek of uit de bouwvoor. Het betreft vier scherven grijsbakkend aardewerk
uit de twee helft van de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd A, twee scherven
roodbakkend aardewerk, waarvan één afkomstig van een slibversierd bord
(vondstnummer 31) uit de Nieuwe tijd B. Bij de overige gedraaide scherven gaat
het om scherven steengoed uit de Late Middeleeuwen (N=2) en Nieuwe tijd (N=6).
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Het meest interessant is een 14e- of 15e-eeuwse scherf van een Siegburg trechterbeker met twee ronde appliques in de vorm van een bloem (vondstnummer 36).
Vuursteen
Verspreid op vindplaats 1 zijn 9 vuurstenen artefacten gevonden (bijlage 2).
Hiervan zijn er 6 aangetroffen tijdens de aanleg van proefsleuven en afkomstig
uit de fossiele cultuurlaag of de C-horizont. De overige vuurstenen artefacten
zijn afkomstig uit grondsporen, waarvan er enkele uit de IJzertijd of Romeinse
tijd dateren. Deze artefacten zullen in die perioden door bodembewerking in de
grondsporen zijn terechtgekomen.
Het vuursteenmateriaal bestaat uit één kling, vier afslagen en drie brokken.
Het materiaal is weinig diagnostisch, gidsartefacten voor een specifieke periode
ontbreken. Een datering in de tijdspanne Mesolithicum tot en met Vroege
Bronstijd is waarschijnlijk. Opvallend is dat het merendeel van het vuursteen
(N=7) afkomstig is van het hoogste deel van het terrein in het noorden van
vindplaats 1 (kaartbijlage 2: werkputten 11, 13 en 14). Vier artefacten zijn
aangetroffen in de top van het natuurlijke bodemprofiel tijdens de aanleg van
put 11. Een controle van het vlak leverde geen aanvullende vondsten op, zodat
er vermoedelijk geen vondstconcentratie is aangesneden.
Steen
Op vindplaats 1 zijn 23 stenen artefacten aangetroffen (bijlage 2). Het gaat
uitsluitend om brokken natuursteen (meestal graniet), waarvan de (oorspronkelijke)
functie onduidelijk is. Waar stenen in grondsporen zijn aangetroffen, komen zij
meestal voor in combinatie met scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd
of Romeinse tijd.
Bot
Het proefsleuvenonderzoek heeft slechts één zeer klein fragment verbrand bot
opgeleverd (vondstnummer 53). De datering is onbekend. Aanwijzingen voor de
conservering van onverbrand botmateriaal heeft het onderzoek niet opgeleverd.
Overige vondsten
Tijdens het onderzoek zijn geen metalen voorwerpen gevonden, anders dan enkele
ijzerslakken (N=4) en een brok ijzeroer. Met uitzondering van een ijzerslak in
put 33 zijn de slakken en het ijzeroer afkomstig uit put 15 (kaartbijlage 2).
De combinatie met enkele door sterke verhitting geheel verglaasde scherven
(ovenwanden?; vondstnummers 82 en 83) en enkele brokken verbrand leem
(vondstnummer 88) doet vermoeden dat in het noordelijke deel van vindplaats 1
op een bescheiden schaal ijzer is geproduceerd of verwerkt.
Synthese
Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 1 moet conform het PvE antwoord
geven op vier algemene en drie specifieke vragen (zie § 1.3). In deze paragraaf
zal getracht worden, voorzover dat in dit stadium van het onderzoek mogelijk is,
deze vragen aan de hand van de onderzoeksresultaten te beantwoorden.
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Algemene vragen
1. Waaruit bestaan de archeologische resten?
Vindplaats 1 op de Zuid Esch heeft een grote hoeveelheid relatief goed geconserveerde archeologische sporen opgeleverd. Het gaat voornamelijk om paalkuilen en
andere kleine kuilen. Grote (afval-)kuilen of waterputten zijn niet aangetroffen.
Daarnaast zijn een kleine hoeveelheid greppels en diverse natuurlijke sporen
aangetroffen.
De vondsten bestaan uit een bescheiden hoeveelheid scherven handgevormd en
gedraaid aardewerk, diverse brokken natuursteen, enkele ijzerslakken en een
fragment verbrand bot.
Verder moet nog gewezen worden op de aanwezigheid van vuurstenen artefacten
uit het Meso- en/of Neolithicum. Deze zijn verspreid over het terrein aangetroffen
tijdens de oppervlaktekartering, het booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek.
2. Wat is de aard, datering en omvang van de archeologische resten?
De kuilen en paalkuilen zijn geconcentreerd op het noordelijke en zuidelijke deel
van een noord-zuid georiënteerde dekzandrug. Beide sporenclusters worden van
elkaar gescheiden door een voormalige ontgronding, waarin alle archeologische
sporen zijn verdwenen. Aangenomen kan worden dat er oorspronkelijk sprake was
van één groot en aaneengesloten (nederzettings-) terrein. Op basis van kenmerken
van het handgevormde aardewerk is een datering in de Late IJzertijd en/of Vroeg
Romeinse tijd het meest waarschijnlijk. Met uitzondering van een mogelijke spieker
in werkput 30 zijn er nog geen aanwijzingen voor structuren (gebouwen en
bijgebouwen). Gezien de grote dichtheid aan grondsporen worden deze wel verwacht.
Daarnaast zijn verspreid over vindplaats 1 vuurstenen artefacten uit het Mesoen/of Neolithicum aangetroffen. Het merendeel van de artefacten bevond zich niet
meer in situ. Vermoedelijk gaat het om de resten van (verstoorde) kampementen
uit deze perioden.
3. Wat is de conservering van de archeologische resten?
In het zuiden van vindplaats 1 bevindt het merendeel van de sporen zich op een
relatief vlak (plateau-achtig) deel van de voornoemde dekzandrug. Hier zijn de
sporen ondanks de egalisatie van het oorspronkelijk aanwezige plaggendek en het
voormalige gebruik als boomkwekerij goed geconserveerd. Het leesbare archeologische
vlak bevindt zich hier vrijwel overal rond 40 cm beneden het huidige maaiveld.
Op dit deel van de Zuid Esch zijn de sporen derhalve zeer kwetsbaar voor moderne
bodemingrepen. Hoewel de conservering van de sporen in dit deel van het terrein
goed is, duidt de relatief grote hoeveelheid oppervlaktevondsten toch op een
zekere mate van aantasting door moderne bodembewerking. Aan de noordzijde
van het terrein is nog wel een plaggendek aanwezig. Met name in de werkputten
12 en 15 bevinden de zeer goed geconserveerde archeologische sporen zich op
een diepte van minimaal 80 cm onder het huidige maaiveld. In de werkputten 13
en 14 lijkt het plaggendek door bodembewerking te zijn afgetopt en bevinden de
sporen zich op ongeveer 50 cm beneden het huidige maaiveld.
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Tevens zijn de sporen hier afgetopt door bodembewerking in het verleden. Dit
verklaart vermoedelijk ook de grote hoeveelheid vondsten uit de fossiele cultuurlaag
tijdens de aanleg van werkput 13 (kaartbijlage 3).
Op basis van de bodemgesteldheid kan gesteld worden dat de kans op de aanwezigheid van gave vuursteenvindplaatsen uit het Meso- en/of Neolithicum zeer
gering is. In het zuidelijke deel van vindplaats 1 lijkt de aanwezigheid van gave
vindplaatsen uit deze periode met intacte concentraties van vuurstenen artefacten,
gezien de aard van het bodemprofiel, vrijwel uitgesloten. Grondsporen (bijvoorbeeld
haard- of paalkuilen) kunnen echter nog wel voorkomen. Aan de noordzijde van
het terrein zijn wel vuurstenen artefacten in situ aangetroffen, dat wil zeggen in
de top van het natuurlijke bodemprofiel in werkput 11. Hier is echter geen sprake
van een dichte vondstconcentratie. Al met al maken de verspreide vondsten van
vuurstenen artefacten duidelijk dat er op vindplaats 1 naast bewoningssporen uit
de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd sprake is van archeologische resten
uit de Steentijd. Vermoedelijk betreft het echter hoofdzakelijk archeologisch
materiaal dat door latere bodembewerking is verspreid.
4. Wat is de relatie tussen de aangetroffen archeologische resten en het landschap?
Vindplaats 1 ligt op een lage dekzandrug met een lemige bodem ten westen van
het dal van de Bornsche beek. Opmerkelijk is dat de natuurlijke bodems op de
dekzandrug hoofdzakelijk beekeerdgronden lijken te zijn. Het gaat om bodems die
onder relatief natte omstandigheden zijn gevormd. Tegenwoordig kenmerkt het
terrein zich nog steeds door hoge grondwaterstanden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek stroomden diverse werkputten binnen korte tijd vol met grondwater.
Dit geldt vooral voor de laagst gelegen putten aan de oostzijde van de dekzandrug
(o.a. werkputten 10, 11, 22 en 25), maar ook op de hoogstgelegen delen van de
dekzandrug ontstond op diverse plaatsen wateroverlast bij het verdiepen van
vlakken en het couperen van grondsporen. De aanwezigheid van een systeem van
moderne drainagebuizen op het zuidelijke deel van de Zuid Esch en het drassige
karakter van de bovengrond spreken wat dit betreft boekdelen.
Specifieke vragen
1. Is er sprake van geïsoleerde huisplaatsen of van grotere nederzettingen?
Vermoedelijk zijn de aangetroffen grondsporen het resultaat van één of enkele
boerderijen (erven) uit de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd die in de loop
van de tijd een aantal keren zijn verplaatst. Dit betekent dat er vermoedelijk sprake
is van clusters van archeologische sporen (met plattegronden van boerderijen en
bijgebouwen) te midden van relatief ‘lege’ gebieden. Vondsten van ijzerslakken
en verbrande leem in werkput 15 aan de noordzijde van de dekzandrug duiden
verder op een bescheiden productie of verwerking van ijzer.
Daarnaast is er sprake van vondsten van vuurstenen artefacten die wijzen op de
(voormalige) aanwezigheid van kampementen of nederzettingen uit het Meso- en/of
Neolithicum. De aard en omvang van deze vindplaatsen is vooralsnog onbekend.
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2. Is er sprake van clusters van grondsporen buiten de nederzettingen, en zo ja
wat is de aard van deze grondsporen?
Op basis van het resultaat van het proefsleuvenonderzoek is deze vraag niet te
beantwoorden. Er is sprake van een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd/
Vroeg Romeinse tijd met een relatief lage dichtheid aan grondsporen. Er kan op
dit moment nog geen onderscheid worden gemaakt tussen huisplaatsen (erven)
en andere clusters van grondsporen.
3. Is er sprake van grafvelden, en zo ja wat is de relatie met de nederzettingen?
Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van grafvelden. Dit sluit echter de
aanwezigheid van kleine grafvelden niet uit. Er is nog maar weinig bekend over
het grafritueel in de Late IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd in Oost-Nederland.
Het merendeel van de grafvelden bestaat uit crematiegraven en is van een beperkte
omvang. Dergelijke kleine grafvelden kunnen tijdens een proefsleuvenonderzoek
eenvoudig worden gemist.
5.2.3 Archeologie Hofmeiersblok/Aakamp (catalogusnummer 16)
Grondsporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 16 is een beperkt aantal
archeologische sporen aangetroffen (kaartbijlage 3). Hierbij is onderscheid
gemaakt in:
1. (paal-)kuilen;
2. greppels;
3. natuurlijke bodemverkleuringen.
Ad. 1 Op vindplaats 16 zijn niet of nauwelijks paalkuilen en/of andere kuilen
aangetroffen. Slechts vijf sporen in de werkputten 2, 4, 5 en 6 zijn als kuil of
paalkuil geïnterpreteerd.
Ad. 2 In vijf werkputten zijn greppels gevonden (werkput 1, 2, 3, 5 en 6). Het
gaat om langgerekte, smalle grondsporen met een donkergekleurde, sterk humeuze
vulling. De breedte van de greppels varieert van 50 cm tot meer dan 180 cm.
Evenals op vindplaats 1 kunnen de greppels geïnterpreteerd worden als perceelscheidingen, mogelijk ten dele met een afwateringsfunctie. De vullingen van vier
oost-west georiënteerde greppels hebben vondsten opgeleverd. Het gaat om
scherven handgevormd aardewerk, waarbij het in drie gevallen waarschijnlijk om
laat-middeleeuwse kogelpotscherven gaat (bijlage 2: vondstnummers 3, 5 en 9).
Ad. 3 De sterk verkitte en ijzerrijke ondergrond van het Hofmeiersblok vertoonde
diverse natuurlijke bodemverkleuringen of sporen (kaartbijlage 2). De vorm van
deze sporen is over het algemeen zeer grillig, hoewel ook ronde, ovale en afgerond
vierkante en rechthoekige vormen voorkomen (figuur 16). De desbetreffende sporen
kenmerken zich door een zandige, sterk humeuze tot venige vulling. De kleur
varieert van grijs tot donkergrijs. De genese van deze sporen is niet geheel duidelijk.
Duidelijk is wel dat het om natuurlijke fenomenen gaat. Vermoedelijk betreft het
de voormalige standplaatsen van bomen en struiken en voormalige wortelgangen.
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Vondsten
Algemeen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 16 zijn 26 artefacten verzameld
(bijlage 2). Het gaat om scherven handgevormd (N=16) en gedraaid aardewerk
(N=7), dakpan- en baksteenfragmenten (N=2) en steen (N=1). Het merendeel van
de vondsten is afkomstig uit het plaggendek of uit de daaronder gelegen fossiele
cultuurlaag en aangetroffen tijdens de aanleg van de proefsleuven of het opschonen
van profielwanden. Slechts een klein aantal vondsten is afkomstig uit grondsporen.
Handgevormd aardewerk
Het merendeel van de vondsten op vindplaats 16 bestaat uit scherven handgevormd
aardewerk (N=16; bijlage 2). Het gaat uitsluitend om wandscherven. Het grootste
deel van het determineerbare handgevormde aardewerk is ruwwandig (N=14; 93%),
één scherf is besmeten (N=1; 7%). Eén scherf vertoont een zandmagering, de
overige 14 scherven zijn met steengruis gemagerd. Geen van de scherven is versierd.
De veelal verweerde scherven vertonen niet of nauwelijks diagnostische kenmerken
op grond waarvan ze met zekerheid aan een bepaalde periode toegewezen kunnen
worden. De besmeten scherf dateert vrijwel zeker uit de IJzertijd of Romeinse tijd
(vondstnummer 14). Op basis van oppervlakte-kenmerken wordt voor nog één
scherf een datering in deze periode waarschijnlijk geacht (vondstnummer 15).
Twee scherven zijn niet nader te dateren dan afkomstig uit de tijdspanne
IJzertijd tot en met Late Middeleeuwen (vondstnummers 2 en 17). Bij elf scherven
gaat het waarschijnlijk om fragmenten van kogelpotten uit de Late Middeleeuwen.
Een oudere datering kan echter niet geheel uitgesloten worden. Het grove Twentse
kogelpotaardewerk laat zich namelijk vaak moeilijk onderscheiden van aardewerk
uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Zeker wanneer het, zoals
op vindplaats 16, kleine wandscherven betreft.
Gedraaid aardewerk
Vindplaats 16 heeft zes scherven gedraaid aardewerk opgeleverd (bijlage 2). Het gaat
om grijsbakkend aardewerk (N=3) uit de Late Middeleeuwen B en/of de Nieuwe tijd A,
om roodbakkend geglazuurd aardewerk (N=3) uit de Late Middeleeuwen B en de
Nieuwe tijd en om een scherf van een 16e-eeuwse steengoedkan. Het gedraaide
aardewerk is, met uitzondering van één scherf grijsbakkend aardewerk uit de
vulling van een greppel, afkomstig uit het plaggendek of uit de daaronder gelegen
fossiele cultuurlaag.
Overige vondsten
De overige vondsten bestaan uit een brokje steen (Tefriet) afkomstig van een uit
de Eifel geïmporteerde maalsteen (bijlage 2). Maalstenen van Tefriet komen voor
vanaf de Late Bronstijd tot in de Late Middeleeuwen. Verder zijn in het plaggendek
een groot fragment van een dakpan (golfpan) en een brok baksteen gevonden.
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Synthese
Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 16 moet conform het PvE antwoord geven
op vier algemene en drie specifieke vragen (zie § 1.3). Aangezien het onderzoek
op vindplaats 16 niet of nauwelijks archeologische sporen heeft opgeleverd, zullen
alleen de algemene vragen beantwoord worden.
1. Waaruit bestaan de archeologische resten?
Vindplaats 16 heeft ondanks het relatief grote aantal vondsten uit het booronderzoek
niet of nauwelijks archeologische sporen opgeleverd. Op het desbetreffende
terrein zijn slechts enkele, ongedateerde (paal-)kuilen en diverse greppels uit de
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd aangetroffen. Wel zijn scherven handgevormd
en gedraaid aardewerk en brokken steen, waaronder een fragment van een maalsteen
van Tefriet, aangetroffen.
2. Wat is de aard, datering en omvang van de archeologische resten?
Evenals tijdens het booronderzoek is bij het proefsleuvenonderzoek vastgesteld
dat de fossiele cultuur- en menglagen onder het esdek rijk zijn aan archeologische
resten. Tijdens het afschaven van delen van de profielwanden van de werkputten
7 en 8 zijn op een kleine oppervlakte meerdere scherven handgevormd aardewerk en
een maalsteenfragment verzameld. Het aardewerk betreft vermoedelijk voornamelijk
fragmenten van laat-middeleeuwse kogelpotten. Enkele scherven dateren uit de
IJzertijd en/of Romeinse tijd.
Op grond van de greppels en de dikke, fossiele cultuurlaag kan vindplaats 16
geïnterpreteerd worden als een terrein met agrarische sporen uit de Late Middeleeuwen
en Nieuwe tijd. Het kogelpotaardewerk in de fossiele cultuurlaag duidt erop dat
het terrein in de Late Middeleeuwen is ontgonnen. De veldnaam Hofmeiersblok
suggereert een verband met de aan de overzijde van de Rondweg gelegen laatmiddeleeuwse bisschoppelijke hof van Borne (Meijershof; figuur 9). Waarschijnlijk
is het terrein in de Late Middeleeuwen vanuit deze hof ontgonnen en als akker
in gebruik genomen. Tijdens de ontginning is het natuurlijke bodemprofiel diep
doorgespit tot op de sterk verkitte C-horizont. Hierbij kunnen eventuele (ondiepe)
prehistorische sporen geheel zijn verdwenen. De vele kogelpotscherven zijn
vermoedelijk via bemesting met huishoudelijk afval van de nabijgelegen Hof van
Borne op het terrein terechtgekomen en lijken derhalve niet op de aanwezigheid
van bewoningssporen ter plaatse te duiden.
3. Wat is de conservering van de archeologische resten?
Er zijn niet of nauwelijks archeologische grondsporen (meer) aangetroffen.
Eventuele sporen uit de Prehistorie of Romeinse tijd zijn mogelijk geheel opgenomen
in een dikke fossiele cultuurlaag uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd. De
laat-middeleeuwse sporen en sporen uit de Nieuwe tijd bestaan uit een fossiele
cultuurlaag en enkele greppels. Deze zijn goed geconserveerd.
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4. Wat is de relatie tussen de aangetroffen archeologische resten en het landschap?
De vindplaats ligt op een lage dekzandrug of -welving ten westen van de
Bornsche beek. De ondergrond van het terrein is zeer ijzerrijk, sterk verkit en
nat. Het natuurlijke bodemprofiel is een beekeerdgrond.

