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1

VOORWOORD

VOORWOORD
Archeologie en het doen van vondsten is soms gebaseerd op louter toeval. Hoeveel
verwachtingskaarten, voorspellingen en ervaringen van anderen ook mogen meetellen in het zoeken naar plekken van bewoning uit het verleden, vaak blijven er
blinde vlekken over. Niettemin bestaat in de archeologie een ongeschreven wet dat
toevalsvondsten en bijzondere zaken altijd op vrijdagmiddag worden gedaan en het
liefst als iedereen met vakantie is.
Zo ook vrijdagmiddag 15 oktober 2004. De heer Kattenbeld uit Colmschate liep
geïnteresseerd langs een bouwlocatie, waar in opdracht van de Provincie Overijssel
een nieuwe poel voor de lokale fauna werd uitgegraven.

Afb. 1
Het graven van de paddenpoel.

Doordat de Deventer archeologen regelmatig in de omgeving opgravingen hadden
gedaan, wist hij hoe ‘archeologische sporen’ eruit zagen, gekke bruine vlekken in het
gele zand. Hij lichtte hierover de aldaar aanwezige Provincieambtenaar de heer
Schipper in, die vervolgens de Deventer archeologen belde. Binnen een uur was een
deskundige veldtechnicus ter plekke. Het was duidelijk: door het afgraven van de
zwarte grond werd een middeleeuwse vindplaats van enige omvang zichtbaar.
Scherven aardewerk vertelde dat de plek uit de periode rond het jaar 1000 moest
stammen. Als snel bleek dat nog veel meer opengelegd zou worden en dat een nog
groter deel van de boeren nederzetting bloot kwam. Echter, haast was geboden,
want de aanleg van de paddenpoelen moest verder. Na koortsachtig overleg tussen
Gemeente Deventer en Provincie Overijssel en de uitvoerder van de grond- weg en
waterbouw werd besloten direct een archeologisch onderzoek te starten. Maandagochtend 18 oktober stond een team in het veld, ondersteund door veel vrijwilligers. Negen dagen later was de gehele vindplaats, inclusief waterputten en
sloten opgegraven.
Dit was ondenkbaar zonder de bijzonder soepele samenwerking tussen Gemeente
en Provincie, de goede wil van alle partijen en de snelle inzetbaarheid van de
gemeentelijke archeologen en amateur-archeologen. Dankzij hen allen is dit onderzoek naar een deel van de boeren bewoning in Colmschate ten tijde van de bloeitijd van de handelsnederzetting Deventer een succes geworden. Immers, de stad
kan niet zonder het platteland en het platteland niet zonder de stad.
MICHIEL BARTELS
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2 HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
2.1 Inleiding
Het onderzoek is uitgevoerd door Archeologie Deventer (RMW-VHMZ) van de
Gemeente Deventer en vond plaats van 15 tot en met 29 oktober 2004. De inhoudelijke supervisie is gevoerd door Michiel Bartels. De dagelijkse wetenschappelijke
leiding was afwisselend in handen van Emile Mittendorff, Bart Vermeulen en Michiel
Bartels. Het grootste deel van het veldwerk is uitgevoerd door Michael van der
Wees, geassisteerd door Sander Clement en Piet Nap. Daarbij assisteerden Theo
Kedde, Jennifer Kamman, Henk Feil, Carla Jong en Tim Donderwinkel. Dank gaat uit
naar Ivo Hermsen (Archeologie Deventer) en Bert Groenewoudt (Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek) voor het stellen van de eerste interpretaties
van de vindplaats. Het jaarringonderzoek werd uitgevoerd door RING te Amersfoort, de restauratie van de schijffibula door Jo Kempkens VOF uit Haelen en de
conservering van de houten voorwerpen en de houtdeterminatie door Archeoplan
te Delft.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel, die het tevens
financierde.

1 PRO JEC TGEGEV ENS & 2 H ET ARC HEO LO GIS C H O NDERZ O EK

1 PROJECT GEGEVENS

Afb. 2
Tijdens de publieksmiddag werden
geïnteresseerden in kleine groepjes
over de opgraving geleid.
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2.2 Beschrijving van de vindplaats en voorafgaand onderzoek
Het onderzochte perceel bevindt zich ten westen van de wijk Blauwenoord in
Colmschate, gemeente Deventer. Het terrein wordt aan de oostzijde begrensd door
het Vliegend Hert/Wilgehaantje. Ten zuiden loopt de spoorweg Deventer-Almelo,
het Overijssels Kanaal vormt de westelijke begrenzing. Op dit perceel bevond zich
een paddenpoel direct ten zuiden van het inmiddels verwijderde straatje de
Goudwesp.
Afb. 3
De ligging van de vindplaats in Nederland.