5.3 Resultaten Grutterskamp (vindplaats 3)
5.3.1 Landschappelijke aspecten
Geomorfologie
Vindplaats 3 ligt op de kopse zijde van een oost-west georiënteerde dekzandrug
ten oosten van het dal van de Bornsche beek. De dekzandrug wordt min of meer
begrensd door de Binnenweg in het zuiden en de Deurningerweg in het noorden.
Aan de oostzijde strekt de rug zich uit tot buiten de grens van plangebied Bornsche
Maten. De hoogteligging van de rug varieert van circa 13,7 tot 14,7 m +NAP.
De rug wordt aan drie zijden begrensd door laaggelegen, reliëfarme beekoverstromingsvlakten, waarvan de hoogte varieert van 13,7 tot 13,3 m +NAP. Tijdens
het proefsleuvenonderzoek kenmerkte de onderhavige rug zich door hoge grondwaterstanden. Tevens is de lemige bodem slecht waterdoorlatend, waardoor
regenwater slechts langzaam in de bodem dringt.
Bodemgesteldheid
In bodemkundig opzicht vertoont vindplaats 3 een vrij uniform beeld. In het
westelijke deel van de vindplaats is vrijwel overal sprake van een donkerbruin tot
bruingrijs cultuurdek (plaggendek) met een dikte van circa 30 tot 40 cm op een
menglaag met een dikte van 10 tot 20 cm (figuur 20). De menglaag is ontstaan
door het handmatig spitten van de heide tijdens de ontginning van het terrein
in de 19e eeuw en het machinaal frezen van de onderhavige percelen in recente
tijd. Het voorkomen van een plaggendek in een 19e-eeuwse heideontginning mag
opmerkelijk genoemd worden. Kennelijk is de schrale heidegrond tijdens en vlak
na de ontginning zwaar bemest met plaggenmest waardoor een dun cultuurdek is
ontstaan.
In het oostelijke deel van vindplaats 3 ontbreekt een cultuurdek en rust de circa
30 tot 40 cm dikke bouwvoor vrijwel rechtstreeks op de natuurlijke ondergrond.
Als gevolg van het ontbreken van een beschermend cultuurdek is dit deel van
het terrein door recente grondverbetering sterk aangetast. Op diverse plaatsen
is tot meer dan 10 cm diep in de C-horizont gefreesd. Waar dit het geval is,
vertoonde het opgravingsvlak gelijkenis met een zebrapad (figuur 21).
Op percelen aan de oostzijde van vindplaats 3 is op enkele plaatsen vastgesteld
dat de bodem in recente (?) tijd met van elders aangevoerde grond is opgehoogd.
Ter hoogte van werkput 31 is een lokale depressie opgevuld met een circa 70 cm dik
pakket humeuze grond. Oostelijker zijn tijdens booronderzoek ophogingspakketten
met een vergelijkbare dikte vastgesteld (kaartbijlage 1: boringen 177 en 179 t/m
184).
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Figuur 20. Karakteristiek
profiel met een dun
plaggendek en menglaag in
het westelijke deel van
vindplaats 3.

Figuur 21. Werkput 34 met op
de voorgrond sporen van een
spieker uit de IJzertijd/Romeinse
tijd te midden van sporen van
recente grondverbetering
(catalogusnummer 3).
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De natuurlijke ondergrond bestaat vrijwel overal uit lichtgeel tot grijs, lemig tot
sterk lemig Oud Dekzand dat zeer rijk is aan roestvlekken en -concreties.
Plaatselijk is de bodem sterk verkit. De natuurlijke bodem kan geïnterpreteerd
worden als een beekeerdgrond. Mogelijk kwamen op de hoogste delen van de
dekzandrug zwak ontwikkelde veldpodzolen voor. Hiervan zijn echter geen
herkenbare resten (meer) aangetroffen.
5.3.2 Archeologie
Grondsporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 is een groot aantal archeologische
sporen aangetroffen (kaartbijlage 4). Hierbij is onderscheid gemaakt in:
1. (paal-)kuilen;
2. greppels;
3. agrarische sporen;
4. recente bodemverstoringen.
Ad. 1 Tijdens het onderzoek zijn 95 grondsporen opgetekend die zijn geïnterpreteerd
als paalkuil of kuil. Als gevolg van de hoge grondwaterstand is de vulling van de
sporen vaak sterk humeus. De kleur varieert van grijs tot donkergrijs (figuur 22).
Figuur 22. Gecoupeerde
paalkuil met sterk
humeuze vulling in
werkput 13.

Het merendeel van de 88 paalkuilen betreft sporen met een diameter van één tot
enkele decimeters en een ronde, ovale of afgerond rechthoekige vorm (kaartbijlage 4).
Plaatselijk zijn ook paalkuilen aangetroffen met een diameter van meer dan 50 cm.
Doordat een deel van de paalkuilen is gecoupeerd, is vastgesteld dat hun diepte
varieert van enkele centimeters tot meer dan 30 cm.
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Naast paalkuilen zijn zeven grote(-re) kuilen aangetroffen, waarvan er twee,
vanwege hun vulling en diepte, als waterkuil zijn geïnterpreteerd (sporen 57 en 133).
Waterkuilen speelden een rol bij de watervoorziening en moeten gezien worden
als waterputten zonder beschoeiing. Spoor 57 is gecoupeerd en heeft een diepte
van 72 cm (figuur 23). De diepte van spoor 133 is met behulp van een guts
bepaald. Dit spoor heeft een diepte van 150 cm. De functie van de overige kuilen
is onbekend.
Figuur 23. Gecoupeerde
waterkuil in werkput 6
(catalogusnummer 3).

De paalkuilen en kuilen zijn verspreid over de gehele vindplaats en in een lage
dichtheid aangetroffen. Opvallend is dat ongeveer de helft van de paalkuilen (N=37)
aan structuren toegewezen kan worden. Het gaat om negen vier- tot zevenpalige
spiekers en/of hooimijten die zijn aangetroffen in de werkputten 2, 4, 8, 9, 24,
28 en 34 (kaartbijlage 4 en figuur 24). De lage dichtheid aan grondsporen en het
ontbreken van oversnijdingen duidt waarschijnlijk op een kortstondige, eenmalige
bewoning. Op grond van de vondsten uit de vulling van diverse paalkuilen en kuilen
dateren deze sporen uitsluitend uit de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd
(zie § Vondsten).
Ad. 2 Perceelscheidingen in de vorm van greppels of sloten zijn in vijf werkputten
aangetroffen (werkput 2, 3, 7, 23, 35 en 36). Deze sporen kenmerken zich door
een zeer donkere en humeuze vulling. De desbetreffende greppels lijken overeen te
komen met perceelgrenzen op topografische kaarten uit de 19e eeuw en de eerste
helft van de 20e eeuw. Langs enkele sloten zijn rijen paalkuilen aangetroffen,
die als weidepaal geïnterpreteerd zijn.
Ad. 3 Er zijn tijdens het onderzoek agrarische sporen uit twee perioden aangetroffen:
de 19e eeuw en het laatste kwart van de 20e eeuw. Uit de 19e eeuw dateren
banen van spitsporen die overal op vindplaats 3 zijn waargenomen.
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Figuur 24. Sporen van
een spieker uit de Late
IJzertijd/Vroeg Romeinse
tijd in werkput 4
(catalogusnummer 3).

De banen met spitsporen vertonen dezelfde noordwest/zuidoost-oriëntatie als in
het noordelijke deel van de Binnenweg. De spitsporen dateren vermoedelijk uit
de tijd dat de heide werd omgezet in akkerland. In die tijd was het gebruikelijk
om tijdens ontginningen de schrale heidegrond met de schop te spitten om de
doorwortelbaarheid van de grond te verbeteren.
Uit het laatste kwart van de 20e eeuw dateert een reeks van humeuze banen die
zijn ontstaan door het machinaal frezen van de grond. Deze 40 tot 50 cm brede
en 10 tot 20 cm diepe banen zijn ten zuiden van de Mekkelhorstweg en plaatselijk
ook ten noorden van deze weg waargenomen. Daar waar een cultuurdek ontbreekt,
met name in het oostelijke deel van vindplaats 3, is tot diep in de natuurlijke
ondergrond gefreesd, waardoor tot 50% van het leesbare archeologische vlak is
verstoord en gelijkenis vertoont met een zebrapad. Verder zijn in het westen van de
onderhavige vindplaats resten van recente plantbedden aangetroffen (werkput 1).
Ad. 4 Op diverse plaatsen zijn natuurlijke bodemverkleuringen aangetroffen. Het
gaat om sporen met een grillige, onregelmatige vorm die over het algemeen zijn
ontstaan als gevolg van bodemvorming. Een deel van deze sporen heeft een
sterk humeuze vulling, terwijl andere sporen zeer ijzerrijk zijn.
Vondsten
Algemeen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 zijn in totaal 59 artefacten
gevonden tijdens de aanleg van de proefsleuven en het couperen van grondsporen
(bijlage 3). Het gaat om scherven handgevormd (N=50) en gedraaid aardewerk
(N=2), vuurstenen artefacten (N=3) en steen (N=4). Het terrein is relatief arm
aan artefacten.
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Tijdens de aanleg van de proefsleuven zijn uit de bovengrond niet of nauwelijks
vondsten geborgen. Vrijwel alle artefacten zijn afkomstig uit grondsporen. Daar
waar tijdens de kartering veel oppervlaktevondsten zijn gedaan, blijkt de bodem
sterk aangetast te zijn door recente grondverbetering (bijvoorbeeld rond werkput 28).
Handgevormd aardewerk
Handgevormd aardewerk is de grootste vondstcategorie (bijlage 3). Het betreft
1 randscherf, 42 wandscherven en 16 stuks ondetermineerbaar aardewerkgruis.
Op basis van de makelij van het aardewerk dateert het materiaal zeker uit de
IJzertijd en/of Romeinse tijd. Het merendeel van de scherven is weinig diagnostisch.
Op basis van bepaalde kenmerken van het aardewerk is het mogelijk om tot een
datering te komen. De enige randscherf die tijdens het onderzoek is gevonden,
verschaft wat dit betreft het meeste houvast. Het gaat om een scherf van een
pot met een korte, verdikte rand waarbij vingertopindrukken aan de buitenzijde
van de rand zijn aangebracht (bijlage 3: vondstnummer 20). Randen waarbij
vingertopindrukken aan de buitenzijde zijn aangebracht, verschijnen in OostNederland aan het eind van de Late IJzertijd, dat wil zeggen in de loop van de
1e eeuw voor Chr. (Groenewoudt e.a., 1998). De overige kenmerken van het
handgevormde aardewerk spreken deze datering niet tegen. Hierbij moet wel de
kanttekening geplaatst worden dat de aantallen eigenlijk te gering zijn voor een
betrouwbare statistische analyse. Van 28 scherven kon de afwerking van de wand
bepaald worden. Hiervan is 68% ruwwandig (N=19), 21% besmeten (N= 6) en
11% glad of gepolijst (N=3). Het relatief lage percentage besmeten aardewerk
wijst op een datering in de Late IJzertijd of Romeinse tijd. In de Vroege en
Midden IJzertijd is het percentage besmeten aardewerk doorgaans hoger. Als
magering is op de Grutterskamp vrijwel uitsluitend steengruis toegepast. Er zijn
geen scherven met een organische magering (bot of plantaardig materiaal)
aangetroffen. Organische magering is met name op het handgevormde, Rijn-Wezer
Germaanse aardewerk (RWG) uit de Romeinse tijd regelmatig toegepast (Groenewoudt
e.a., 1998). In de IJzertijd werd in Twente eigenlijk vrijwel uitsluitend steengruis
(en zand) als magering aan de klei toegevoegd. Als laatste kan gewezen worden
op het vrijwel geheel ontbreken van versiering. Als de voornoemde randscherf
met vingertop-indrukken tot de versierde scherven gerekend mag worden, gaat
het om één versierde scherf (4%). Het lage percentage versierde scherven deelt
de vindplaats op de Grutterskamp met vindplaatsen uit de Late IJzertijd en Vroeg
Romeinse tijd elders in Oost-Nederland (zie § 5.2.2: vindplaats 1; Scholte Lubberink,
in voorbereiding).
Op basis van het voorkomen van een randscherf met vingertopindrukken aan de
buitenzijde van de rand en het ontbreken van eenduidige vroegere en latere
kenmerken dateert het aardewerk van de Grutterskamp waarschijnlijk uit het eind
van de Late IJzertijd en/of de Vroeg Romeinse tijd. In kalenderjaren gaat het om
de periode van circa 100 voor Chr. tot 100 na Chr. De vindplaats op de Grutterskamp
dateert derhalve uit (vrijwel) dezelfde periode als de nabijgelegen vindplaats 1
op de Zuid Esch (zie § 5.2.2; Scholte Lubberink, in voorbereiding).
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Gedraaid aardewerk
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn slechts twee scherven gedraaid aardewerk
verzameld (bijlage 3). Beide zijn afkomstig uit recente, agrarische sporen (plantbedden) in werkput 1. Het betreft een scherf steengoed uit de Late Middeleeuwen B
en/of Nieuwe tijd A en een scherf roodbakkend geglazuurd aardewerk uit de
Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd.
Vuursteen
Vuurstenen artefacten zijn op één plaats gevonden, namelijk in een grondspoor
van natuurlijke origine in werkput 4 (bijlage 3). Het gaat om twee afslagen en
een klingkern uit het Mesolithicum of Neolithicum. De vondsten zijn afkomstig uit
een sterk humeus natuurlijk spoor dat als een bodemkundig fenomeen beschouwd
kan worden. Tijdens opgravingen op de Zuid Esch zijn eveneens tientallen vuurstenen
artefacten aangetroffen in grondsporen van natuurlijke origine. Vermoedelijk
vormden de natuurlijke sporen oorspronkelijk kleine depressies in het landschap
waarin tijdens en na het Mesolithicum en/of Neolithicum vuurstenen artefacten zijn
terechtgekomen. Door bodembewerking in de IJzertijd en recente bodembewerking
zijn de vuursteenconcentraties die zich in de top van het natuurlijke bodemprofiel
bevonden in de bouwvoor opgenomen en verspreid geraakt, waardoor ze niet meer
als concentratie van vuurstenen artefacten herkenbaar zijn. Nadat de concentraties
op deze wijze zijn verdwenen, vormen de artefacten die in de natuurlijke grondsporen
zijn aangetroffen het laatste relict van de oorspronkelijke verspreiding van
vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum en/of Neolithicum.
Steen
Op de Grutterskamp zijn vier stenen artefacten aangetroffen (bijlage 3). Het gaat
uitsluitend om onbewerkte brokken natuursteen, waarbij de (oorspronkelijke) functie
onduidelijk is. De vier onderhavige stenen zijn alle afkomstig uit grondsporen
waaruit tevens scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en/of Romeinse
tijd zijn verzameld.
Synthese
Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 moet conform het PvE antwoord geven
op vier algemene en drie specifieke vragen (zie § 1.3). In deze paragraaf zal
getracht worden deze aan de hand van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek
te beantwoorden.
Algemene vragen
1. Waaruit bestaan de archeologische resten?
Vindplaats 3 op de Grutterskamp heeft een relatief kleine hoeveelheid archeologische
sporen opgeleverd. Het gaat om paalkuilen en (water-)kuilen. De sporen zijn in
een lage dichtheid verspreid over vrijwel het gehele onderzoeksgebied aangetroffen.
Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van de paalkuilen reeds tijdens het proefsleuvenonderzoek aan structuren kon worden toegewezen. Het gaat om negen vier- tot
zevenpalige spiekers en/of hooimijten die zijn aangetroffen in de werkputten 2,
4, 8, 9, 24, 28 en 34.
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Grotere structuren, bijvoorbeeld boerderijplattegronden, zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek niet aangesneden. Gezien de grote hoeveelheid spiekers, het
voorkomen van waterkuilen en de aanwezigheid van nederzettingsafval (aardewerk
en natuursteen) is het echter duidelijk dat op de Grutterskamp sprake is van een
uitgestrekt terrein met nederzettingssporen.
2. Wat is de aard, datering en omvang van de archeologische resten?
Vindplaats 3 op de Grutterskamp is een uitgestrekt terrein met nederzettingssporen.
De bewoning op dit terrein kan op basis van het aardewerk in de Late IJzertijd
en/of Vroeg Romeinse tijd, dat wil zeggen in de eeuwen rond het begin van de
jaartelling, gedateerd worden (1e eeuw voor Chr. t/m 1e eeuw na Chr.).
Vermoedelijk vormen de aangetroffen grondsporen de weerslag van bewoning in
een alleenstaande boerderij met een relatief groot aantal bijgebouwen en betreft
het de weerslag van één of twee nederzettingsfasen. De relatief lage dichtheid
aan grondsporen en het ontbreken van elkaar oversnijdende sporen en structuren
duidt in ieder geval op een relatief kortstondige bewoning, die zich hoofdzakelijk
in het westelijke deel van het terrein lijkt te concentreren. De verschillen in
spoordichtheid kunnen echter veroorzaakt zijn door verschillen in conserveringsomstandigheden tussen het westelijke en oostelijke deel van de vindplaats (zie
vraag 3). Op basis van de omvang van het proefsleuvenonderzoek en de hoeveelheid
grondsporen en structuren kan een schatting gemaakt worden van het verwachte
aantal grondsporen en structuren op de Grutterskamp. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is circa 5 % (3396 m²) van de vindplaats onderzocht. Hierbij zijn 95
grondsporen uit de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd aangetroffen.
Hieruit volgt een gemiddelde dichtheid van circa één paalkuil of kuil per 37 m².
Vindplaats 3 heeft een omvang van 7 ha. Voor de totale vindplaats kan derhalve
een schatting van minimaal 1900 (paal-)kuilen uit de Late IJzertijd en/of Vroeg
Romeinse tijd worden gemaakt.
Of de sporen en structuren die in het oostelijke deel van het terrein zijn aangetroffen
(bijv. in de werkputten 32 en 34) tot dezelfde nederzetting behoren als de sporen
en structuren in het westelijke deel van het terrein is (vooralsnog) onduidelijk.
Het is mogelijk dat de sporen en structuren in het oosten van vindplaats 3 tot
een nog onbekend terrein met archeologische resten ten noorden van de
Mekkelhorstweg direct buiten het plangebied behoren.
3. Wat is de conservering van de archeologische resten?
Er is sprake van grote verschillen in conservering tussen het oostelijke en westelijke
deel van vindplaats 3. Het verschil in conservering is terug te voeren op de dikte
van het cultuurdek in de diverse delen van de vindplaats. Het westelijke deel van
vindplaats 3 is het vroegst ontgonnen. Op basis van historische kaarten is een
ontginning tussen 1780 en 1850 waarschijnlijk. Door de (kortstondige) toepassing
van plaggenbemesting in dit deel van vindplaats 3 is een 30 tot 40 cm dik
plaggendek ontstaan. De dikte van dit dek was kennelijk net voldoende om de
hier aanwezige archeologische sporen te beschermen tegen de destructieve
werking van moderne grondverbetering, die hier de natuurlijke ondergrond niet
of nauwelijks heeft aangetast.
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In dit deel van de vindplaats is derhalve sprake van goed geconserveerde grondsporen. Dit in tegenstelling tot de delen van vindplaats 3, met name in het
laatst ontgonnen oostelijke deel, waar kennelijk geen plaggenbemesting meer
heeft plaatsgevonden, een cultuurdek ontbreekt en recente grondverbetering
(frezen) tot diep in de natuurlijke ondergrond reikt. Als gevolg hiervan is hier
circa 50% van het archeologische vlak onleesbaar en zullen diverse grondsporen
zijn aangetast of geheel zijn verdwenen. Desalniettemin zijn ook in dit deel van
vindplaats 3 op diverse plaatsen (nog) leesbare archeologische sporen aangetroffen
(figuur 21).
4. Wat is de relatie tussen de aangetroffen archeologische resten en het landschap?
De aangetroffen archeologische resten bevinden zich op een lage dekzandrug te
midden van natte beekdalen en beekoverstromingsvlakten. De archeologische resten
zijn verspreid over deze rug aangetroffen in het gebied boven circa 13,5 m +NAP.
Specifieke vragen
1. Is er sprake van geïsoleerde huisplaatsen of van grote nederzettingen?
Zoals reeds is betoogd, is er waarschijnlijk sprake van de weerslag van één of
enkele boerderijen met een groot aantal bijgebouwen die over een relatief groot
gebied zijn verspreid. De omvang van het gebied met archeologische resten is
derhalve groot, de dichtheid aan grondsporen relatief laag.
2. Is er sprake van clusters van grondsporen buiten de nederzettingen?
Bij de vorige vraag is aangegeven dat er sprake is van een zeer omvangrijk
gebied met archeologische sporen dat vermoedelijk één of enkele boerderijen en
een groot aantal bijbehorende bijgebouwen omvat. Er is derhalve sprake van een
enigszins diffuus beeld, waarbij bijgebouwen en (water-)kuilen tot ver buiten de
erven van de bijbehorende boerderijen voorkomen. In die zin kan de bovenstaande
vraag met ja beantwoord worden.
3. Is er sprake van grafvelden, en zo ja wat is de relatie met de nederzettingen?
Er zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van graven of grafvelden. Kleine grafvelden of geïsoleerde graven
kunnen echter niet uitgesloten worden.

5.4 Waardering
5.4.1 Algemeen
In de KNA versie 2.2 (www.sikb.nl) worden criteria genoemd voor de waardering
van archeologische vindplaatsen. Men maakt hierbij onderscheid in de belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit van een vindplaats.
Belevingswaarde is slechts van belang voor zichtbare archeologische monumenten
en derhalve voor onderhavig onderzoek niet relevant. De vindplaatsen worden in
de eerste plaats op hun fysieke kwaliteit beoordeeld.
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Ze worden op basis van hun fysieke kwaliteit als behoudenswaardig (opgraven
of beschermen) aangemerkt indien de criteria gaafheid en conservering samen
bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren.
De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin
de vindplaats zich bevindt; op deze wijze wordt de conserveringstoestand in
relatie tot andere relevante sites bekeken. Zo kan in pleistoceen Nederland een
vlakgraf waar geen botmateriaal maar nog wel een lijksilhouet aanwezig is een
hoge waardering krijgen, terwijl in holoceen Nederland de afwezigheid van
botmateriaal - wanneer dit wel verwacht mag worden - tot een lage waardering
kan leiden. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder) wordt
naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch
behoudenswaardig is.
Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt
gescoord, wordt de vindplaats in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’
heeft tot doel ervoor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit
zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot belang, buiten de beoordeling vallen.
Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig
zijn aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit
(www.sikb.nl):
- Eerst vindt een afweging plaats op grond van de eerste drie inhoudelijke
kwaliteitscriteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij
een bovengemiddelde score van zeven punten of meer wordt de vindplaats
als behoudenswaardig aangemerkt.
- Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering
(minder dan zeven punten) nagegaan of het criterium representativiteit van
toepassing is. Zo ja, dan wordt een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie.
- De overige vindplaatsen zijn niet behoudenswaardig.

Waarden
Beleving
Fysieke kwaliteit
Inhoudelijke kwaliteit

Criteria
Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid
Conservering
Zeldzaamheid
Informatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

Scores
Hoog
Midden
Wordt niet gescoord
Wordt niet gescoord
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
N.v.t.

Laag

1
1
1
1
1

Tabel 2. Scoretabel waardestelling (KNA).
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5.4.2 Waardering op grond van fysieke en inhoudelijke criteria
Fysieke criteria
De mate waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke
positie aanwezig zijn, geeft een indruk van de fysieke kwaliteit van een vindplaats.
Binnen deze waarde wordt onderscheid gemaakt tussen de criteria gaafheid en
conservering:
a. gaafheid: de mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke
omgeving;
b. conservering: de mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven.
Bij het criterium gaafheid moet ook de stabiliteit van de fysische omgeving in
beeld worden gebracht; met name onder water kan de gaafheid van een vindplaats
door natuurlijke processen (met name stromingen) snel veranderen.
Inhoudelijke criteria
Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat
vast welke archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn op basis van hun
fysieke toestand. Dan volgt de waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit.
Het gaat om de volgende criteria:
a. zeldzaamheidswaarde: de mate waarin een bepaald type monument schaars is
(of is geworden) voor een periode of in een gebied;
b. informatiewaarde: de betekenis van een monument als bron van kennis over
het verleden;
c. ensemblewaarde: de meerwaarde die aan een monument wordt toegekend op
grond van de mate waarin sprake is van een archeologische context en van
een landschappelijke context.
5.4.3 Waardering vindplaats 1 Zuid Esch
Fysieke kwaliteit
Vindplaats 1 ligt op het oostelijke deel van de Zuid Esch. Het gaat om een groot
restant van een omvangrijke es, waarvan de westelijke helft zich in de bebouwde
kom van Borne en onder de Rondweg bevindt. Dat zich in het westelijke deel van
de Zuid Esch eveneens archeologische resten bevinden of bevonden hebben,
blijkt uit de opgraving van een klein deel van een nederzetting uit de Romeinse
tijd (2e en 3e eeuw na Chr.) ten oosten van de Grotestraat (Verlinde, 1990).
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat vindplaats 1 voor een deel
is afgegraven. Het ontgronde gebied heeft een omvang van ongeveer 2 ha.
Doordat de Zuid Esch voor een belangrijk deel is bebouwd en ten dele is afgegraven,
is de gaafheid laag in het horizontale vlak. Hierbij moet wel opgemerkt worden
dat in de intacte delen van vindplaats 1 ten noorden en ten zuiden van de
ontgronding nog een groot aantal goed geconserveerde sporen aanwezig is. Het
gaat om twee gebieden met een omvang van respectievelijk 0,3 en 1,2 ha.
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De conservering van archeologisch materiaal is normaal voor de Oost-Nederlandse
zandgronden. Hiervoor geldt een middelmatige score.
Vindplaats 1 is op basis van de fysieke kwaliteit (criteria gaafheid en conservering)
in principe niet behoudenswaardig (zie tabel 3).
Inhoudelijke kwaliteit
Ondanks dat vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd in Twente niet zeldzaam
zijn, is een waardering op basis van inhoudelijke criteria niet eenvoudig. De
reden hiervoor is dat het in de regel om archeologische terreinen gaat die alleen
bekend zijn uit oppervlaktevondsten en waarvan de exacte datering onbekend is.
Verder is door het tot op heden grotendeels ontbreken van grootschalig archeologisch
onderzoek (opgravingen) referentiemateriaal in de regio Twente slechts in een
beperkte mate voorhanden. Het grootste deel van het hier uitgevoerde onderzoek
met resten uit de Late IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd betreft kleinschalige
noodopgravingen, onder andere in Wierden-Dorper Esch en Haaksbergen-Buurse
(Verlinde, 1999). Grootschaliger onderzoek naar resten uit de onderhavige periode
heeft plaatsgevonden te Denekamp-De Borchert, waar een groot deel van de
plattegrond van een nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd is
blootgelegd (Verlinde, 2004). Verder zijn (delen van) de plattegronden van
nederzettingen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd bekend uit onderzoek in het
Duitse grensgebied, onder andere te Quendorf, Wengsel en Nordhorn (Fansa, 1986
en 1987; Maschmayer, 1986) en verder naar het westen in Salland, met name
Deventer-Colmschate en Raalte-Raan (Groenewoudt e.a., 1998; Verlinde, 2000).
Op grond van archeologische inventarisaties en gedetailleerde verwachtingskaarten
kan verder aangenomen worden dat onder de vele grote escomplexen in de regio
nog een groot aantal onbekende nederzettingen uit de IJzertijd en Romeinse tijd
verborgen liggen. Op grond hiervan scoort vindplaats 1 middelmatig op het criterium
zeldzaamheidswaarde.
Vanwege zijn bijzondere landschappelijke ligging scoort vindplaats 1 hoog op het
criterium informatiewaarde. Het merendeel van de bekende vindplaatsen uit de
IJzertijd en/of Romeinse tijd ligt op droge bodems op relatief hoge dekzandruggen.
Vindplaats 1 op de Zuid Esch heeft een in landschappelijk opzicht bijzondere ligging
op een relatief natte bodem op een dekzandrug in een beekdallandschap. Deze
landschappelijke ligging deelt deze vindplaats met verscheidene andere (oppervlakte-)vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd in het uitgestrekte,
voormalige broekgebied tussen Borne en Deurningen. Bijzonder is dat in dit
broekgebied, met uitzondering van resten uit het Mesolithicum, archeologische
resten uit andere perioden grotendeels lijken te ontbreken. Broekgebieden met
een vergelijkbare dichtheid aan vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd
zijn in Oost-Nederland vooralsnog niet bekend.
Een hoge score geldt ook voor het criterium ensemblewaarde. Er is sprake van
een waardevolle archeologische en landschappelijke context. Vindplaats 1 heeft
een duidelijke relatie met het gebied ten oosten van de Bornsche beek waar zich
diverse andere terreinen met resten uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd bevinden,
bijvoorbeeld vindplaats 3 met een vergelijkbare datering (zie § 5.4.5).
[6 8 ]
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Hierdoor is het mogelijk om de relatie tussen de vindplaatsen met archeologische
resten uit dezelfde periode te bestuderen (synchrone archeologische context). Aan
de hand van gegevens van de vele archeologische vindplaatsen uit andere perioden
in (de omgeving van) Borne is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de
ontwikkeling door de tijd (diachrone archeologische context). Vanwege de ligging
van de vindplaats in een nat beekdallandschap zijn er vermoedelijk uitstekende
mogelijkheden om de ontwikkeling van landschap en vegetatie door de tijd te
reconstrueren aan de hand van goed geconserveerde ecologische resten
(landschappelijke context).
Waarden
Beleving
Fysieke kwaliteit
Inhoudelijke kwaliteit

Criteria
Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid
Conservering
Zeldzaamheid
Informatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

Scores
Hoog
Midden
Wordt niet gescoord
Wordt niet gescoord
2
2
3
3
N.v.t.

Laag

1
-

Tabel 3. Scoretabel vindplaats 1.

Op grond van de score voor inhoudelijke kwaliteit (tabel 3: 8 punten) is vindplaats 1
in principe behoudenswaardig, dat wil zeggen dat verwacht wordt dat een opgraving
(behoud ex situ) van deze vindplaats nog onbekende en daardoor belangrijke
archeologische gegevens zal opleveren. Vanwege de geringe fysieke kwaliteit
komt vindplaats 1 vanuit een archeologisch wetenschappelijk perspectief niet
in aanmerking voor duurzaam behoud (behoud in situ).
5.4.4 Waardering vindplaats 16 Hofmeiersblok/Aakamp
Fysieke kwaliteit
Op vindplaats 16 zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek nauwelijks archeologische
sporen aangetroffen. Het is mogelijk dat sporen als gevolg van diepe bodembewerking in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in de fossiele cultuurlaag/
menglaag onder het plaggendek zijn opgenomen. Verder is het gebied ten noorden
van vindplaats 16 bebouwd en grotendeels afgegraven. Als gevolg hiervan scoort
deze vindplaats laag op het criterium gaafheid. De op vindplaats 16 aangetroffen
archeologische artefacten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de fossiele cultuurlaag/
menglaag en uit het plaggendek. Het gaat voornamelijk om verweerd en sterk
gefragmenteerd materiaal. Hierdoor scoort vindplaats 16 laag op het criterium
conservering.
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Inhoudelijke kwaliteit
Op grond van de op vindplaats 16 aangetroffen sporen en bodemopbouw kan deze
vindplaats geïnterpreteerd worden als een terrein met agrarische sporen uit de
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Dergelijke terreinen hebben in Oost-Nederland
een geringe zeldzaamheidswaarde. Vanwege de beperkte omvang van vindplaats
16 is de informatiewaarde laag. Verder is er niet of nauwelijks meer sprake van
een ensemblewaarde, omdat door ontgrondingen, egalisaties en bebouwing studie
van de agrarische aspecten van de Zuid Esch slechts zeer beperkt mogelijk is.
Waarden
Beleving
Fysieke kwaliteit
Inhoudelijke kwaliteit

Criteria
Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid
Conservering
Zeldzaamheid
Informatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

Scores
Hoog
Midden
Wordt niet gescoord
Wordt niet gescoord
N.v.t.

Laag

1
1
1
1
1

Tabel 4. Scoretabel vindplaats 16.

Omdat vindplaats 16 op alle criteria laag scoort, is dit terrein niet behoudenswaardig (zie tabel 4). Een vervolgonderzoek door middel van een opgraving
wordt niet zinvol geacht.
5.4.5 Waardering vindplaats 3 Grutterskamp
Fysieke kwaliteit
Vindplaats 3 ligt op het westelijke uiteinde van een oost-west georiënteerde, relatief
lage dekzandrug tussen de Deurningerweg en de Binnenweg. De desbetreffende
dekzandrug zet zich in oostelijke richting voort buiten de grenzen van het
plangebied Bornsche Maten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld
dat vindplaats 3 wat betreft de fysieke kwaliteit uit twee delen bestaat. In het
westelijke deel van de vindplaats is vrijwel overal een dun cultuurdek aanwezig.
Hier is de conservering van grondsporen relatief goed ondanks de aanwezigheid
van banen met spitsporen. De dikte van het cultuurdek heeft verhinderd dat men
tijdens recente machinale grondverbetering de ongestoorde ondergrond, dat wil
zeggen het niveau waarop archeologische sporen zich aftekenen (leesbare vlak),
bereikte. Het gaat hierbij om een gebied met een omvang van circa 4 ha. In het
oostelijke deel van vindplaats 3 ontbreekt een cultuurdek en reiken de sporen
van recente grondverbetering tot diep in de natuurlijke ondergrond. Hier is circa
50% van het archeologisch leesbare vlak verstoord. Desalniettemin zijn hier nog
archeologische sporen aangetroffen (bijv. in de werkputten 28 en 34). Een groot
aantal sporen zal echter sterk zijn aangetast of geheel verdwenen. Dit gebied heeft
een omvang van circa 3 ha. Op basis van de omvang van het gebied met een relatief
goede conservering scoort vindplaats 3 op het criterium gaafheid 2 punten.
[7 0 ]
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De conservering van archeologisch materiaal is normaal voor de Oost-Nederlandse
zandgronden. Hiervoor geldt een middelmatige score.
Vindplaats 1 is op basis van de fysieke kwaliteit (criteria gaafheid en conservering)
in principe niet behoudenswaardig (zie tabel 5).
Inhoudelijke kwaliteit
De inhoudelijke argumenten op grond waarvan de zeldzaamheid, de informatiewaarde
en de ensemblewaarde van vindplaats 3 bepaald kunnen worden zijn identiek aan
die van vindplaats 1. Beide vindplaatsen dateren uit de Late IJzertijd en/of
Vroeg Romeinse tijd. Ze hebben een vergelijkbare landschappelijke ligging en
zijn slechts van elkaar gescheiden door het dal van de Bornsche beek. Om niet
in herhaling te vallen, wordt voor de inhoudelijke onderbouwing van de criteria
zeldzaamheidswaarde, informatiewaarde en ensemblewaarde verwezen naar § 5.4.3.
Hier kan worden volstaan met de mededeling dat vindplaats 3 evenals vindplaats 1
middelmatig scoort op het criterium zeldzaamheidswaarde en hoog op de criteria
informatiewaarde en ensemblewaarde.
Waarden
Beleving
Fysieke kwaliteit
Inhoudelijke kwaliteit

Criteria
Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid
Conservering
Zeldzaamheid
Informatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

Scores
Hoog
Midden
Wordt niet gescoord
Wordt niet gescoord
2
2
2
3
3
N.v.t.

Laag

-

Tabel 5. Scoretabel vindplaats 3.