Het perceel wordt doorsneden door het tracé van de nieuw aan te leggen provinciale weg N 348. Dit tracé is in het jaar 2000 reeds onderzocht op de mogelijke
aanwezigheid van archeologische resten. 1 Op deze inventarisatie volgden twee
proefonderzoeken op de locatie van de tunnelbak onder de spoorlijn DeventerHengelo. 2 Bij de locatie ter hoogte van de noordelijke ingang van de tunnelbak was
aanleiding voor een definitieve opgraving. 3 Dit was hemelsbreed 50 m ten zuiden
van het in deze rapportage beschreven onderzoek gesitueerd (zie afb. 4). Hierbij
werden, behalve mogelijke resten van de Deventer stadslandweer, een plattegrond
van een bijgebouwtje en enkele losse kuilen uit de Midden- tot Late IJzertijd
aangetroffen.
2.3 Werkwijze
Omdat de paddenpoel zich in het tracé van de N348 bevond, werd de poel circa 40
m naar het noordoosten verplaatst. Aanvankelijk zou deze worden gedempt. De
verplaatsing van de poel werd pas in de zomer van 2004 doorgevoerd als plan-
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Project 203, Vaars 2000.
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Project 208, Klomp & Hermsen 2002a en project 209, Klomp & Hermsen 2002b.
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Project 215, Klomp & Hermsen 2002b.

3 RES ULTAT E N

Afb. 4
De vindplaats en voorafgaand
onderzoek.

wijziging en viel daarom buiten de oorspronkelijke onderzoekslocaties. De wijziging
in het tracé had zich aan het oog van de archeologen onttrokken. Bij deze graafwerkzaamheden werd een min of meer driehoekige put aangelegd met een lengte
van 70 m en een maximale breedte van 40 m. Na het verwijderen van de bovengrond over een oppervlakte van ongeveer eenderde van de te graven put was een
groot aantal archeologische sporen zichtbaar. Deze werden door een buurtbewoner opgemerkt en via de Provincie Overijssel aan Archeologie Deventer gemeld. Dit
vlak is vervolgens gedocumenteerd. Tevens is het verwijderen van de rest van de
bovengrond uit de put begeleid. Hierbij kwamen nog meer archeologische sporen
te-voorschijn. Gezien het grote aantal sporen, waaronder een aantal waarschijnlijke
plattegronden van middeleeuwse boerderijen, is in overleg met de Provincie Overijssel besloten de gehele werkput integraal archeologisch te onderzoeken. Alle
sporen in het vlak zijn gedocumenteerd. Daarnaast is het grootste deel van de sporen gecoupeerd, waarbij de sporen die deel uit leken te maken van een structuur
prioriteit hadden. Uit de waterputten (zie 3.3) zijn botanische en dendrochronologische monsters genomen.

3 R ESULTAT E N
Het onderzoek heeft in totaal 280 sporen opgeleverd, waarvan het overgrote deel
tussen de 10 de en 13 de eeuw kon worden gedateerd. Uit deze sporen kon een aantal structuren worden gereconstrueerd, waaronder een boerderijplattegrond, een
drietal hooimijten en enkele bijgebouwen. Tevens zijn diverse afvalkuilen en greppels gevonden. Aan de westzijde van het terrein zijn drie opeenvolgende waterputten aangetroffen (afb. 5, P. 17).
3.1 De plattegrond van de boerderij
Dit gebouw (structuur 1) had een ‘bootvormige’ plattegrond en een oost-west
oriëntatie (afb. 6). De paalsporen hadden een diameter tussen 0,5 en 1 m. Op het
breedste punt bezat het gebouw een minimale breedte van 7 m. De minimale lengte
bedroeg waarschijnlijk 21 m. De oostzijde van de plattegrond is voor een groot deel
verstoord door twee recente kabelsleuven. Zes gebinten konden worden gereconstrueerd, van een zevende was slechts één paalspoor over. Deze gebinten stonden
op een onderlinge afstand van 2-2,5 m.

5

Afb. 6
De boerderijplattegrond: structuur 1.