Het westelijke deel van vindplaats 3 is vanwege zijn omvang en vanwege de
hoge score voor inhoudelijke kwaliteit (8 punten) in principe behoudenswaardig.
Indien behoud in situ niet mogelijk is, wordt aanbevolen het westelijke deel van
de vindplaats met een omvang van circa 4 ha te (laten) onderzoeken door middel
van een opgraving. Een opgraving (behoud ex situ) van deze vindplaats zal nog
onbekende en daardoor belangrijke archeologische gegevens opleveren.
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6 Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
6.1.1 Kartering
Het inventariserend veldonderzoek in deelgebied Zuid Esch heeft inzicht verschaft
in diverse landschappelijke aspecten en in de ligging, gaafheid en conservering
van een groot aantal archeologische vindplaatsen. Op basis van de verspreiding
van vindplaatsen van vuurstenen artefacten en scherven handgevormd aardewerk
kan gesteld worden dat in het plangebied Bornsche Maten archeologische resten
van kampementen en nederzettingsterreinen uit de Prehistorie en Romeinse tijd
voorkomen in gebieden boven 13,7 m +NAP waaraan in 2003 een middelmatige
of hoge archeologische verwachting is toegekend (Scholte Lubberink, 2003). De
aard van het (huidige) bodemprofiel speelt een veel geringere rol in de verspreiding
van archeologische resten dan op voorhand werd verwacht. De natuurlijke bodems
op het merendeel van de vindplaatsen kunnen hoofdzakelijk geclassificeerd worden
als beekeerdgronden en zwak ontwikkelde veldpodzolen. Aan gebieden met
dergelijke bodems wordt doorgaans een middelmatige of zelfs een lage archeologische
verwachting toegekend. In plangebied Bornsche Maten blijken ze daarentegen
rijk aan archeologische resten te zijn.
Tijdens de veldinspectie (2003) en de kartering (2004 en 2005) zijn op 43 locaties
in plangebied Bornsche Maten archeologische vondsten gedaan. De vondsten uit
de kartering duiden op resten uit een beperkt aantal archeologische perioden. Het
gaat om vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum en/of Neolithicum, scherven
handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd en scherven gedraaid
aardewerk uit de (Late) Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. Na het samenvoegen
van puntlocaties met vindplaatsen uit het bureauonderzoek en vondstlocaties uit
de kartering resteren nog 27 grote en kleine vindplaatsen.
De vondsten op de vindplaatsen 1, 2, 3 en 16 duiden op de aanwezigheid van
uitgestrekte terreinen met archeologische resten uit het Mesolithicum en/of
Neolithicum en uit de IJzertijd en Romeinse tijd. De omvang van vindplaats 1 is
6 ha, vindplaats 2 heeft een omvang van 15 ha, vindplaats 3 een omvang van 7 ha
en vindplaats 16 een omvang van 2 ha. Op een deel van deze terreinen is sprake
van een gaaf plaggendek. Op andere delen hebben ontgrondingen en egalisaties
plaatsgevonden, waardoor de conservering en diepteligging van de archeologische
resten nogal varieert.
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De overige 23 vindplaatsen zijn relatief klein, de vondstaantallen zijn veel geringer.
In de meeste gevallen zal het losse vondsten betreffen, die beschouwd kunnen
worden als ruis van nabijgelegen nederzettingsterreinen uit de IJzertijd/Romeinse
tijd (scherven handgevormd aardewerk), als de resten van verploegde vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum of Neolithicum of die via het bemesten van
hooilanden en akkers in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het plangebied
zijn terechtgekomen. Intrigerend vanwege hun afwijkende landschappelijke ligging
zijn de vindplaatsen op de Kuuperskamp, een smalle en natte dekzandwelving met
beekeerdgronden ter hoogte van de 2e Hemmelhorst. Hier zijn op vier locaties
aan de oppervlakte scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en/of Vroeg
Romeinse tijd aangetroffen. Drie keer betreft het de vondst van één of twee
scherven (catalogusnummers 13, 20 en 21). Op één vindplaats is een kleine
concentratie van scherven vastgesteld (catalogusnummer 19). De aard van deze
vier vindplaatsen is vooralsnog onduidelijk. Duidelijk is wel dat in de IJzertijd
en/of Romeinse tijd op de onderhavige dekzandwelving, ondanks zijn lage ligging
en natte bodem, activiteiten zijn uitgevoerd. Welke activiteiten dit zijn geweest,
zal door middel van vervolgonderzoek bepaald moeten worden.
Bijzonder is de vondst van een spekstenen beker uit de Romeinse tijd in een
laaggelegen perceel langs de Bornsche beek (catalogusnummer 14). Tijdens de
kartering werd van de grondgebruiker/eigenaar geen toestemming verkregen voor
het verrichten van onderzoek op dit perceel, zodat de (landschappelijke en
archeologische) context van deze vondst vooralsnog onduidelijk is.
6.1.2 Proefsleuvenonderzoek
In het najaar van 2004 en de winter van 2006 is proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
op de vindplaatsen 1 en 16 en op vindplaats 3.
Vindplaats 1 Zuid Esch
Vindplaats 1 heeft een grote hoeveelheid relatief goed geconserveerde archeologische
sporen opgeleverd. De sporen zijn geconcentreerd op het noordelijke en zuidelijke
deel van een noord-zuid georiënteerde dekzandrug. De sporenclusters worden van
elkaar gescheiden door een voormalige ontgronding, waarin alle archeologische
sporen zijn verdwenen. Aangenomen kan worden dat er oorspronkelijk sprake was
van één groot en aaneengesloten (nederzettings-)terrein. Opmerkelijk is dat de
natuurlijke bodems op de dekzandrug hoofdzakelijk beekeerdgronden lijken te zijn.
In het zuiden bevindt het merendeel van de sporen zich op een relatief vlak
(plateau-achtig) deel van de voornoemde dekzandrug. Hier zijn de sporen ondanks
de egalisatie van het oorspronkelijk aanwezige plaggendek en het voormalige
gebruik als boomkwekerij goed geconserveerd. Het leesbare archeologische vlak
bevindt zich hier vrijwel overal rond 40 cm beneden het huidige maaiveld. Aan de
noordzijde van het terrein is nog wel een plaggendek aanwezig. De conservering
van de sporen is matig tot goed.
Op basis van kenmerken van het handgevormde aardewerk is een datering in de
Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd het meest waarschijnlijk.
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Met uitzondering van sporen van een mogelijke spieker in werkput 30 zijn er nog
geen aanwijzingen voor structuren (gebouwen en bijgebouwen). Gezien de grote
dichtheid aan grondsporen worden deze wel verwacht. Vermoedelijk betreft het
een kleine nederzetting van één of twee boerderijen met diverse bijgebouwen.
Verder moet nog gewezen worden op de aanwezigheid van vuurstenen artefacten
uit het Meso- en/of Neolithicum. Gezien de aard en conservering van het
bodemprofiel is de kans op gave vindplaatsen uit deze perioden relatief gering.
Op grond van zijn archeologisch inhoudelijke kwaliteit is vindplaats 1 in principe
behoudenswaardig, dat wil zeggen dat verwacht wordt dat een opgraving
(behoud ex situ) van deze vindplaats nog onbekende en daardoor belangrijke
archeologische gegevens zal opleveren. Vanwege de geringe fysieke kwaliteit
komt vindplaats 1 vanuit een archeologisch wetenschappelijk perspectief niet in
aanmerking voor duurzaam behoud (behoud in situ).
Vindplaats 16 Hofmeiersblok/Aakamp
Vindplaats 16 heeft ondanks het relatief grote aantal vondsten uit het booronderzoek
niet of nauwelijks archeologische sporen opgeleverd. Op het desbetreffende
terrein zijn slechts enkele ongedateerde (paal-)kuilen en diverse greppels uit de
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd aangetroffen. De ondergrond van het terrein
is zeer ijzerrijk, sterk verkit en nat. Het natuurlijke bodemprofiel is een beekeerdgrond. Evenals tijdens het booronderzoek is bij het proefsleuvenonderzoek
vastgesteld dat de fossiele cultuur- en menglagen onder het esdek rijk zijn aan
archeologische resten. Het aardewerk betreft vermoedelijk voornamelijk fragmenten
van laat-middeleeuwse kogelpotten. Enkele scherven dateren uit de IJzertijd
en/of Romeinse tijd. Op grond van de greppels en de dikke, fossiele cultuurlaag
kan vindplaats 16 geïnterpreteerd worden als een terrein met agrarische sporen
uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
Omdat zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van vindplaats 16 gering is,
is dit terrein niet behoudenswaardig. Een vervolgonderzoek door middel van een
opgraving wordt niet zinvol geacht.
Vindplaats 3 Grutterskamp
Vindplaats 3 ligt op de kopse zijde van een oost-west georiënteerde dekzandrug
ten oosten van het dal van de Bornsche beek. De dekzandrug wordt min of meer
begrensd door de Binnenweg in het zuiden en de Deurningerweg in het noorden.
In bodemkundig opzicht vertoont vindplaats 3 een vrij uniform beeld. In het
westelijke deel van de vindplaats is vrijwel overal sprake van een dun cultuurdek
(plaggendek). Het westelijke deel is als gevolg van het ontbreken van een
beschermend cultuurdek sterk aangetast. De natuurlijke ondergrond bestaat vrijwel
overal uit lichtgeel tot grijs, lemig tot sterk lemig Oud Dekzand dat zeer rijk is aan
roestvlekken en -concreties. Plaatselijk is de bodem sterk verkit. De natuurlijke
bodem kan geïnterpreteerd worden als een beekeerdgrond.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 is een groot aantal archeologische
sporen aangetroffen. Het betreft paalkuilen en kuilen, greppels, agrarische sporen
en sporen van natuurlijke origine. De paalkuilen en kuilen dateren vermoedelijk
allen uit de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd. De sporen zijn in een lage
dichtheid verspreid over vrijwel het gehele onderzoeksgebied aangetroffen.
Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van de paalkuilen reeds tijdens het proefsleuvenonderzoek aan structuren kon worden toegewezen. Het gaat om negen viertot zevenpalige spiekers en/of hooimijten die zijn aangetroffen in de werkputten
2, 4, 8, 9, 24, 28 en 34. Grotere structuren, bijvoorbeeld boerderijplattegronden,
zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek niet aangesneden. Gezien de grote
hoeveelheid spiekers, het voorkomen van waterkuilen en de aanwezigheid van
nederzettingsafval (aardewerk en natuursteen) is het echter duidelijk dat op de
Grutterskamp sprake is van een uitgestrekt terrein met nederzettingssporen.
De lage dichtheid aan grondsporen en het ontbreken van oversnijdingen duidt
waarschijnlijk op een kortstondige, eenmalige bewoning: één of enkele boerderijen
met een groot aantal bijgebouwen die over een relatief groot gebied zijn verspreid.
De omvang van het gebied met archeologische resten is derhalve groot, de dichtheid
aan grondsporen relatief laag.
De overige sporen (greppels en agrarische sporen) zijn veel recenter en staan
in verband met de ontginning van het terrein in de 19e eeuw en agrarische
activiteiten in de 19e en 20e eeuw.
Er is sprake van grote verschillen in conservering tussen het oostelijke en westelijke
deel van vindplaats 3. Het verschil in conservering is terug te voeren op de dikte
van het cultuurdek in de diverse delen van de vindplaats. In het westelijke deel
met een omvang van circa 4 ha is sprake van goed geconserveerde grondsporen.
Dit in tegenstelling tot het oostelijke deel met een omvang van circa 3 ha waar
sporen van recente grondverbetering (frezen) tot diep in de natuurlijke ondergrond
reiken. Als gevolg hiervan is hier circa 50% van het archeologische vlak onleesbaar
en zullen diverse grondsporen zijn aangetast of geheel zijn verdwenen.
Het westelijke deel van vindplaats 3 is vanwege zijn omvang en vanwege de
hoge score voor inhoudelijke kwaliteit (8 punten) in principe behoudenswaardig.
Er zal derhalve gestreefd moeten worden naar behoud van de hier aanwezige
archeologische resten.
6.1.3 Wetenschappelijke conclusie
De veldinspectie, de kartering en het proefsleuvenonderzoek hebben een goed
beeld verschaft van de archeologische potentie van het plangebied Bornsche
Maten. Zoals reeds verschillende malen is benadrukt, kenmerkt dit plangebied
zich door een relatief nat landschap met lage dekzandruggen omgeven door
uitgestrekte reliëfarme beekdalen en beekoverstromingsvlakten. De relatief lage
landschappelijke ligging, het hoge leemgehalte van de bodem en de hoge
grondwaterstanden vinden hun weerslag in de bodemgesteldheid. Vrijwel overal,
ook op de dekzandruggen in het plangebied, is sprake van bodems die normaliter
onder natte omstandigheden zijn gevormd.
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Het gaat hierbij hoofdzakelijk om beekeerdgronden. Zelfs onder de dikke plaggendekken op de Zuid Esch zijn vrijwel uitsluitend beekeerdgronden aangetroffen.
Andere bodemtypen, met name veld- en moderpodzolen, lijken in hun verspreiding
hoofdzakelijk te zijn beperkt tot een dekzandrug ten noorden van en parallel aan
de Hemmelhorst.
Uit historische bronnen blijkt dat grote delen van de Bornsche Maten relatief laat
zijn ontgonnen, terwijl het gebied in de tijdspanne vóór 1700 geen noemenswaardige
bewoning lijkt te hebben gekend. Met uitzondering van het oude akkercomplex
van de Zuid Esch ten westen van de Bornsche beek en de Oude Aalderinkskamp
ten noorden van de Hemmelhorst, lijkt het gebied vanaf de Middeleeuwen hoofdzakelijk te hebben bestaan uit hooi- en weideland en uit woeste grond (heide).
Pas vanaf de 19e eeuw komt aan deze situatie geleidelijk een eind en worden
hooi- en weidelanden herverkaveld en woeste gronden ontgonnen. Het is duidelijk
dat de Bornsche Maten niet tot de oude kerngebieden van bewoning behoort, die
zich kenmerken door een (vrijwel) continue bewoning vanaf de Prehistorie en het
voorkomen van grootschalige oude akkercomplexen (essen) op hoge dekzandruggen
en die zich in de Middeleeuwen ontwikkelden tot kleine, veelal nog bestaande
buurtschappen. In de omgeving van Borne kunnen bijvoorbeeld de Zendersche Esch,
de Stroom Esch, de Zuid Esch, de Woolder Esch, de Hasseler Esch en de
Deurninger Esch tot deze kerngebieden worden gerekend. Het landschappelijke
karakter van de Bornsche Maten wijkt sterk af van deze gebieden. Als gevolg
hiervan zou het relatief jonge (heide-)ontginningslandschap in het plangebied
normaal gesproken binnen de archeologie niet veel aandacht trekken. Aan natte,
reliëfarme tot zwak glooiende dekzandgebieden als de Bornsche Maten wordt over
het algemeen een lage of middelmatige archeologische verwachting toegekend,
waarbij de nadruk al snel zal liggen op de (mogelijke) aanwezigheid van resten
van kleine kampementen van jager-verzamelaars uit het Mesolithicum en eventueel
Neolithicum (vuursteenvindplaatsen). Het is dan ook niet opmerkelijk dat resten
van dergelijke kampementen in de Bornsche Maten op diverse plaatsen zijn
aangetroffen. Opmerkelijk daarentegen is wel het voorkomen van zeer uitgestrekte
vindplaatsen met archeologische resten uit de Late IJzertijd en Vroeg Romeinse
tijd. Deze resten lijken de weerslag te vormen van een kortstondige periode van
bewoning rond het begin van onze jaartelling op vrijwel alle dekzandruggen in
het plangebied. In kalenderjaren gerekend, lijkt de bewoning zich te beperken
tot de periode tussen circa 100 voor en 100 na Chr. De tot nu toe door middel
van proefsleuven onderzochte nederzettingsterreinen kenmerken zich door een
relatief lage dichtheid aan grondsporen. Dit beeld lijkt te zijn veroorzaakt door
bewoning in alleenstaande boerderijen met een groot aantal (kleine) bijgebouwen
verspreid over relatief uitgestrekte gebieden. Dit is onlangs bevestigd door de
opgraving van vindplaats 1 op de Zuid Esch (Scholte Lubberink, in voorbereiding).
Waarom de toenmalige bewoners zich rond 100 voor Chr. in een relatief laaggelegen
en nat gebied vestigden, onttrekt zich nog grotendeels aan onze waarneming.
Het is mogelijk dat bepaalde klimatologische omstandigheden (tijdelijke) bewoning
in dit doorgaans natte gebied mogelijk maakten of dat men als gevolg van
veranderingen in de voedseleconomie (van akkerbouw naar veeteelt) andere
eisen ging stellen aan de leefomgeving.
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Daarnaast kenmerkt de periode rond het begin van de jaartelling zich door een
grote onrust als gevolg van migraties en de expansiedrang van bepaalde
Germaanse stammen (o.a. de Chauken en de Sueben) en door de komst van de
Romeinen in de Lage Landen omstreeks 50 voor Chr. Op grond hiervan kan niet
uitgesloten worden dat zich een groep van elders afkomstige migranten in het
gebied vestigde. Hoe dan ook, het verschuiven van bewoning in de Late IJzertijd
van hoge en droge gebieden naar schijnbaar perifere en natte gebiedsdelen is
ook elders uit Oost-Nederland bekend. Voorzover bekend heeft dit verschijnsel
echter nergens in Oost-Nederland een dermate grote omvang gekend als in het
laaggelegen dekzandgebied tussen Borne, Saasveld, Deurningen en Hengelo,
waarvan plangebied Bornsche Maten onderdeel is. Waarom het gebied na korte
tijd weer is verlaten, is ook nog onduidelijk. Mogelijk leidde met de ontginningen
gepaard gaande ontbossing tot bodemdegradatie en een stijging van de grondwaterstand, waardoor bewoning minder aantrekkelijk of zelfs onmogelijk werd. Hierna
heeft het gebied waarschijnlijk meer dan 1500 jaar geen bewoning meer gekend,
waarna het in de (Late) Middeleeuwen en Nieuwe tijd weer als hooi- en weideland
in gebruik werd genomen. De Bornsche Maten heeft derhalve vanuit archeologisch
perspectief een grote potentie, met name wat betreft de kennis van de Late
IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd.

6.2 Aanbevelingen
Algemeen
Vanwege de in § 6.1.3 geschetste grote archeologische potentie van het plangebied
Bornsche Maten met betrekking tot de kennis van de Late IJzertijd en Vroeg
Romeinse tijd wordt aanbevolen om bij eventueel vervolgonderzoek de nadruk te
leggen op terreinen met bewoningssporen uit deze perioden. Hierbij zou tevens de
genese van het landschap, het gebruik van het landschap en de vegetatieontwikkeling
onderwerp van studie moeten zijn. Gedacht moet worden aan een vorm van
gecombineerd archeologisch en paleo-ecologisch onderzoek dat zich zowel op de
bewoningssporen op de dekzandruggen als op de aangrenzende beekdalen richt.
Van de vindplaatsen die tijdens de veldinspectie (2003) en kartering (2004 en
2005) in kaart zijn gebracht, zijn inmiddels drie grote vindplaatsen gewaardeerd
door middel van een proefsleuvenonderzoek: de Zuid Esch (catalogusnummer 1),
Grutterskamp (catalogusnummer 3) en Hofmeiersblok/ Aakamp (catalogusnummer 16).
Daarnaast wordt een proefsleuvenonderzoek aanbevolen voor vindplaats 2 (Oude
Aalderinkskamp/Hemmelhorst) en voor vindplaats 19 (Kuuperskamp).
Vindplaats 1 Zuid Esch
Op basis van het proefsleuvenonderzoek komt vindplaats 1 op de Zuid Esch vanuit
archeologisch wetenschappelijk perspectief niet in aanmerking voor duurzaam
behoud. Dit betekent dat er vanuit de archeologie in principe geen noodzaak
bestaat om beschermende maatregelen te treffen. Vanwege zijn grote inhoudelijke
waarde komt deze vindplaats wel in aanmerking voor een opgraving.
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Indien de geplande werkzaamheden tot vernietiging van de archeologische resten
op vindplaats 1 zullen leiden, wordt aanbevolen een opgraving uit te voeren in
twee gebieden met goed geconserveerde sporen aan de noord- en zuidzijde van
de vindplaats (kaartbijlage 2). Deze gebieden hebben een gezamenlijke omvang
van 1,5 ha en zijn respectievelijk 0,3 en 1,2 ha groot. Omdat hierbinnen tevens
sprake is van relatief ‘lege’, vondstarme gebieden, is de verwachting dat niet de
volledige oppervlakte onderzocht hoeft te worden. Waar de geplande ophoging van
het terrein indirect leidt tot bescherming van de archeologische resten, kan een
opgraving eventueel achterwege blijven. Dit geldt mogelijk ook voor terreindelen
waar archeologische resten zich op een grote(-re) diepte onder het maaiveld
bevinden.
Nadat gebleken was dat behoud in situ van de archeologische resten op vindplaats 1
geen optie is, heeft in de winter en het voorjaar van 2005 een grootschalige
opgraving plaatsgevonden op de Zuid Esch. Over de bevindingen van dit onderzoek
wordt elders verslag gedaan (Scholte Lubberink, in voorbereiding).
Vindplaats 2 Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst
Op basis van de onderzoeksresultaten komt de vindplaats Oude Aalderinkskamp/
Hemmelhorst (catalogusnummer 2) in aanmerking voor een proefsleuvenonderzoek.
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de exacte omvang, datering en
conservering van de archeologische resten op deze vindplaats.
Vindplaats 3 Grutterskamp
Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 3 op de Grutterskamp
blijkt dat zich hier (eveneens) een uitgestrekt terrein met goed geconserveerde
bewoningssporen uit de Late IJzertijd en/of Vroeg Romeinse tijd bevindt. Indien
behoud in situ niet mogelijk is, wordt aanbevolen het westelijke deel van de
vindplaats met een omvang circa 4 ha te (laten) onderzoeken door middel van
een opgraving. Een opgraving (behoud ex situ) van deze vindplaats zal nog
onbekende en daardoor belangrijke archeologische gegevens opleveren.
Vindplaats 16 Hofmeiersblok/Aakamp
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek heeft vindplaats 16
Hofmeiersblok/Aakamp een geringe archeologische waarde. Voor deze vindplaats
wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Vindplaats 19 Kuuperskamp
Aanbevolen wordt om vindplaats 19 op de Kuuperskamp door middel van een
proefsleuvenonderzoek van een beperkte omvang te waarderen. Het doel van dit
onderzoek is het testen/controleren van de aard van de archeologische resten uit de
IJzertijd/Romeinse tijd op deze lage dekzandwelving. Indien hierbij archeologische
sporen worden aangetroffen, wordt aanbevolen dit onderzoek uit te breiden tot
andere delen van deze dekzandwelving (catalogusnummers 13, 20 en 21).
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Overige aanbevelingen
Tenslotte wordt aanbevolen om de terreinen die tijdens de kartering niet
onderzocht konden worden vanwege het ontbreken van toestemming van de
grondeigenaar/gebruiker, te laten onderzoeken wanneer dat mogelijk is.
Het gaat om de vindplaats van een spekstenen beker uit de Romeinse tijd nabij
de Hasselter Aabrug (catalogusnummer 14) en om een lage dekzandrug met een
plaggendek in het zuidwesten van het plangebied (catalogusnummer 11). Bij
onderzoek van vindplaats 14 dient de nadruk te liggen op het vaststellen van de
landschappelijke context van de vindplaats, zodat een inschatting gemaakt kan
worden van het exacte karakter ervan.
Het onderzoek moet duidelijk maken of het een losse vondst of een groter
vondstcomplex betreft. De noodzaak van een eventueel onderzoek op deze vindplaats
is afhankelijk van de aard van eventuele toekomstige bodemingrepen op deze plaats.
Het onderzoek op vindplaats 11 dient te bestaan uit een standaard karterend
booronderzoek, vergelijkbaar met het booronderzoek in andere delen van het
plangebied.
Indien het terrein van De Bongerd in de planvorming wordt betrokken, wordt
aanbevolen om alsnog een vorm van archeologisch onderzoek te overwegen.
De aard van eventueel archeologisch onderzoek is uiteraard afhankelijk van het
karakter en de omvang van eventuele ingrepen. Als op het terrein van De Bongerd
grootschalig grondverzet zal plaatsvinden, heeft een proefsleuvenonderzoek van
een beperkte omvang de voorkeur. Deze vorm van onderzoek zal namelijk een
betere indruk verschaffen van de aard en kwaliteit van de te verwachten 18e-eeuwse
archeologische resten dan booronderzoek.
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Gebruikte afkortingen
AHN
AMK
ARCHIS
CAA
CMA
-Mv
NAP
PvE
RDROB

Actueel Hoogtebestand Nederland
Archeologische Monumentenkaart
ARCHeologisch Informatie Systeem
Centraal Archeologisch Archief
Centraal Monumenten Archief
beneden maaiveld
Normaal Amsterdams Peil
Programma van Eisen
Rijks DriehoeksRijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Verklarende woordenlijst
A/C profiel
artefact
bioturbatie
cultuurdek
dekzand

Eemien
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Bodemprofiel waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen
is op het ongeroerde moedermateriaal (C-horizont).
Alle door de mens gemaakte of gebruikte voorwerpen.
Verstoring van bodemlagen door dieren (graven, woelen, eten).
30 tot 50 cm dikke cultuurlaag, soms opgebracht (vergelijkbaar
met een es, maar minder dik), soms ontstaan door diepploegen.
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden
voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden
van het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een
‘dek’ (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie
van Twente).
Interglaciaal tussen Saalien en Weichselien (resp. voorlaatste
en laatste glaciaal), ca. 130.000-120.000 jaar geleden.
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enkeerdgronden

Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond,
met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op
zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen
genoemd.
esdek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge
van bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met
zand vermengde potstalmest opgebracht. In geval van een es
is de opgebrachte laag ten minste 50 cm dik. De term es is
gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. In Midden-Nederland
wordt gesproken van enk of eng en in Zuid-Nederland van
akker of veld.
fluviatiel
Door rivieren gevormd, afgezet.
fluvioglaciaal
Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet.
fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet.
genese
Wording, ontstaan.
glaciaal
A) IJstijd: koude periode uit het Pleistoceen; b) betrekking
hebbende op het landijs.
grondmorene
Het door het landijs aangevoerde en na afsmelten achtergebleven
mengsel van leem, zand en stenen. De afzetting wordt vaak
aangeduid als keileem.
Holoceen
Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800
jaar voor Chr. tot heden).
horizont
Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkundige processen
afspelen.
ijzeroer
IJzeroxidehydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken,
in dalen en moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt.
in situ
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker
het heeft gedeponeerd, weggegooid of verloren.
keileem
Grondsoort bestaande uit een mengsel van leem, zand, grind
en stenen (in het spraakgebruik gekoppeld aan het begrip
grondmorene).
lacustroglaciaal Door glaciaal smeltwater in een meer afgezet.
leem
Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte
(bodemdeeltjes tussen 0,002 en 0,05 mm).
meander
Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (genoemd naar
de Meander in Klein Azië, thans Menderes).
plaggendek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge
van bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met
zand vermengde potstalmest opgebracht.
Pleistoceen
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon.
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen
van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden).
Na de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 voor
Chr.).
Pleniglaciaal
Koudste periode van de laatste ijstijd, het Weichselien, ca.
20.000-13.000 jaar geleden.
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podzol

potstal
Prehistorie
Saalien
spieker
Steentijd
stuwwal
veen
Weichselien

Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces van het uitlogen van de E-horizont
en de vorming van een B-horizont door inspoeling van amorfe
humus en ijzer wordt podzolering genoemd.
Uitgediepte veestal.
Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen
bewaard zijn gebleven.
Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong
(vorming stuwwallen), ca. 200.000-130.000 jaar geleden.
Op palen geplaatst opslaghuisje voor granen.
Archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik
van stenen werktuigen.
Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug
van scheefgestelde preglaciale sedimenten.
Geheel of grotendeels uit enigszins ingekoolde, maar nauwelijks
vergane plantenresten opgebouwde afzetting.
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs
Nederland niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden.

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-)bijlagen
Figuur 1.
Figuur
Figuur
Figuur
Figuur

2.
3.
4.
5.

Figuur 6.
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Figuur
Figuur
Figuur

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Figuur 13.
Figuur 14.
Figuur 15.
Figuur 16.
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Ligging van plangebied Bornsche Maten. Inzet: ligging in Nederland
(ster).
Onderzochte percelen en onderzoeksmethoden (schaal 1:5000).
Puttenplan vindplaatsen 1 en 16 (schaal 1:5000).
Puttenplan vindplaats 3 (schaal 1:5000).
Hoogteligging plangebied Bornsche Maten volgens het AHN (schaal
1:10.000).
Geomorfologie en bekende archeologische vindplaatsen (naar Kleinsman
e.a., 1977).
Archeologische verwachtingskaart (schaal 1.10.000).
Erve De Bongerd in 1832.
Erve Meijershof met omgracht perceel (visserij) in 1832.
Plangebied Bornsche Maten omstreeks 1780 (naar: Versfelt, 2003).
Grondgebruik in plangebied Bornsche Maten omstreeks 1832.
Verspreiding van vondsten uit het Meso- en/of Neolithicum (schaal
1:15.000).
Verspreiding van vondsten uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd
(schaal 1:15.000).
Verspreiding van vondsten uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd
(schaal 1:15.000).
Menglaag onder een plaggendek in de westwand van werkput 6
(catalogusnummer 16).
IJzerrijke sterk verkitte ondergrond met humeuze vlekken in werkput
4 (catalogusnummer 16).
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Figuur 17. Gecoupeerde paalkuil in werkput 15 (catalogusnummer 1).
Figuur 18. Opgravingsvlak in werkput 15 met diverse paalkuilen (catalogusnummer 1).
Figuur 19. Ontginningsgreppels in werkput 26 (catalogusnummer 1).
Figuur 20. Karakteristiek profiel met een dun plaggendek en menglaag in het
westelijke deel van vindplaats 3.
Figuur 21. Werkput 34 met op de voorgrond sporen van een spieker uit de
IJzertijd/Romeinse tijd te midden van sporen van recente grondverbetering (catalogusnummer 3).
Figuur 22. Gecoupeerde paalkuil met sterk humeuze vulling in werkput 13.
Figuur 23. Gecoupeerde waterkuil in werkput 6 (catalogusnummer 3).
Figuur 24. Sporen van een spieker uit de Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd in
werkput 4 (catalogusnummer 3).
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

1.
2.
3.
4.
5.

Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.

Archeologische tijdschaal.
Scoretabel waardestelling (KNA).
Scoretabel vindplaats 1.
Scoretabel vindplaats 16.
Scoretabel vindplaats 3.
Vindplaatsencatalogus kartering.
Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek deelgebied Zuid Esch.
Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek Grutterskamp.

Kaartbijlage 1. Resultaten kartering: Bodemgesteldheid (schaal 1:2500).
Kaartbijlage 2. Resultaten kartering: Archeologie (schaal 1:2500).
Kaartbijlage 3. Resultaten proefsleuvenonderzoek vindplaatsen 1 en 16
(schaal 1:500).
Kaartbijlage 4. Resultaten proefsleuvenonderzoek vindplaats 3 (schaal 1:500).
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Bijlage 1: Vindplaatsencatalogus kartering
1 Toelichting bij de vindplaatsencatalogus
In de vindplaatsencatalogus zijn de resultaten van de archeologische inventarisatie,
de veldinspectie (2003) en de kartering (2004 en 2005) opgenomen. De vindplaatsen
zijn met de bijbehorende catalogusnummers op de kaarten van plangebied Bornsche
Maten opgenomen. De catalogus bevat de volgende rubrieken:
1. Objectnummer(s), ROB-codes(s): de objectnummers zijn de nummers die tijdens
het onderzoek aan de in het gebied reeds bekende en nieuwe vindplaatsen zijn
gegeven. De ROB-codes betreffen de codes uit het CAA en CMA van de ROB (met
kaartbladnummering) en/of het ARCHIS-waarnemingsnummer voor de reeds
bekende vindplaatsen. Voor de tijdens het onderhavige onderzoek nieuw ontdekte
vindplaatsen wordt volstaan met het ARCHIS-vondstmeldingsnummer.
2. Coördinaten, precisie en kaartblad: betreft de coördinaten van ongeveer het
centrum van de vindplaats. Met precisie wordt de nauwkeurigheid van deze
coördinaten uitgedrukt. Het getal geeft het aantal cijfers achter de komma aan
en daarmee de nauwkeurigheid. Bij een precisie van 0 is de nauwkeurigheid van
de coördinaat 1 km, bij een precisie van 1 is deze tot op 100 m nauwkeurig, bij
een precisie van 2 is deze tot 10 m nauwkeurig en bij een precisie van 3 is deze
tot op 1 m nauwkeurig. Het kaartblad is het blad van de topografische kaart van
Nederland, schaal 1:25.000, waarop het terrein ligt.
3. Gemeente, plaats en toponiem: betreft de gemeente waarbinnen het terrein
ligt, de plaats of de buurtschap waarin het terrein ligt. Indien een toponiem
bekend is, is dit toegevoegd.
4. Grondgebruik: betreft het grondgebruik, zoals vastgesteld tijdens de veldinspectie.
5. Geomorfologie: betreft de geomorfologische classificatie van de ligging van het
terrein (naar: Kleinsman e.a., 1977).
6. Bodemtype en grondwatertrap: betreft de bodemkundige classificatie van en
grondwaterstand op het terrein. Hierbij is gebruikgemaakt van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50.000 (Ebbers & Van het Loo, 1992) en voorzover relevant
van de gedetailleerde bodemkaart (schaal 1:10.000) van het ruilverkavelingsgebied
Saasveld-Gammelke (Kiestra, 1991).
7. Hoogte +NAP: betreft de (globale) hoogteligging van het terrein.
8. Aard en datering: betreft de (vermoedelijke) aard van de vindplaats indien
bekend en de datering van de vindplaats indien bekend.
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: geeft een (korte) karakteristiek van
de landschappelijke ligging van de vindplaats.
10. Beschrijving archeologische aspecten: hier worden de resultaten van het
archeologisch onderzoek besproken.
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11. Vondsten: lijst van vondsten uit de veldinspectie (2003) en de kartering (2004 en
2005) met datering en uitgesplitst per objectnummer en naar materiaalcategorie
(b.v. keramiek of vuursteen).
12. Opmerkingen: betreft algemene opmerkingen indien relevant. Indien een vindplaats
is opgenomen in het CMA van de ROB wordt onder deze rubriek de archeologische
status en de bijbehorende vindplaatscode weergegeven.
13. Literatuur: betreft literatuur waarin de vindplaats wordt besproken.
14. Aanbevelingen: betreft eventuele aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoek.

2 Catalogus van vindplaatsen
2.1 Plangebied Bornsche Maten
Catalogusnummer: 1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objectnummer(s): BOWW 1, 3, 4, 36 t/m 40 en 43
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummers 136523, 136524, 136525,
401311, 401313, 401316, 401318 en 401327
Coördinaten: 249.050/479.800; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Zuid Esch
Grondgebruik: boomkwekerij, akker en grasland
Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (codes 4K14 en
3L5)
Bodemtype: hoge bruine enkeerdgrond (code bEZ23); Grondwatertrap: VII
Hoogte +NAP: 14,0 tot 14,9 m
Aard: sporen van bewoning; Datering: Mesolithicum en/of Neolithicum en
IJzertijd t/m Romeinse tijd
Beschrijving landschappelijke aspecten: de Zuid Esch bestaat in geomorfologisch
opzicht uit een noord-zuid georiënteerde dekzandrug die omgeven wordt door
een laaggelegen reliëfarme beekdalbodem. De hoogteligging van het gebied
varieert van circa 13,5 tot 15 m +NAP op de dekzandrug (Zuid Esch) tot circa
12,5 tot 13,5 m +NAP in het omliggende beekdal. De bodemkundige gaafheid
van de Zuid Esch verschilt per perceel (kaartbijlage 1). Langs de noordelijke en
oostelijke rand van de es is op de meeste plaatsen een gaaf plaggendek met een
dikte van 50 tot 70 cm aanwezig. Onder het plaggendek bevindt zich een lichtbruingrijze, fossiele cultuurlaag met een dikte van 20 tot 40 cm. Het natuurlijke
bodemprofiel is, voorzover dit vastgesteld kon worden, vrijwel overal een beekeerdgrond. Daarnaast komen plaatselijk resten van veldpodzolen voor. Op het
hoogste deel van de Zuid Esch, direct ten zuiden van de Deurningerweg, bestond
de natuurlijke bodem mogelijk uit een moderpodzol. Door middel van booronderzoek
is geconstateerd dat het bodemprofiel in het centrale en zuidelijke deel van de
Zuid Esch (plaatselijk) sterk door diepe bodembewerking is aangetast en dat het
plaggendek door egalisatie vrijwel geheel is verdwenen. Het gaat met name om
de delen die als boomkwekerij in gebruik zijn (geweest). Door middel van
booronderzoek is vastgesteld dat de dikte van het esdek daar (nog) varieert
van 35 tot 70 cm.
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10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met sporen van bewoning uit
het Mesolithicum en/of Neolithicum en uit de IJzertijd t/m Romeinse tijd
(kaartbijlage 2). Tijdens de veldinspectie en de kartering is op het zuidelijke
deel van de Zuid Esch door middel van een oppervlaktekartering en in mindere
mate door middel van boringen en groot aantal archeologische vondsten gedaan.
Het betreft vuurstenen artefacten en scherven handgevormd aardewerk. De
vondstdichtheid is het grootst op het meest zuidelijke deel van de Zuid Esch
(BOWW 1 en 43). Op basis van de kenmerken van enkele randscherven (verdikte
rand) dateert een deel van het aardewerk vermoedelijk uit de Late IJzertijd en/of
Romeinse tijd. Vergelijkbare vondsten zijn gedaan op noordelijker en oostelijker
gelegen percelen (BOWW 3, 4, 36 en 38 t/m 40). Hier stammen de meeste vondsten
uit booronderzoek. Aan de oppervlakte zijn op dit deel van de Zuid Esch alleen
scherven uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd aangetroffen, die vermoedelijk
via bemesting met huishoudelijk afval op het terrein zijn terechtgekomen en als
losse vondst beschouwd kunnen worden.
Op plaatsen waar onder de bouwvoor nog een restant van een fossiele cultuurlaag aanwezig is, hebben boringen archeologische resten opgeleverd. Boringen
op plaatsen waar een moderne bouwvoor direct op het onderliggende gele zand
rust, hebben niet of nauwelijks resultaat opgeleverd (kaartbijlage 2). De relatief
grote hoeveelheid oppervlaktevondsten (handgevormd aardewerk en vuurstenen
artefacten) uit de Prehistorie en/of Romeinse tijd in deze gebieden duidt echter
op de aanwezigheid van archeologische resten (op een geringe diepte beneden
het maaiveld). Door het ontbreken van een plaggendek komen bodemlagen met
archeologische resten en archeologische sporen binnen het bereik van de in de
boomkwekerij toegepaste bodemingrepen. Dit verklaart de relatief grote hoeveelheid oppervlaktevondsten. De verwachting is dat wanneer het huidige grondgebruik voortgezet wordt, eventuele archeologische resten in de nabije toekomst
grotendeels of geheel zullen verdwijnen.
Mogelijk bestaat er een verband met de hier beschreven vondsten en een nederzetting uit de Romeinse tijd op het westelijke deel van de Zuid Esch binnen de
bebouwde kom van Borne. In 1988 is een klein deel van deze nederzetting
opgegraven (CAA-code 28GZ-42; ARCHIS-waarnemingsnummer 17996; Van Nuenen,
1995; Verlinde, 1990). De afstand tussen deze nederzetting en de hier beschreven
vindplaats bedraagt hemelsbreed ongeveer 300 m. Op grond van deze grote
afstand is het minder waarschijnlijk dat het om één en dezelfde nederzetting gaat.
11. Vondsten:
BOWW 1 (249.070/479.620)
Oppervlaktevondsten
Vuursteen 2
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 1
kling; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 1
klingkern; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 2
schrabber; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 59
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Vondsten uit booronderzoek (boringen 1, 2, 3, 4 en 7)
Vuursteen 1
kling; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 19
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
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BOWW 3 (249.060/479.820)
Oppervlaktevondsten
Keramiek 4
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
handgevormd aardewerk, kogelpot; Late Middeleeuwen A
Vondsten uit booronderzoek (boringen 10 en 12)
Keramiek 2
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 4 (249.040/479.890)
Oppervlaktevondsten
Vondsten uit booronderzoek (boringen 13, 14, 16 en 17)
Keramiek 13
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 36 (249.020/479.950)
Oppervlaktevondsten
Keramiek 1
handgevormd aardewerk, kogelpot; Late Middeleeuwen
Keramiek 9
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Keramiek 4
steengoed, Siegburgs; Late Middeleeuwen B
Vondsten uit booronderzoek (boringen 37, 38 en 44)
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 11
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
aardewerk onbepaald; Late Middeleeuwen (waarschijnlijk)
Keramiek 1
smeltkroes/ovenfragment (mogelijk); Romeinse tijd-Late
Middeleeuwen
Steen
1
brok graniet; datering onbekend
BOWW 38 (249.090/479.910)
Oppervlaktevondsten
Keramiek 7
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Vondsten uit booronderzoek (boringen 45 en 46)
Keramiek 6
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Steen
2
brokjes graniet; datering onbekend
BOWW 39 (249.100/479.850)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 58 en 59)
Keramiek 10
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 40 (249.130/479.740)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 49, 52, 54 t/m 57)
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 1
brok; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 13
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Metaal
1
slak; Romeinse tijd-Middeleeuwen
BOWW 43 (249.075/479.730)
Oppervlaktevondsten
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 13
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
14. Aanbevelingen: Op grond van de vondstdichtheid werd de kans groot geacht dat
op dit deel van de Zuid Esch sporen van bewoning aanwezig zijn. Om deze reden
is besloten om ook dit deel van de Zuid Esch door middel van proefsleuven te
onderzoeken. Dit onderzoek is in november 2004 uitgevoerd (zie § 5.2.2).
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Catalogusnummer: 2
1.