De plattegrond is op grond van de afmetingen en de relatief grote diameter van de
paalsporen te typeren als type ‘Gasselte B’, een type dat voorkwam vanaf de 10 de
tot het eind van de 13 de eeuw. 4 De aangetroffen paalsporen behoorden allen tot de
dragende constructie, sporen van een wandconstructie of de voor dit type plattegrond kenmerkende ‘kubbingen’ aan de buitenzijde van de wand zijn niet gevonden.
Oorzaak hiervoor kan zijn dat een eventuele wandconstructie ondiep was ingegraven. Bij het ontgraven van de bovengrond is het vlak niet op de gebruikelijke
archeologische hoogte aangelegd, waardoor de sporen kunnen zijn verdwenen.
Ook sporen van een eventuele binnenindeling zijn niet bewaard gebleven. Aan de
zuidwestzijde zijn twee zwaardere palen ingegraven, mogelijk bevond zich hier een
ingangspartij. Het ontbreken van een middenpaal aan de westelijke kopse zijde kan
wijzen op een brede ingang, mogelijk een stalingang. Dit impliceert dat het woongedeelte aan de oostzijde heeft gelegen. Deze gebouwen hadden doorgaans een
functie als woon-stalhuis; mens en dier woonden onder één dak. Het is echter ook
mogelijk dat deze paal in het vlak niet is herkend tegen de achtergrond van de
insteek van waterput 1.
Aan de hand van de geringe hoeveelheid keramiek uit de paalgaten is plattegrond 1
in de 11 de of 12 de eeuw te dateren. De boerderij moet echter jonger zijn dan waterput 1, die in de eerste helft van de 11 de eeuw dateert (zie 3.3.1). Het oorspronkelijke maaiveld ter hoogte van de boerderij lag ongeveer op 5,5 m + NAP.
In de directe omgeving van de vindplaats zijn in het verleden soortgelijke boerderijplattegronden aangetroffen. In 1985 werd hemelsbreed 1 km in zuidelijke richting
een bootvormige plattegrond opgegraven, die op basis van de keramiek in de 12 de
eeuw werd gedateerd (afb. 7,project 104). 5 Deze plattegrond was met een maximale
lengte en breedte van 28 en 8,5 m beduidend groter dan die aan de Goudwesp (afb.
8a). Daarnaast waren bij dit gebouw de ingangen aan de kopse zijden gesitueerd.
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4

Waterbolk 1992, 72-72 en Huijts 1992, 173.

5

Groenewoudt 1986, 230-235.
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Afb. 7
Vindplaatsen van middeleeuwse boerderijen in Colmschate.

Mogelijk was dat bij de boerderij aan de Goudwesp ook het geval, hoewel daar geen
aanwijzingen voor zijn gevonden. De diameter van de paalsporen is wel vergelijkbaar, evenals de gemiddelde afstand tussen de gebinten. Het huidige maaiveld lag
hier op circa 6,9 m + NAP.
In 1987 werd 200 m oostwaarts een tweede plattegrond opgegraven, eveneens uit
de 12 de eeuw (afb. 7, project 118). 6 Deze boerderij had een noordoost/zuidwest
oriëntatie en was maximaal 27,5 m lang en 8,5 m breed (afb. 8b). Het huidige
maaiveld lag hier op 6,6 m + NAP.
In 1995-1996 zijn op 2 km zuidoostelijk van de Goudwesp, ten oosten van de
Oxersteeg, twee boerenerven opgegraven (afb. 7, project 152). Deze erven hebben
elkaar waarschijnlijk opgevolgd en dateren respectievelijk tussen 1100-1175 en
1175-1200. 7 Op het oudste erf lag een plattegrond die wat betreft vorm een grote
gelijkenis vertoont met plattegrond 1 van de Goudwesp (afb. 9). Deze boerderij was
noordoost/zuidwest georiënteerd. Het gebouw bestond uit elf gebinten, die op het
breedste punt 7 m breed waren. De totale lengte van de boerderij was 24,5 m. Ook
deze plattegrond is enigszins bootvormig, hoewel de wanden minder gebogen zijn
dan die van de boerderij aan de Goudwesp. De aan de noordzijde aangetroffen paalsporen hebben mogelijk toebehoord aan de wandconstructie. De hoogte van het
huidige maaiveld bedroeg hier ongeveer 8,2 m + NAP.
In de Ooyerhoek bij Zutphen zijn eveneens drie plattegronden uit de 12 de eeuw
opgegraven. 8 Twee van deze gebouwen zijn vrij fragmentarisch overgeleverd en maten ongeveer 6 x 18 en 7 x 20 m. Een derde plattegrond is beter bewaard gebleven
en regelmatiger van vorm (afb. 10). Deze boerderij had enigszins gebogen wanden
met een lengte van 23 m. De breedte bedroeg ongeveer 6 m. Bij deze plattegrond
zijn wel aanwijzingen voor een binnenindeling aangetroffen. Op ongeveer 1 / 3 van de
lengte waren sporen van twee scheidingswanden aan te wijzen, waardoor de
6

Schotten & Groenewoudt 1988, 156-158.
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Ten Bosch, Groothedde & Groenewoudt 1997, 27-34.
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Reuselaars 1996, 85-87.
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A

Afb.8
De boerderijplattegrond van project 104 Kloosterlanden (A) en die van project 118 Siemelinksweg (B).

B
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Afb.9
De boerderijplattegrond van project 152 Groot Swormink.

boerderij in een lange en een korte ruimte werd verdeeld.
Wat betreft de afmetingen en vorm is deze plattegrond dus vergelijkbaar met die
van de Goudwesp. Ook de vermoedelijke plaats van de ingangspartij is vergelijkbaar.
De oriëntatie is evenwel afwijkend, echter de oorzaak hiervan zal mogelijk in locale
factoren moeten worden gezocht.
3.2 Bijgebouwen
Naast de boerderijplattegrond zijn een aantal structuren aan te wijzen, die als bijgebouwen kunnen worden geïnterpreteerd. Deze bijgebouwen zijn in drie groepen te
verdelen; de schuur, de spieker en de hooimijt. Deze maken onlosmakelijk deel uit
van het middeleeuwse boerenerf. Het talrijkst zijn de hooimijten, die in verschillende constructievormen zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn een schuur en twee spiekers aangetroffen. Spiekers zijn kleine gebouwtjes op vier of meer palen die gebruikt zijn als opslagplaats voor agrarische producten als hooi en graan.

Afb. 10
Boerderijplattegrond uit Leesten.
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3.2.1 Schuur
Ongeveer 7 m ten zuiden van de boerderij lag een tweede plattegrond, structuur 2.
Deze had een rechthoekige vorm en bestond uit zeven gebinten (afb. 11). Deze
gebinten stonden steeds ongeveer 2 m uit elkaar. Het gebouw had een breedte van
ruim 8 m en was ruim 12 m lang. Aan de westelijke kopse zijde stond één middenpaal, die ten opzichte van de hoekpalen iets naar binnen was geplaatst. Sporen van
een wandconstructie of een binnenindeling waren niet aanwezig. Twee paalsporen
in de noordoosthoek van het gebouw hebben een opvallende vorm, mogelijk bevond zicht hier een ingangspartij.

Afb. 11
Plattegrond van de schuur
(structuur 2).

De plattegrond kon op basis van de keramiek uit de paalsporen niet nauwkeuriger
dan in de 11 de of 12 de eeuw worden gedateerd. Aangezien de oriëntatie van het
gebouw overeenkomt met de boerderijplattegrond, mag aangenomen worden dat
beide gebouwen tegelijkertijd hebben gefunctioneerd, dus in ieder geval ná de
eerste helft van de 11 de eeuw. De vorm en de afmetingen van het gebouw, die duidelijk afwijken van de boerderij, duiden op een andere functie dan woon-stalhuis.
Vergelijkbare gebouwen van andere vindplaatsen worden gewoonlijk als schuren
geïnterpreteerd.
In Colmschate is één soortgelijk gebouw bekend, deze is opgegraven aan de oostzijde van de Oxersteeg. 9 Deze plattegrond bestond eveneens uit zeven gebinten,
maar was wat betreft afmetingen een factor groter: 9 x 16 m (afb. 12a). Langs de
zuidzijde liep een tweede palenrij, die kan wijzen op een overhangend dak of als
wandconstructie kan hebben gediend. Dit gebouw is op basis van de keramiek in het
laatste kwart van de 12 de eeuw gedateerd.
Twee rechthoekige gebouwen van de Ooyerhoek in Zutphen hadden een vergelijkbare vorm. 10 Deze plattegronden hadden afmetingen van 9 x 15 m en 5 x 10 m.
Deze plattegronden dateren eveneens in de 12 de eeuw en stonden naast boerderijplattegronden vergelijkbaar met structuur 1.
In Raalte-de Zegge, waar een boerderij uit de tweede helft van de 11 de of eerste
helft van de 12 de eeuw werd opgegraven, stonden op het erf drie gebouwen die
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Ten Bosch, Groothedde & Groenewoudt 1997, 31-32.