Objectnummer(s): BOWW 14, 15, 16, 17, 21, 46, 48 en 52
ROB-codes(s): CAA-code 28GZ-53; ARCHIS-waarnemingsnummers 106432,
106451 en 106454; ARCHIS-vondstmeldingsnummers 136526, 136527, 136528,
136529, 401832, 401833 en 401835
2. Coördinaten: 250.200/480.800; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hertme; Toponiem: Oude
Aalderinkskamp/Hemmelhorst
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (codes 3K14 en
3L5)
6. Bodemtype: hoge bruine enkeerdgrond, laarpodzol en beekeerdgrond (codes
bEZ35, cHn23, tZg35 en cZg35); Grondwatertrap: V, VI en VII
7. Hoogte +NAP: 14,0 tot 15,8 m
8. Aard: sporen van bewoning; Datering: Mesolithicum-Neolithicum, IJzertijd t/m
Romeinse tijd en (Vroege) Middeleeuwen (mogelijk)
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats Oude
Aalderinkskamp/Hemmelhorst ligt op een lage dekzandrug ten noorden van en
parallel aan de Hemmelhorst. Op een deel van deze dekzandrug, tussen de 1e en
3e Hemmelhorst, ligt de Oude Aalderinkskamp: een circa 4 ha grote eenmanses
behorend bij erve Oude Aalderink ten noorden van het plangebied. Rondom deze
eenmanses liggen hoofdzakelijk 19e-eeuwse heideontginningen. Tijdens booronderzoek op de Oude Aalderinkskamp is vastgesteld dat er sprake is van een
circa 50 tot 70 cm dik plaggendek op (vermoedelijk) een restant van een
moderpodzol. Het plaggendek is grijsbruin van kleur en rust op een plaatselijk
meer dan 50 cm dikke, lichtbruingrijze laag, waarbij het vermoedelijk om een
fossiele cultuurlaag gaat. De genese van deze laag is niet geheel duidelijk. Het is
mogelijk dat een deel van het plaggendek een zeer lichte kleur heeft, waardoor
onderscheid met een onderliggende fossiele cultuurlaag lastig is. Het is tevens
mogelijk dat het terrein tijdens de ontginning relatief diep is gespit en dat de
bodem daarna is gehomogeniseerd. Langs de randen van de Oude Aalderinkskamp
is in diverse boringen een (restant van een) veldpodzol aangetroffen (bijv.
boringen 138 en 140).
Uit boringen op het oostelijke deel van de onderhavige dekzandrug blijkt dat
hier vrijwel overal sprake is van een bouwvoor met een dikte van circa 20 tot 30 cm
op geel zand. Plaatselijk is sprake van een cultuurdek met een dikte van 30 tot
50 cm. Het natuurlijke bodemprofiel bestaat uit veldpodzolen en beekeerdgronden
(kaartbijlage 1). Het meest oostelijke deel van de vindplaats is mogelijk (licht)
geëgaliseerd of afgegraven (BOWW14). Lokale zegslieden melden dat omstreeks
1975 langs de Hemmelhorst hoge zandbulten zouden zijn afgegraven. De omvang
van deze afgraving en de consequenties hiervan voor eventuele archeologische
sporen zijn vooralsnog onbekend.
10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met sporen van bewoning uit
het Mesolithicum en/of Neolithicum, de Late Bronstijd t/m Romeinse tijd en de
Middeleeuwen (kaartbijlage 2). Op de dekzandrug tussen de Hemmelhorst en
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Piepersveldweg is in 1991 en tijdens de veldinspectie in 2003 een groot aantal
archeologische vondsten gedaan. Deze vondsten lijken te duiden op de aanwezigheid van bewoningssporen uit diverse perioden, verspreid over deze dekzandrug.
Daarom zijn de verschillende vindplaatsen samengevoegd tot één catalogusnummer.
Tijdens een veldkartering die in 1991 is uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling Saasveld-Gammelke is op de oostflank van een eenmanses, de Oude
Aalderinkskamp, een relatief groot aantal oppervlaktevondsten gedaan (BOWW 21:
249.710/480.610). Het betreft vuurstenen artefacten uit de Steentijd, vermoedelijk
uit het Mesolithicum, en scherven handgevormd en gedraaid aardewerk. Deze
vondsten duiden vermoedelijk op de aanwezigheid van bewoningssporen uit de
voornoemde perioden. Twijfel bestaat over de aanwezigheid van bewoningssporen
uit de Vroege Middeleeuwen. Onduidelijk is op grond van welke criteria scherven
aan deze voor Twentse begrippen toch relatief zeldzame archeologische periode
zijn toegewezen. Het kan niet uitgesloten worden dat scherven van regionaal
vervaardigd grijsbakkend gedraaid aardewerk uit de tweede helft van de Late
Middeleeuwen zijn aangezien voor gedraaid vroeg-middeleeuws aardewerk. In dat
geval hoeft het middeleeuwse aardewerk niet op de aanwezigheid van bewoningssporen te duiden, maar kan het evenzeer door bemesting met nederzettingsafval
van elders op het onderhavige perceel zijn terechtgekomen. Tijdens de veldinspectie
is het gebied ten oosten en westen van de Oude Aalderinkskamp onderzocht
door middel van een oppervlaktekartering (BOWW 16 en 17). Hierbij is een klein
aantal aanvullende vondsten gedaan. Tijdens de veldinspectie is verder op akkers
ten oosten van de Oude Aalderinkskamp een groot aantal oppervlaktevondsten
gedaan. Het gaat voornamelijk om scherven handgevormd aardewerk. De vondsten
zijn aangetroffen aan de rand van een kleine verhoging met een cultuurdek
(BOWW 15) en verspreid over een akker ten oosten hiervan (BOWW 14). In de
noordoosthoek van deze akker, op de overgang naar een lager gelegen terrein,
zijn in een dichte vondstconcentratie tientallen scherven aangetroffen. Een
opmerkelijke vondst is een kleine glazen kraal die mogelijk uit de IJzertijd of
Romeinse tijd dateert.
Tijdens de kartering in 2004 en 2005 is op en rond de onderhavige vindplaats een
groot aantal boringen verricht. Tijdens booronderzoek op de Oude Aalderinkskamp
is vastgesteld dat de basis van het plaggendek en de top van het natuurlijke
bodemprofiel extreem rijk zijn aan archeologische resten uit de IJzertijd en/of
Romeinse tijd. Het totale aantal scherven handgevormd aardewerk per boring
varieerde van 2 tot 28 stuks (BOWW 46 en 52). Enkele graslandpercelen ten oosten
van de Oude Aalderinkskamp zijn eveneens door middel van booronderzoek
onderzocht. Hier is niet of nauwelijks sprake van een plaggendek. De circa 20 tot
30 cm dikke bouwvoor ligt meestal rechtstreeks op het gele dekzand. Desalniettemin
zijn in diverse boringen scherven handgevormd aardewerk aangetroffen (BOWW 48).
Boringen in percelen ten oosten en ten westen van de onderhavige vindplaats
hebben geen vondsten opgeleverd. De totale omvang van deze zeer grote
vindplaats komt hiermee op circa 15 ha.
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11. Vondsten:
BOWW 14 (249.980/480.710)
Vuursteen 2
kern; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Vuursteen 1
kling; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Keramiek 74
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Glas
1
kraal; IJzertijd-Romeinse tijd (waarschijnlijk)
BOWW 15 (249.840/480.580)
Vuursteen 1
kern; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Keramiek 7
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
BOWW 16 (249.710/480.580)
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 2
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 17 (249.450/480.560)
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 1
klingkern; Mesolithicum
Keramiek 1
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
handgevormd aardewerk, kogelpot; Late Middeleeuwen A
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
BOWW 46 (249.590/480.620)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 134, 135, 136 en 138 t/m 142)
Keramiek 83
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
1
hutteleem; IJzertijd-Romeinse tijd
1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Natuursteen1
brok graniet; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 48 (249.820/480.630)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 144, 147, 149 en 153)
Keramiek 7
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Natuursteen 1
brok graniet; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 52 (249.480/480.590)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 133 en 137)
Keramiek 9
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
12. Opmerkingen: een deel van het onderhavige terrein is op de Archeologische
Monumentenkaart van de provincie Overijssel (AMK-Overijssel) en in het CMA
geregistreerd als terrein van hoge archeologische waarde (CMA-code 28G-009,
monumentnummer 9146).
13. Literatuur: Van der Graaf, 1992: catalogusnummer 12
14. Aanbevelingen: aanbevolen wordt om deze vindplaats te onderzoeken door middel
van een proefsleuvenonderzoek om de exacte aard, omvang en conservering van
de (diverse delen van de) vindplaats vast te stellen.
Catalogusnummer: 3
1.
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ARCHIS-vondstmeldingsnummers 136530 t/m 136533, 401850 en 401838
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coördinaten: 249.620/479.890; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Vondermeden (Grutterskamp)
Grondgebruik: akker
Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5)
Bodemtype: laarpodzol (code cHn23); Grondwatertrap: VII
Hoogte +NAP: 13,8 tot 14,7 m
Aard: sporen van bewoning; Datering: Mesolithicum-Neolithicum en IJzertijdRomeinse tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op de kopse zijde van
een oost-west georiënteerde, relatief lage dekzandrug tussen de Deurningerweg
en de Binnenweg. Het terrein bestaat volledig uit een laat-19e-eeuwse heideontginning. Uit boringen blijkt dat er vrijwel overal sprake is van een dun
cultuurdek met een dikte van 40 tot 50 cm op lemig tot sterk lemig oud dekzand
(kaartbijlage 1). Op veel plaatsen bevindt zich onder het cultuurdek een circa 20 cm
dikke menglaag. Het betreft de gespitte top van het natuurlijke bodemprofiel.
In bodemkundig opzicht betreft het beekeerdgronden met een cultuurdek. De
laaggelegen percelen langs de oostzijde van de vindplaats zijn op diverse plaatsen
opgehoogd met een 50 tot 75 cm dik zandpakket.
10. Beschrijving archeologische aspecten: bewoningssporen uit het Mesolithicum
en/of Neolithicum en uit de IJzertijd t/m Romeinse tijd (kaartbijlage 2). De
vindplaats ligt op de kopse zijde van een oost-west georiënteerde dekzandrug
tussen de Deurningerweg en de Binnenweg. In ARCHIS stond voorafgaand aan
het onderhavige veldonderzoek reeds één waarneming met betrekking tot deze
vindplaats vermeld. Het betreft vondsten van vuurstenen artefacten uit het
Mesolithicum en/of Neolithicum en van handgevormd aardewerk uit de IJzertijd
t/m Romeinse tijd in 1978 in een boomkwekerij (BOWW 19: 249.450/479.950).
Tijdens de veldinspectie is het perceel direct ten oosten van de in ARCHIS opgegeven
coördinaat door middel van een oppervlaktekartering onderzocht (BOWW 11).
Vastgesteld is dat er op dit perceel een lichte concentratie van vuurstenen artefacten, scherven handgevormd aardewerk en metaalslakken aanwezig is. Tijdens
de veldinspectie in 2003 is op enkele akkers ten noorden en oosten van erve
Stuverink aan de Binnenweg 1 een groot aantal oppervlaktevondsten gedaan.
De graslandpercelen op de onderhavige vindplaats zijn in 2005 door middel van
booronderzoek onderzocht. Hierbij is verspreid over de dekzandrug een klein
aantal scherven handgevormd aardewerk gevonden (BOWW 44 en 51).
11. Vondsten:
BOWW 8 (249.690/479.820)
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 17
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 9 (249.730/479.820)
Vuursteen 2
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 47
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 10 (249.760/479.720)
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 2
kling; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 25
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
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Keramiek 1
protosteengoed; Late Middeleeuwen B
Keramiek 2
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
BOWW 11 (249.490/479.940)
Vuursteen 2
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 5
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Metaal
2
(ijzer-)slak; IJzertijd-Romeinse tijd (waarschijnlijk)
BOWW 44 (249.568/479.961)
Vondsten uit booronderzoek (boring 103)
Keramiek 1
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
BOWW 51 (249.810/479.780)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 177, 180 en 184)
Keramiek 8
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
14. Aanbevelingen: Op grond van de vondstdichtheid werd de kans groot geacht dat
op het onderhavige terrein sporen van bewoning aanwezig zijn. Om deze reden is
besloten het terrein door middel van proefsleuven te onderzoeken. Dit onderzoek
heeft in januari 2006 plaatsgevonden (zie § 5.2.4).
Catalogusnummer: 4
1.

Objectnummer(s): BOWW 45
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401839
2. Coördinaten: 249.320/480.580; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hasselo; Toponiem: Hemmelhorst
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: ca. 14,2 m
8. Aard: losse vondst; Datering: Mesolithicum
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de onderhavige vondst is aangetroffen
op een akker ten westen van de Oude Aalderinkskamp op de rand van een dekzandrug. Door middel van boringen is vastgesteld dat er op dit perceel sprake is
van een 40 tot 60 cm dik cultuurdek op beekeerdgronden en beekkleigronden
(kaartbijlage 1). Op het hoogste deel van het perceel, dat wil zeggen in de
noordoosthoek, ontbreekt een cultuurdek en rust de circa 30 cm dikke bouwvoor
rechtstreeks op het dekzand.
10. Beschrijving archeologische aspecten: een oppervlaktevondst van een vuurstenen
kling uit het Mesolithicum op een akker. Noch booronderzoek noch oppervlaktekartering heeft aanvullende vondsten opgeleverd. Waarschijnlijk betreft het een
losse vondst.
11. Vondsten:
BOWW 45
Vuursteen 1
kling met kerf; Mesolithicum
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
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Catalogusnummer: 5
1.

Objectnummer(s): BOWW 22
ROB-codes(s): CAA-code 28HZ-54; ARCHIS-waarnemingsnummer 106429
2. Coördinaten: 250.200/480.800; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hertme; Toponiem: Hemmelhorst
4. Grondgebruik: grasland
5. Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5)
6. Bodemtype: laarpodzol (code cHn35); Grondwatertrap: VIII
7. Hoogte +NAP: 14,5 tot 15,1 m
8. Aard: sporen van bewoning; Datering: Mesolithicum (waarschijnlijk)
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de onderhavige vindplaats ligt op een
hooggelegen deel van de dekzandrug ten noorden van de Hemmelhorst. Het
betreft een laat-19e-eeuwse heideontginning. Dit deel van de dekzandrug ligt
direct buiten de grens van het plangebied Bornsche Maten. Het gebied ten westen
van de vindplaats is door middel van booronderzoek onderzocht. Vastgesteld is
dat op het grootste deel van het terrein sprake is van een dunne, circa 30 cm
dikke bouwvoor op de resten van het natuurlijk bodemprofiel. Op de hoogste
delen van het terrein betreft het resten van veldpodzolen (B- of BC-horizont), op
de laagst gelegen delen gaat het om beekeerdgronden. Plaatselijk bevindt zich
tussen de bouwvoor en het ongestoorde natuurlijke bodemprofiel een maximaal
enkele decimeters dikke menglaag. Geheel ongestoorde natuurlijke bodems zijn
niet aangetroffen (kaartbijlage 1).
10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met sporen van bewoning uit
het Mesolithicum. Tijdens een veldkartering die in 1991 is uitgevoerd in het
kader van de ruilverkaveling Saasveld-Gammelke is op een dekzandkop een relatief
groot aantal oppervlaktevondsten gedaan. Het betreft vuurstenen artefacten uit de
Steentijd, waarschijnlijk uit het Mesolithicum. Op basis van de originele kaarten
behorend bij dit onderzoek is geconstateerd dat de in ARCHIS opgenomen
coördinaat (250.200/480.890) niet juist is en correctie behoeft. De vondsten zijn
namelijk ongeveer 100 m zuidelijker gedaan (250.200/480.800). Dit betekent
dat de vindplaats direct buiten de grenzen van plangebied Bornsche Maten valt.
Tijdens het karterend booronderzoek in 2005 zijn op het terrein ten westen van
de vindplaats geen archeologische vondsten gedaan. Gezien de conservering van
het bodemprofiel is de kans gering dat zich hier nog gave vuursteenvindplaatsen
bevinden. Dergelijke vindplaatsen zullen in meer of mindere mate door bodembewerking zijn aangetast en het vuursteenmateriaal zal voor een belangrijk deel
in de bouwvoor zijn opgenomen. Eventuele grondsporen van bijvoorbeeld haardkuilen kunnen nog wel aanwezig zijn.
12 Literatuur: Van der Graaf, 1992: catalogusnummer 10
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 6
1.

Objectnummer(s): BOWW 12, 23 en 50
ROB-codes(s): CAA-code 28HZ-53; ARCHIS-waarnemingsnummers 106430,
106431 en 106449; ARCHIS-vondstmeldingsnummers 136534 en 401840
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2.
3.
4.
5.
6.

Coördinaten: 250.140/480.075; Precisie: 2; Kaartblad: 28H
Gemeente: Borne; Plaats: Hasselo; Toponiem: Jödnmoat
Grondgebruik: boomkwekerij en grasland
Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5)
Bodemtype: laarpodzol en beekeerdgrond (codes cHn35 en cZg35);
Grondwatertrap: VI en VI
7. Hoogte +NAP: 14,0 tot 14,7 m
8. Aard: sporen van bewoning; Datering: Mesolithicum, Neolithicum (mogelijk) en
IJzertijd t/m Romeinse tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op de noordelijke
flank van een oost-west georiënteerde dekzandrug. Het terrein bestaat uit een
deel van een boomkwekerij en uit een paardenwei. Tijdens de veldinspectie in
2003 is door middel van boringen met een zandguts vastgesteld dat het bodemprofiel in de boomkwekerij bestaat uit een dunne, slechts 30 cm dikke bouwvoor
op geel dekzand (C-horizont). Het terrein is mogelijk geëgaliseerd. Tijdens de
kartering in 2005 is het perceel grasland ten westen van de boomkwekerij door
middel van booronderzoek onderzocht. Geconstateerd is dat de bodem tot op
grote diepte (ca. 75 tot 100 cm -Mv) is geroerd, waarna een pakket met kleibrokken vermengde grond is opgebracht (kaartbijlage 1).
10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met sporen van bewoning uit
het Mesolithicum, het Neolithicum (mogelijk) en de IJzertijd t/m Romeinse tijd
(kaartbijlage 2). Tijdens een veldkartering die in 1991 is uitgevoerd in het kader
van de ruilverkaveling Saasveld-Gammelke is op een dekzandkop een relatief
groot aantal oppervlaktevondsten gedaan. Het betreft vuurstenen artefacten en
scherven handgevormd aardewerk (BOWW 23). Op basis van de originele kaarten
behorend bij dit onderzoek is geconstateerd dat de in ARCHIS opgenomen coördinaat (250,140/480,120) correctie behoeft. Deze betreft namelijk een centrumcoördinaat tussen twee gescheiden vondstconcentraties. Het merendeel van de
vondsten, met name het aardewerk, is namelijk iets zuidelijker aangetroffen
(250,140/480,075), op de flank van een dekzandrug. Dit betekent dat de vindplaats nog net binnen de grenzen van plangebied Bornsche Maten valt. Tijdens
de veldinspectie is op het onderhavige terrein een klein aantal aanvullende
vondsten gedaan (BOWW 12). In het perceel ten westen hiervan zijn tijdens de
kartering in 2005 in twee boringen scherven handgevormd aardewerk gevonden
(BOWW 50). Op basis van de bodemgesteldheid wordt de kans dat zich hier nog
gave archeologische resten bevinden, zeer gering geacht.
11. Vondsten:
BOWW 12 (250.110/480.080).
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Keramiek 5
handgevormd aardewerk; Late Bronstijd-Romeinse tijd
BOWW 50 (250.060/480.085)
Vondsten uit booronderzoek (boringen 161 en 164)
Keramiek 2
handgevormd aardewerk; Late Bronstijd-Romeinse tijd
12. Opmerkingen: het onderhavige terrein is op de AMK-Overijssel en in het CMA
geregistreerd als terrein van archeologische betekenis (CMA-code 28H-A13,
monumentnummer 9138).
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13. Literatuur: Van der Graaf, 1992: catalogusnummer 11
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 7
1.