10

Reuselaars 1996, 84-85.

werden geïnterpreteerd als voorraadschuren. 11 Één van deze gebouwen vertoont
met een rechthoekige plattegrond met afmetingen van 6 x 12 m grote overeenkomsten met de schuur aan de Goudwesp (afb. 12b).

A
Afb. 12
Plattegrond van de schuur van project 152 (A) en van Raalte-De Zegge (B).

B
3.2.2 Spiekers
Twee zespalige structuren konden als spiekers worden geïnterpreteerd. De eerste,
structuur 3, lag tussen de boerderij en de schuur in en bezat een afwijkende oriëntatie (afb. 13). De plattegrond was vrij onregelmatig van vorm. De paalsporen waren
met een diameter van 0,6 tot 0,7 m vrij fors voor een dergelijk klein gebouw. De
spieker had een breedte van 2,5 m en een lengte van 3 m. De keramiek uit de
sporen kon niet scherper dan in de 10 de tot de 12 de eeuw worden gedateerd. Het
is niet aannemelijk dat de boerderij en de spieker gelijktijdig hebben gefunctioneerd. Het is echter onduidelijk of de spieker jonger of ouder dan de boerderij is
11

Groenewoudt & Verlinde 1994, 191.
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Afb. 13
Plattegrond van een spieker (structuur 3).

Structuur 10 lag aan de noordoostzijde van het terrein en bestond eveneens uit zes
paalsporen (afb. 14). Het gebouwtje was zuidwest-noordoost georiënteerd. De
diameter van de paalsporen varieerde van 0,3 tot 0,6 m. De spieker zelf had een
omvang van 1,8 x 2,5 m. In de paalsporen zijn geen vondsten aangetroffen, de datering van het gebouwtje is zodoende niet duidelijk. Zeker is wel dat deze ouder moet
zijn dan de hooimijt die op dezelfde plek stond (structuur 9, zie 3.2.3).

Afb. 14
Plattegrond van een spieker (structuur 10).

3.2.3 Veelhoekige spiekers
Drie veelhoekige spiekers in verschillende constructievormen zijn aangetroffen.
Deze spiekers worden ook wel kapbergen of hooibergen genoemd. Deze constructies kenmerken zich doordat de palen (ook wel roeden genoemd) in de vorm van
een veelhoek zijn geplaatst, al dan niet met een middenpaal. Dergelijke plattegronden behoorden toe aan hooibergen. 12 In de paalkuilen stonden lange palen waaraan
het dak was bevestigd. Het dak kon in hoogte worden versteld, al naar gelang de
hoeveelheid hooi die was opgeslagen. De eventuele middenpaal diende als dakgeleider.
De eerste, structuur 9, lag aan de noordoostzijde van het terrein en oversneed
structuur 10, de spieker (afb. 15). Het betrof hier een zevenroedige constructie.
Deze bestond uit één centrale paal, hieromheen waren zes palen geplaatst. De paalsporen waren 0,6 tot 0,8 m in doorsnede, de gehele constructie had een diameter
van ruim 6 m. Omdat vondsten ontbreken, kon deze structuur niet worden gedateerd.
12

12

Goutbeek & Jans 1988.

Afb. 15
Plattgrond van een hooimijt (structuur 9).