Objectnummer(s): BOWW 20
ROB-codes(s): CAA-code 28GZ-47; ARCHIS-waarnemingsnummer 21530
2. Coördinaten: 249.500/480.400; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hertme; Toponiem: Slangenbeek
4. Grondgebruik: grasland
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,4 tot 13,7 m
8. Aard: onbekend; Datering: Midden tot Laat Neolithicum
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op een laaggelegen
perceel ten noorden van de Slangenbeek. De natuurlijke bodem is een beekeerdgrond.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vondst in 1990 van een ongeveer 10 cm
lange stenen bijl met een rechthoekige doorsnede tussen de Slangenbeek en de
Hemmelhorst. De bijl is gaaf; vermoedelijk betreft het een offer- of depotvondst.
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 8
1.

Objectnummer(s): BOWW 2
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136535
2. Coördinaten: 249.140/479.420; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Het Hesseler
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,5 tot 14,0 m
8. Aard: losse vondsten; Datering: IJzertijd-Romeinse tijd en Late MiddeleeuwenNieuwe tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: uit boringen met de zandguts blijkt
dat er op het onderhavige perceel sprake is van een beekeerdgrond met een
meer of minder kleiige bovengrond op dekzand.
10. Beschrijving archeologische aspecten: tijdens de veldinspectie zijn op een
laaggelegen en nat akkerperceel enkele losse vondsten gedaan. De archeologische
betekenis van deze vondsten is gering.
11. Vondsten:
BOWW 2
Keramiek 1
handgevormd aardewerk; Late Bronstijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
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Catalogusnummer: 9
1.

Objectnummer(s): BOWW 6
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136536
2. Coördinaten: 249.510/479.620; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Vondermeden (De Riet)
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,9 tot 14,3 m
8. Aard: losse vondsten; Datering: Mesolithicum-Neolithicum en Late
Middeleeuwen-Nieuwe tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: tijdens de veldinspectie zijn op een
lichte welving op een verder laaggelegen en nat akkerperceel enkele losse vondsten
gedaan. Overal is sprake van een beekeerdgrond met een dunne bouwvoor van
30 tot 40 cm dik op lemig dekzand. Ter hoogte van de welving ligt dekzand aan
de oppervlakte. Daarbuiten bestaat de bovengrond uit zandige beekklei.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vondst van enkele vuurstenen artefacten
uit het Mesolithicum en/of Neolithicum en scherven gedraaid aardewerk uit de
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd verspreid op een laaggelegen akker in een
beekoverstromingsvlakte.
11. Vondsten:
BOWW 6
Vuursteen 2
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 1
brok; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 3
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 10
1.

Objectnummer(s): BOWW 7
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136537
2. Coördinaten: 249.500/479.700; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Vondermeden (De Riet)
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,7 tot 14,0 m
8. Aard: losse vondsten; Datering: Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: tijdens de veldinspectie in 2003 zijn
op een lichte welving op een verder laaggelegen en nat akkerperceel enkele losse
vondsten gedaan. Overal is sprake van een beekeerdgrond met een dunne kleiige
bouwvoor van 30 tot 40 cm dik op geel dekzand.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vondst van enkele scherven gedraaid
aardewerk uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd op een lichte welving in
een beekoverstromingsvlakte.
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11. Vondsten:
BOWW 7
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Keramiek 1
steengoed met glazuur, baardman; Nieuwe tijd A
Keramiek 1
onbekend; Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 11
1.

Objectnummer(s): BOWW 5
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136538
2. Coördinaten: 249.490/479.940; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hasselo; Toponiem: Het Hesseler (De Schiphorst)
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: dekzandkopje al dan niet met oud bouwlanddek (code 3K18)
6. Bodemtype: hoge bruine enkeerdgrond (code bEZ23); Grondwatertrap: VII
7. Hoogte +NAP: 14,0 tot 14,8 m
8. Aard: onbekend; Datering: Mesolithicum (waarschijnlijk)
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op de rand van een
kleine es aan de oostzijde van de Bornsche beek. Uit boringen met een zandguts
blijkt dat er ter plaatse sprake is van een 50 tot 60 cm dik esdek op het restant
van een beek- of gooreerdgrond.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vuursteenvindplaats uit het
Mesolithicum. Tijdens de veldinspectie in 2003 zijn op de westrand van een es
ten westen van erve De Klap enkele vuurstenen artefacten gevonden. Tijdens de
kartering in 2005 werd van de eigenaar het perceel ten oosten van de vindplaats
geen toestemming verkregen voor het verrichten van booronderzoek, waardoor
de omvang van de vindplaats vooralsnog onbekend is.
11. Vondsten:
BOWW 5
Vuursteen 3
kling; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Vuursteen 1
kernfragment; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: Aanbevolen wordt om de terreinen die tijdens de kartering niet
onderzocht konden worden vanwege het ontbreken van toestemming van de
grondeigenaar/-gebruiker, te laten onderzoeken wanneer dat mogelijk is.
Catalogusnummer: 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objectnummer(s): BOWW 13
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136539
Coördinaten: 249.810/480.110; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Hasselo; Toponiem: Bornsche Maten (Menegoor)
Grondgebruik: boomkwekerij
Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5)
Bodemtype: laarpodzol (code cHn23); Grondwatertrap: VII
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7.
8.

Hoogte +NAP: 13,8 tot 14,3 m
Aard: losse vondsten/onbekend; Datering: Mesolithicum-Neolithicum en
IJzertijd-Romeinse tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op de noordelijke
flank van een dekzandrug die zich uitstrekt tussen de Deurningerweg en de
Binnenweg. Uit boringen met een zandguts blijkt dat de bodem op het onderhavige
terrein als gevolg van diepe bodembewerking ten behoeve van de boomkwekerij
(plaatselijk) meer dan 60 cm diep is verstoord.
10. Beschrijving archeologische aspecten: tijdens de veldinspectie in 2003 zijn in
een boomkwekerij aan de Deurningerweg scherven handgevormd aardewerk en een
vuurstenen artefact aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om ‘ruis’ van nabijgelegen
nederzettingsterreinen. Gezien de slechte conservering van de bodem kan de
aanwezigheid van gave archeologische resten vrijwel uitgesloten worden.
11. Vondsten:
BOWW 13
Vuursteen 1
kling; Mesolithicum (waarschijnlijk)
Keramiek 5
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Catalogusnummer: 13
1.

Objectnummer(s): BOWW 18
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136540
2. Coördinaten: 249.960/480.200; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hasselo; Toponiem: Bornsche Maten (Menegoor)
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code cZg37); Grondwatertrap: V en VI
7. Hoogte +NAP: 13,9 tot 14,2 m
8. Aard: losse vondst/onbekend; Datering: Mesolithicum-Neolithicum en IJzertijdRomeinse tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt ten noorden van
een hooggelegen dekzandkop. Uit boringen met een zandguts blijkt dat de
bodem op het onderhavige perceel bestaat uit een beekeerdgrond met een kleiige
bouwvoor of een cultuurdek met een dikte van 30 tot 40 cm op lemig tot sterk
lemig dekzand.
10. Beschrijving archeologische aspecten: tijdens de veldinspectie in 2003 zijn
verspreid over een laaggelegen akker ten noorden van de Deurningerweg scherven
handgevormd en gedraaid aardewerk en een vuurstenen artefact aangetroffen.
Het gaat vermoedelijk om ‘ruis’ van een nabijgelegen nederzettingsterrein.
11. Vondsten:
BOWW 12
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 2
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.

[1 0 0 ]

RAAP-rapport 1132 / herziene eindversie 23-05-2006

Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven)

Catalogusnummer: 14
1.

Objectnummer(s): BOWW 24
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 136541
2. Coördinaten: 249.330/480.120; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Hertme; Toponiem: Hasselter Aabrug
4. Grondgebruik: grasland
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2R5)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,5 tot 13,7 m
8. Aard: onbekend; Datering: Romeinse tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt in de meandergordel
van de Bornsche beek tussen de Zuid Esch en de huidige beekloop. Tijdens het
veldwerk werd van de grondgebruiker geen toestemming voor onderzoek verkregen,
zodat gedetailleerde landschappelijke informatie vooralsnog ontbreekt.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vondst van een vrijwel complete,
gedraaide spekstenen beker uit de Romeinse tijd tijdens graafwerkzaamheden in
het dal van de Bornsche beek. De desbetreffende beker is (oorspronkelijk)
afkomstig uit Zwitserland zou naar verluidt uit de Romeinse tijd stammen
(Lavez-waar). Vergelijkbare bekers zijn zeer zeldzaam buiten het Alpengebied.
De Bornse vondst is het meest noordelijke exemplaar. Hoe de beker in Borne
terecht is gekomen, is een raadsel. Mogelijk is de beker reeds in de Romeinse
tijd in Borne beland en als offer in het beekdal gedeponeerd.
12. Opmerkingen: schriftelijke mededeling dhr. J.J. Grootenboer, Borne.
14. Aanbevelingen: de vindplaats is aandachtspunt tijdens graafwerkzaamheden in
het dal van de Bornsche beek. Aanbevolen wordt om de terreinen die tijdens de
kartering niet onderzocht konden worden vanwege het ontbreken van toestemming
van de grondeigenaar/-gebruiker, te laten onderzoeken wanneer dat mogelijk is.
Catalogusnummer: 15
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objectnummer(s): BOWW 28
ROB-codes(s): CAA-code 28HZ-37; ARCHIS-waarnemingsnummers 2931, 2932 en
2933
Coördinaten: 250.100/479.850; Precisie: 2; Kaartblad: 28H
Gemeente: Borne; Plaats: Hasselo; Toponiem: Grutterskamp
Grondgebruik: boomkwekerij
Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code 3L5)
Bodemtype: veldpodzol (code Hn23); Grondwatertrap: VI
Hoogte +NAP: 14,5 tot 15,6 m
Aard: sporen van bewoning; Datering: Mesolithicum en Late Bronstijd t/m
Romeinse tijd
Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op een oost-west
georiënteerde dekzandrug tussen de Binnenweg en de Mekkelhorstweg. Omdat
het terrein buiten het plangebied de Bornsche Maten valt zijn hier geen boringen
verricht.

RAAP-rapport 1132 / herziene eindversie 23-05-2006

[1 0 1 ]

Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven)

10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met sporen van bewoning uit het
Mesolithicum, het Neolithicum (mogelijk) en de IJzertijd t/m Romeinse tijd. Het
betreft vondsten van vuurstenen artefacten en scherven handgevormd aardewerk in
een boomkwekerij. Opmerkelijk is de (losse?) vondst van een scherf van zogenaamd
Huneschans aardewerk: beschilderd Badorf-aardewerk met radstempelversiering
uit de eerste helft van de 10e eeuw na Chr.
14. Aanbevelingen: de vindplaats ligt buiten plangebied Bornsche Maten. Er wordt
derhalve geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 16
1.

Objectnummer(s): BOWW 42
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401320
2. Coördinaten: 249.170/480.220; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Hofmeiers Blok/Aakamp
4. Grondgebruik: grasland
5. Geomorfologie: dekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (codes 4K14)
6. Bodemtype: hoge bruine enkeerdgrond (code bEZ23); Grondwatertrap: VII
7. Hoogte +NAP: 13,75 m tot 14,75 m
8. Aard: sporen van bewoning; Datering: IJzertijd t/m Late Middeleeuwen
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op een hooggelegen
perceel ten noorden van de Deurningerweg (kaartbijlage 1). Door middel van
booronderzoek is vastgesteld dat ter plaatse sprake is van een bruingrijs plaggendek
met een dikte van 50 tot 90 cm. Onder het plaggendek is op de meeste plaatsen
een lichtbruingrijze, fossiele cultuurlaag aanwezig met een dikte van circa 20 tot
40 cm. De fossiele cultuurlaag rust op een zeer ijzerrijke ondergrond, vermoedelijk
een (restant van een) beekeerdgrond.
10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met archeologische resten uit de
IJzertijd t/m Late Middeleeuwen. Het noordelijke deel van de Zuid Esch, gelegen
tussen de Deurningerweg en de Hemmelhorst, is onderzocht door middel van een
karterend booronderzoek. Op dit deel van de es zijn 25 boringen verricht.
Hiervan hebben er 17 archeologische vondsten opgeleverd. Het aantal vondsten
per boring varieerde van 1 tot 10 (kaartbijlage 2). De vondsten, waarbij het
hoofdzakelijk om scherven handgevormd aardewerk gaat, zijn vrijwel uitsluitend
afkomstig uit de basis van het plaggendek en/of uit de daaronder liggende fossiele
cultuurlaag. De boringen op het centrale en hoogste deel van het terrein hebben
de meeste vondsten opgeleverd. De datering van de kleine, doorgaans sterk
gefragmenteerde scherven is vooralsnog onduidelijk. Een datering in de tijdspanne
tussen IJzertijd en Late Middeleeuwen is waarschijnlijk.
11. Vondsten:
BOWW 42
Vondsten uit booronderzoek (boringen 74 t/m 81, 83, 84, 88 en 91 t/m 96)
Keramiek 51
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Late Middeleeuwen
Keramiek 1
handgevormd aardewerk, kogelpot; Late Middeleeuwen
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Steen
2
brokjes steen; datering onbekend
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14. Aanbevelingen: Op grond van de vondstdichtheid werd de kans groot geacht dat
op dit deel van de Zuid Esch sporen van bewoning aanwezig zijn. Om deze reden
is besloten ook dit deel van de Zuid Esch door middel van proefsleuven te
onderzoeken (zie § 5.2.3).
Catalogusnummer: 17
1.

Objectnummer(s): BOWW 29
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401284
2. Coördinaten: 249.450/480.210; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Docterskamp
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: beekdalbodem (code 2R5)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (codes cZg35 en tZg37); Grondwatertrap: III en VI
7. Hoogte +NAP: 13,6 m
8. Aard: losse vondsten/onbekend; Datering: Late Middeleeuwen B en Nieuwe tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op een lage welving
te midden van een relatief vlak deel van het plangebied. Uit boringen blijkt dat
de natuurlijke bodem een beekeerdgrond is. Geconstateerd is dat meer dan de
helft van het desbetreffende perceel tot 85 cm -Mv is verstoord.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vondsten van aardewerk uit de IJzertijd,
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd tijdens een oppervlaktekartering op de
Docterskamp, direct ten oosten van de Bornsche beek. De aard van de vondsten
is niet duidelijk. Vermoedelijk betreft het met mest aangevoerd materiaal.
Booronderzoek leverde geen aanvullende vondsten op.
11. Vondsten:
BOWW 29
Keramiek 1
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Late Middeleeuwen
Keramiek 2
steengoed, Siegburgs; Late Middeleeuwen B
Keramiek 1
steengoed; Late Middeleeuwen
Keramiek 8
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objectnummer(s): BOWW 30
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401285
Coördinaten: 249.965/480.410; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Jödnmoat
Grondgebruik: akker
Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
Bodemtype: beekeerdgrond (code tZg37); Grondwatertrap: V
Hoogte +NAP: 13,4 tot 14 m
Aard: losse vondsten; Datering: Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt in een reliëfarme
beekoverstromingsvlakte ten zuiden van de Slangenbeek.
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10. Beschrijving archeologische aspecten: losse, verspreide vondsten van scherven
uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd op een akker ten zuiden van de
Slangenbeek. De scherven zijn vermoedelijk met mest aangevoerd.
11. Vondsten:
BOWW 30
Keramiek 4
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 19
1.

Objectnummer(s): BOWW 31
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401288
2. Coördinaten: 249.940/480.280; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Kuuperskaamp
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (codes cZg35 en tZg35); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,7 tot 14,2 m
8. Aard: sporen van bewoning; Datering: IJzertijd-Romeinse tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: vindplaats op de flank van een lage,
sterk lemige dekzandwelving te midden van een beekoverstromingsvlakte. De 2e
Hemmelhorst loopt over het hoogste deel van deze welving. Uit boringen blijkt
dat het bodemprofiel ter plaatse bestaat uit een circa 25 cm dikke bouwvoor
(Ap-horizont) op geelwit dekzand (C-horizont).
10. Beschrijving archeologische aspecten: terrein met sporen van bewoning uit de
Late IJzertijd en/of Romeinse tijd. Tijdens een oppervlaktekartering is op een lage
dekzandrug een dunne concentratie scherven handgevormd aardewerk vastgesteld.
Op basis van de kenmerken van een randfragment dateren deze scherven vermoedelijk
alle uit de Late IJzertijd of Romeinse tijd. De exacte aard van de vindplaats is,
gezien de lage en relatief natte landschappelijke ligging, niet geheel duidelijk.
Mogelijk betreft het een nederzetting of een cluster van spiekers. Op de bewuste
dekzandwelving zijn op meerdere plaatsen scherven handgevormd aardewerk
gevonden (catalogusnummers 13, 20 en 21). Een duidelijke vondstconcentratie
is echter alleen op de onderhavige vindplaats vastgesteld.
11. Vondsten:
BOWW 31
Keramiek 9
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 1
handgevormd aardewerk (rand); Late IJzertijd-Romeinse tijd
Keramiek 3
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: aanbevolen wordt om de vindplaats te onderzoeken door middel
van een Inventariserend Veldonderzoek (proefsleuven) van een beperkte omvang.
Het doel van dit onderzoek is het testen/controleren van de aard van de archeologische resten uit de IJzertijd/Romeinse tijd op deze lage dekzandwelving.
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Catalogusnummer: 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

14.

Objectnummer(s): BOWW 32
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401290
Coördinaten: 249.830/480.260; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Menegoor
Grondgebruik: akker
Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
Bodemtype: beekeerdgrond (codes cZg35 en cZg37); Grondwatertrap: V en VI
Hoogte +NAP: 13,45 tot 13,95 m
Aard: losse vondsten/onbekend; Datering: Mesolithicum-Neolithicum, IJzertijdRomeinse tijd en Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd A
Beschrijving landschappelijke aspecten: vindplaats op de flank van een lage,
sterk lemige dekzandwelving te midden van een beekoverstromingsvlakte. De 2e
Hemmelhorst loopt over het hoogste deel van deze welving. De onderhavige
vindplaats ligt op de zuidflank. Uit boringen blijkt dat het bodemprofiel ter
plaatse bestaat uit een circa 30 cm dikke bouwvoor (Ap-horizont) op geelwit
dekzand met roestvlekken (C-horizont).
Beschrijving archeologische aspecten: verspreide vondsten van scherven handgevormd en gedraaid aardewerk en vuurstenen artefacten. De aard van de vindplaats is onbekend. Vermoedelijk betreft het losse vondsten.
Vondsten:
BOWW 32
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Vuursteen 3
brokken; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 1
handgevormd aardewerk; Late Bronstijd-Romeinse tijd
Keramiek 10
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Catalogusnummer: 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objectnummer(s): BOWW 33
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401299
Coördinaten: 249.760/480.380; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Kuuperskamp
Grondgebruik: akker
Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
Bodemtype: beekeerdgrond (code cZg35); Grondwatertrap: V
Hoogte +NAP: 13,45 tot 13,95 m
Aard: losse vondst/onbekend; Datering: Mesolithicum en IJzertijd-Romeinse tijd
Beschrijving landschappelijke aspecten: vindplaats op de flank van een lage,
sterk lemige dekzandwelving te midden van een beekoverstromingsvlakte. De 2e
Hemmelhorst loopt over het hoogste deel van deze welving. De vindplaats ligt
op de noordflank van de welving. Uit boringen blijkt dat het bodemprofiel ter
plaatse bestaat uit een circa 25 cm dikke bouwvoor (Ap-horizont) op geelwit
dekzand met roestvlekken (C-horizont).
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10. Beschrijving archeologische aspecten: vondst van enkele scherven handgevormd
aardewerk en een vuurstenen artefact aan de rand van een dichtbegroeide akker
op een lage dekzandrug. Nadat het gewas verwijderd was, is de akker nog eens
belopen. Hierbij zijn geen aanvullende vondsten gedaan. Mogelijk zijn de scherven
recentelijk uit een grondspoor opgeploegd. Ze zijn direct langs de 2e Hemmelhorst
gevonden, tegenover de hier gelegen vervallen boerderij. Boringen in het hooggelegen perceel ten zuiden van deze boerderij hebben geen vondsten opgeleverd.
Mogelijk bevond zich ter hoogte van de boerderij en de 2e Hemmelhorst een
klein gebiedje met grondsporen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd. Onduidelijk
is of hiervan nog iets resteert.
11. Vondsten:
BOWW 33
Vuursteen 1
klingkern (fragment); Mesolithicum
Keramiek 2
handgevormd aardewerk; Late Bronstijd-Romeinse tijd
14. Aanbevelingen: vervolgonderzoek op deze locatie wordt niet uitgesloten. Of het
wel of niet uitgevoerd dient te worden, hangt af van het resultaat van het
vervolgonderzoek genoemd bij catalogusnummer 19. Indien daar archeologische
sporen worden aangetroffen, wordt aanbevolen enkele proefsleuven ten noorden
en zuiden van de vervallen boerderij aan de Hemmelhorst te graven.
Catalogusnummer: 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.

Objectnummer(s): BOWW 34
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401302
Coördinaten: 249.700/480.450; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Hemmelhorst
Grondgebruik: akker
Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
Bodemtype: beekeerdgrond (code tZg37); Grondwatertrap: V
Hoogte +NAP: 13,45 tot 13,7 m
Aard: losse vondst/onbekend; Datering: Late Bronstijd-Romeinse tijd
Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt in een laaggelegen
beekoverstromingsvlakte ten noorden van de Slangenbeek.
Beschrijving archeologische aspecten: losse vondst van een scherf aardewerk
op een laaggelegen perceel ten noorden van de Slangenbeek.
Vondsten veldinspectie:
BOWW 34
Keramiek 1
handgevormd aardewerk; IJzertijd-Late Middeleeuwen
Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Catalogusnummer: 23
1.
2.
3.

Objectnummer(s): BOWW 35
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401305
Coördinaten: 249.610/480.420; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Hemmelhorst
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grondgebruik: akker
Geomorfologie: beekoverstromingsvlakte (code 2M24)
Bodemtype: beekeerdgrond (code tZg37); Grondwatertrap: V
Hoogte +NAP: 13,45 tot 13,7 m
Aard: losse vondst; Datering: Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt in een laaggelegen
beekoverstromingsvlakte ten noorden van de Slangenbeek.
10. Beschrijving archeologische aspecten: losse vondsten uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd op een laaggelegen akker ten noorden van de
Slangenbeek.
11. Vondsten:
BOWW 35
Keramiek 1
steengoed; Late Middeleeuwen B
Metaal
1
lakenloodje; Nieuwe tijd C
14. Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Catalogusnummer: 24
1.

Objectnummer(s): BOWW 37
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401307
2. Coördinaten: 249.110/480.000; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Zuid Esch
4. Grondgebruik: akker
5. Geomorfologie: dekzandrug (code 3L5)
6. Bodemtype: hoge bruine enkeerdgrond (code bEZ23); Grondwatertrap: VII
7. Hoogte +NAP: 13,95 tot 14,7 m
8. Aard: losse vondsten/onbekend; Datering: Mesolithicum t/m Neolithicum en
Late Middeleeuwen t/m Nieuwe tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de onderhavige vindplaats ligt op een
klein perceel op de oostflank van de Zuid Esch. Uit booronderzoek blijkt dat een
deel van het onderhavige perceel diep is verstoord. Aan de oostzijde is sprake
van een circa 30 cm dikke bouwvoor op (het restant van) een veldpodzol.
10. Beschrijving archeologische aspecten: oppervlaktevondsten uit diverse perioden
in een kleine boomkwekerij op het oostelijke deel van de Zuid Esch. De boringen
leverden geen aanvullende vondsten op. De aard van de vindplaats is onduidelijk.
Vermoedelijk betreft het losse vondsten.
11. Vondsten veldinspectie:
BOWW 37
Vuursteen 1
afslag; Mesolithicum-Neolithicum
Keramiek 1
Pingsdorf; Late Middeleeuwen A
Keramiek 1
protosteengoed; Late Middeleeuwen
Keramiek 6
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
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Catalogusnummer: 25
1.

Objectnummer(s): BOWW 41
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401324
2. Coördinaten: 249.220/479.845; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Zuid Esch
4. Grondgebruik: akker (braak)
5. Geomorfologie: beekdalbodem (code 2R5)
6. Bodemtype: eenmanses; Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,45 tot 13,7 m
8. Aard: losse vondst; Datering: Late Middeleeuwen B
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op de overgang van
de Zuid Esch naar het dal van de Bornsche beek. De vondst is vermoedelijk
afkomstig uit de vulling van een gedempte sloot. Uit boringen in de nabijheid
van boring 72 blijkt dat er sprake is van een natte beekeerdgrond.
10. Beschrijving archeologische aspecten: losse vondst uit booronderzoek in het
beekdal van de Bornsche beek.
11. Vondsten:
BOWW 41 vondst uit booronderzoek (boring 72)
Keramiek 1
steengoed; Late Middeleeuwen B
14. Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Catalogusnummer: 26
1.

Objectnummer(s): BOWW 47
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401849
2. Coördinaten: 249.000/480.570; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Wijldijk
4. Grondgebruik: akker (braak)
5. Geomorfologie: beekdalbodem (code 2R5)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 13,1 tot 13,9 m
8. Aard: losse vondst; Datering: Mesolithicum-Neolithicum, Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: vindplaats in de laaggelegen beekoverstromingsvlakte van de Bornsche beek ten noorden van de Zuid Esch. Op het
perceel ligt een kleine welving, mogelijk het restant van een eenmanses. Ter
plaatse van de welving is sprake van een circa 40 cm dik cultuurdek op een
sterk lemige en roestige ondergrond.
10. Beschrijving archeologische aspecten: vondsten uit een oppervlaktekartering
in het beekdal van de Bornsche beek. Gezien de landschappelijke context is het
aardewerk vermoedelijk grotendeels via bemesting met afval uit het nabijgelegen
dorp Borne op het land terechtgekomen. Voor de vuurstenen artefacten, die verspreid op het perceel zijn aangetroffen, is dit minder waarschijnlijk. De aard van
deze vondsten is onduidelijk.
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11. Vondsten:
BOWW 47
Vuursteen 3
Keramiek 4
6
14. Aanbevelingen: er

afslag; Mesolithicum-Neolithicum
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
steengoed; Nieuwe tijd
wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Catalogusnummer: 27
1.

Objectnummer(s): BOWW 49
ROB-codes(s): ARCHIS-vondstmeldingsnummer 401916
2. Coördinaten: 248.810/480.355; Precisie: 2; Kaartblad: 28G
3. Gemeente: Borne; Plaats: Borne; Toponiem: Wijldijk
4. Grondgebruik: grasland
5. Geomorfologie: dekzandrug (code 3L5)
6. Bodemtype: beekeerdgrond (code pZg23); Grondwatertrap: VI
7. Hoogte +NAP: 14,3 m
8. Aard: losse vondst; Datering: Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd A
9. Beschrijving landschappelijke aspecten: de vindplaats ligt op de rand van
een dekzandrug die zich voortzet aan de westzijde van de Rondweg. Uit boringen
blijkt dat het onderhavige perceel sterk is opgehoogd. Er lijkt sprake te zijn van
een circa 90 cm dik plaggendek op een natte, sterk lemige beekdalbodem.
10. Beschrijving archeologische aspecten: losse vondst uit booronderzoek. De scherf
is afkomstig uit het plaggendek.
11. Vondsten:
BOWW 49 vondst uit booronderzoek (boring 260)
Keramiek 1
grijsbakkend aardewerk; Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A
14. Aanbevelingen: er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.
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23 (put
24 (put
25 (put
26 (put
27 (put
28 (put

34, vlak)
34, aanleg)
34, spoor 67)
34, spoor 68)
34, spoor 70)
34, spoor 71)

41 (put
42 (put
43 (put
44 (put

32 (put
33 (put
34 (put
35 (put
36 (put
37 (put
38 (put
39 (put
40 (put

27, spoor 154)
27, spoor 155)
35, aanleg)
35, spoor 173)

33, vlak)
33, spoor 105)
34, spoor 66)
32, spoor 101)
31, spoor 117)
31, aanleg)
31, vlak)
31, spoor 126)
31, spoor 120)

Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

51 (put
52 (put
53 (put
54 (put

22, aanleg)
25, spoor 219)
25, spoor 221)
25, vlak)

Vondstnummer 49 (put 27, spoor 153)
Vondstnummer 50 (put 24, aanleg)

Vondstnummer 46 (put 35, aanleg)
Vondstnummer 47 (put 35, spoor 171)
Vondstnummer 48 (put 27, spoor 160)

Vondstnummer 45 (put 35, aanleg)

Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

Vondstnummer 29 (put 34, spoor 91)
Vondstnummer 30 (put 32, spoor 100)
Vondstnummer 31 (put 33, spoor 104)

Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

Vindplaats 1

1
1
1
1
2
2
1
1
4
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
1
2
2
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1

handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
brok steen
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering grof steengruis
gedraaid aardewerk, roodbakkend, bord
gedraaid aardewerk, steengoed, mineraalwaterkruik
ijzerslak
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
brokken steen
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, , versintert
gedraaid aardwerk, wandscherf, steengoed, Siegburg kan, wit, twee appliques, rond met bloemen
handgevormd aardewerk, versintert
vuursteen, afslag, verbrand
pijpenkop (fragment)
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, lijnversiering
handgevormd aardewerk, gruis
brokken steen
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
vuursteen, afslag
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
gedraaid aardewerk, steengoed
gedraaid aardewerk, grijsbakkend
gedraaid aardewerk, steengoed, mineraalwaterkruik
gedraaid aardewerk, steengoed
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
bot, gecalcineerd
handgevormd aardewerk, wandscherf, magering steengruis
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Mesolithicum - Vroege Bronstijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Nieuwe tijd B
Late Middeleeuwen B
Nieuwe tijd B
Nieuwe tijd B
IJzertijd - Romeinse tijd
Onbekend
IJzertijd - Romeinse tijd

Nieuwe tijd B
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd

IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Nieuwe tijd B
Nieuwe tijd C
Datering onbekend
IJzertijd - Romeinse tijd
Datering onbekend
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Late Middeleeuwen B
IJzertijd - Romeinse tijd
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Vondstnummer 71 (put 14, spoor 267)
Vondstnummer 72 (put 14, aanleg)

Vondstnummer 70 (put 14, aanleg)

Vondstnummer 68 (put 14, spoor 262)
Vondstnummer 69 (put 14, spoor 268)

Vondstnummer 67 (put 14, spoor 265)

Vondstnummer 65 (put 14, spoor 264)
Vondstnummer 66 (put 14, spoor 263)

[1 1 1 ]

1
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Vondstnummer 64 (put 14, aanleg)

Vondstnummer 63 (put 14, spoor 259)

Vondstnummer 62 (put 14, spoor 257)

Vondstnummer 60 (put 14, spoor 251)
Vondstnummer 61 (put 14, spoor 253)

Vondstnummer 59 (put 14, aanleg)

Vondstnummer 56 (put 26, spoor 233)
Vondstnummer 57 (put 29, vlak)
Vondstnummer 58 (put 14, aanleg)

1
1
1
1
8
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Vondstnummer 55 (put 26, spoor 228)

handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering zand
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering zand
handgevormd aardewerk, randscherf, afwerking ruw, magering steengruis,
vingertop indrukken aan de buitenzijde van de rand
handgevormd aardewerk, gruis
brokken steen
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering grofzand/fijn steengruis
handgevormd aardewerk, randscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering zand
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
brok steen
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering zand
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering zand
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, randscherf, afwerking ruw, magering steengruis,
vingertopindrukken op de rand
handgevormd aardewerk, gruis
brok steen

gedraaid aardewerk, bodemscherf, grijsbakkend
gedraaid aardewerk, randscherf, grijsbakkend
gedraaid aardewerk, randscherf, roodbakkend (ongeglazuurd), Ochtrup (waarschijnlijk)
gedraaid aardewerk, randscherf, steengoed, kom
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, randscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steen-/potgruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
brok steen
brok steen
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst
handgevormd aardewerk, gruis
brok steen
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
vuursteen, brok
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis/zand
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering zand
tijd
tijd
tijd
tijd

tijd
tijd

tijd
tijd

tijd
tijd
tijd
tijd
tijd
tijd
tijd
tijd
tijd

IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd

Late IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd

IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse

IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
Datering onbekend
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse

IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse
IJzertijd - Romeinse

Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Nieuwe tijd B
Nieuwe tijd B
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
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Vondstnummer 97 (put 11, aanleg)

Vondstnummer 94 (put 15, spoor 94)
Vondstnummer 95 (put 12, spoor 310)
Vondstnummer 96 (put 11, aanleg)

Vondstnummer 92 (put 13, vlakvondst)
Vondstnummer 93 (put 17, spoor 314)

Vondstnummer 89 (put 13, spoor 305)
Vondstnummer 90 (put 13, profiel)
Vondstnummer 91 (put 13, vlakvondst)

Vondstnummer 86 (put 13, spoor 292)
Vondstnummer 87 (put 13, vlakvondst)
Vondstnummer 88 (put 13, spoor 303)

Vondstnummer 84 (put 13, vlak)
Vondstnummer 85 (put 15, spoor 286)

Vondstnummer 83 (put 15, aanleg)

Vondstnummer 82 (put 15, aanleg)

Vondstnummer 80 (put 15, spoor 285)
Vondstnummer 81 (put 15, aanleg)

Vondstnummer 77 (put 13, aanleg)
Vondstnummer 78 (put 14, spoor 261)
Vondstnummer 79 (put 15, spoor 287)

Vondstnummer 75 (put 13, aanleg)
Vondstnummer 76 (put 13, aanleg)

Vondstnummer 74 (put 14, aanleg)

Vondstnummer 73 (put 14, aanleg)

1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
1 brok steen
2 handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
1 gedraaid aardewerk, steengoed, Siegburg
1 vuursteen, afslag
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
3 handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
2 handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
2 brokken steen
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
1 metaal, ijzerslak
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
3 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, gruis
2 brokken steen
7 handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
2 handgevormd aardewerk, gruis
2 brokken steen
1 slak, (verglaasd)
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
2 metaal, ijzerslak
1 slak, (verglaasd)
2 brokken steen
1 brok ijzeroer
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering zand
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad/gepolijst, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, versintert
1 vuursteen, afslag
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
9 brokken verbrande leem/klei, (ovenwand?)
2 brokken steen
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
2 handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering grof zand/fijn steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, randscherf, afwerking glad, magering steengruis,
vingertopindruk op de binnenzijde van de rand
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering grof zand/fijn steengruis
1 brok steen
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
2 handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
1 handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking glad, magering zand
1 vuursteen, brok
1 vuursteen, kling
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Datering onbekend
Mesolithicum - Vroege Bronstijd

IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Late Middeleeuwen B
Mesolithicum - Vroege Bronstijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Mesolithicum - Vroege Bronstijd
Midden Bronstijd - IJzertijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
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14 (put
15 (put
16 (put
17 (put
18 (put
19 (put
20 (put
21 (put
22 (put

Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

6, spoor 55)
7, profiel)
7, profiel)
7, profiel)
7, profiel)
8, profiel)
8, profiel)
8, profiel)
8, profiel)

1 (put 2, aanleg)
2 (put 2, spoor 2)
3 (put 1, spoor 13)
4 (put 1, profiel)
5 (put 1, spoor 15)
6 (put 3, spoor 29)
7 (put 3, aanleg)
8 (put 4, spoor 36)
9 (put 4, spoor 40)
10 (put 4, aanleg)
11 (put 5, aanleg)
12 (put 3, profiel)
13 (put 6, aanleg)

Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

Vindplaats 16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

gedraaid aardewerk, steengoed, kan/kruik
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering zand, kogelpot (waarschijnlijk)
dakpanfragment, golfpan
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot (waarschijnlijk)
gedraaid aardewerk, randscherf, grijsbakkend
gedraaid aardewerk, bodemscherf, roodbakkend, slibversierd bord
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot (waarschijnlijk)
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
gedraaid aardewerk, wandscherf, grijsbakkend
gedraaid aardewerk, roodbakkend geglazuurd
gedraaid aardewerk, wandscherf, grijsbakkend
gedraaid aardewerk, roodbakkend geglazuurd, oor
baksteen- of dakpanfragment
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot (waarschijnlijk)
steen, Tefriet, maalsteen
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot (waarschijnlijk)
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot (waarschijnlijk)
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis, kogelpot (waarschijnlijk)

2 vuursteen, brokken, verbrand
1 handgevormd aardewerk, verbrand
2 handgevormd aardewerk, gruis

Nieuwe tijd A
IJzertijd - Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Nieuwe tijd B - Nieuwe tijd C
Late Brontijd - Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
IJzertijd - Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A
Nieuwe tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Late Middeleeuwen
IJzertijd - Late Middeleeuwen
IJzertijd - Romeinse tijd
Late Middeleeuwen
IJzertijd - Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

Mesolithicum - Vroege Bronstijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
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Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer
Vondstnummer

1 (put 4, spoor 4)
2 (put 4, spoor 3)
3 (put 8, spoor 20)
4 (put 10, spoor 23)
4 (put 10, spoor 23)
5 (put 13, spoor 26)
6 (put 14, spoor 30)
7 (put 20, spoor 34)
8 (put 11, spoor 39)
9 (put 9, spoor 9000)
10 (put 9, spoor 51)
11 (put 9, spoor 50)
12 (put 9, spoor 46)
13 (put 9, spoor 48)
14 (put 9, spoor 52)
15 (put 12, spoor 67)
15 (put 12, spoor 67)
16 (put 12, spoor 65)
17 vervallen
18 vervallen
19 (put 27, spoor 81)
19 (put 27, spoor 81)
20 (put 32, spoor 109)
20 (put 32, spoor 109)
21 (put 32, spoor 110)
22 (put 32, spoor 110)
23 (put 32, spoor 109)
23 (put 32, spoor 109)
24 (put 33, spoor 111)
24 (put 33, spoor 111)
25 (put 36, spoor 124)
26 (put 26, spoor 133)
27 (put 1, spoor 151)
28 (put 1, spoor 151)
29 vervallen
30 (put 1, spoor 147)

Vindplaats 3

[1 1 4 ]

handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking besmeten, magering steengruis
natuursteen, brok
handgevormd aardewerk, randscherf, afwerking besmeten, magering steengruis, vingertopindruk buitenzijde
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking gepolijst, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
natuursteen, brok
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking glad, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
gedraaid aardewerk, rood glazuur
gedraaid aardewerk, steengoed

handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking onbekend, magering steengruis, verbrand
vuursteen, afslag
vuursteen, klingkern
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, licht besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking onbekend, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherven, afwerking onbekend, magering steengruis, verbrand
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, gruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis/zand
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking licht besmeten, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis
handgevormd aardewerk, wandscherf, afwerking ruw, magering steengruis

10 handgevormd aardewerk, gruis

2
3
1
1
1
2
3
1
1
2
2
5
1
1

3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

IJzertijd - Romeinse tijd

IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen B - Nieuwe tijd A

IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Late IJzertijd - Vroeg Romeinse tijd

IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
Mesolithicum - Neolithicum
Mesolithicum - Neolithicum
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd
IJzertijd - Romeinse tijd

Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (kartering en proefsleuven)

Bijlage 3: Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek Grutterskamp
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