De tweede spieker lag 4 m in zuidwestelijke richting. Het was een vijfroedige constructie met een doorsnede van 5,5 m. De paalsporen hadden een diameter van 0,7
m. Deze spieker was niet voorzien van een middenpaal. Daterende vondsten ontbraken ook hier.
Ongeveer 2 m ten oosten van de schuur lag een derde spieker. Deze bestond uit in
ieder geval vijf paalsporen, zonder middenpaal. Mogelijk was het een zesroedige
constructie, deze zesde paal zou zich dan net buiten de grens van de werkput hebben bevonden. De doorsnede van de constructie bedroeg ruim 4 m. Één van de
palen vertoonde sporen van een reparatie; zowel aan de zuid- als aan de noordzijde werd een kleinere paal bijgeplaatst. Ook deze structuur viel aan de hand van
vondstmateriaal niet te dateren.
Hoewel de vorm en constructie van dergelijke spiekers, hooi- of kapbergen gedurende de gehele Middeleeuwen en daarna praktisch hetzelfde bleven en geen houvast voor een datering bieden, is het aannemelijk dat in ieder geval een deel van de
constructies bij de boerderij heeft gehoord. Het valt echter niet uit te sluiten dat
deze deel hebben uitgemaakt van een ouder of jonger erf direct naast de onderzochte locatie.
Dat de vorm van de aan de Goudwesp aangetroffen constructies in ieder geval in
de 12 de eeuw al courant waren, blijkt uit een opgraving van de locatie Huis Malburg
in Kerk-Avezaath in de Betuwe. Hier is een erf uit de 11 de en 12 de eeuw opgegraven.
Op dit erf stonden, naast enkele boerderijen van hetzelfde type als aan de Goudwesp en een aantal schuren, ook zeven spiekers of hooibergen. 13 Het betrof hier
vooral zevenroedige constructies met een middenpaal (afb. 16). Daarnaast kwamen
ook zesroedige hooibergen zonder middenpaal voor. Deze constructies zijn met
een diameter van 9 m tot 10 m weliswaar groter dan de constructies aan de Goudwesp, maar zijn wat betreft vorm identiek.
Naast de boerderij die in 1987 in Colmschate werd opgegraven, is eveneens een
vijfroedige hooiberg gevonden. Deze kwam wat betreft afmeting redelijk overeen
met die van de Goudwesp (zie afb. 8b).
3.3 Waterputten
Direct ten westen van de boerderijplattegrond werden drie waterputten gevonden
die in de Middeleeuwen zijn aangelegd. Deze zijn niet gelijktijdig gegraven maar
hebben na elkaar gefunctioneerd. Alle drie waren geconstrueerd uit een uitgeholde
eikenboom (afb. 17 en 18). Door de hoge grondwaterstand was het niet mogelijk
het profiel door waterput 1 en 2 dieper door te zetten dan 0,7 m onder het vlak.
13

Oudhof, Dijkstra & Verhoeven 2000, 49.
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Afb.16
Plattgrond van een hoomijt uit de opgraving van
'Huis Malburg', Kerk Avezaath.

Afb. 17
Twee van de houten boomstamputten.

Afb. 18
Tekening van het profiel door de waterputten 1 en 2.
(schaal 1:50).

Daarom is besloten alle drie de boomstamputten zoveel mogelijk met de hand uit
te scheppen en daarna machinaal te bergen (afb. 19).
3.3.1 Waterput 1
Deze waterput (structuur 12) is het oudst omdat deze wordt oversneden door de
insteek van waterput 2 en door de boerderijplattegrond (structuur 1). De insteek
van deze waterput is met een diameter van ruim 5 m tevens het grootst. De waterput zelf is geconstrueerd uit een eiken stam met een diameter van ruim 1 m. Deze

14

was eerst ontschorst, in drie segmenten gespleten en daarna uitgehold. Aan de binnenzijde waren duidelijk sporen van de dissel waar te nemen die bij het uithollen is
gebruikt (afb. 20).

Afb. 19
De boomstamputten zijn zoveel mogelijk met de hand uitgeschept.

De afzonderlijke segmenten waren naderhand weer met elkaar verbonden door
middel van twee houten pennen (afb. 21). Op ongeveer 10 cm van de rand van de
segmenten waren twee gaten geboord, loodrecht op het oppervlak van de stam.
Door deze gaten waren houten pennen gestoken met een diameter van 2,5 cm.
Deze pennen waren vervaardigd van bijgesneden takken van een andere houtsoort.
Via deze pennen werden de putdelen aan de buitenzijde aan elkaar bevestigd,
bijvoorbeeld met wilgentenen. Hiervan zijn geen sporen teruggevonden, maar een
vergelijkbare constructie uit dezelfde periode is onder andere bekend uit KerkAvezaath. 14
De schacht van de put was tot op een diepte van 2,9 m + NAP ingegraven, ruim 2,3
m onder het opgravingsvlak. De bovenste vullingslagen van de waterput zijn tot
ongeveer 1 m onder vlak uitgeschept. Dankzij de conserverende werking van het
grondwater was veel plantaardig materiaal bewaard gebleven, waaronder opvallend
veel eikels. Daarnaast zijn enkele houten gebruiksvoorwerpen aangetroffen (zie
4.2). Onder deze gunstige omstandigheden is ook relatief veel botmateriaal bewaard gebleven. Het betreft voornamelijk botten van rund, daarnaast zijn ook
resten van paard, varken en schaap/geit aangetroffen. 15 Deze vondstlaag leek tot
een diepte van ongeveer 1,5 m onder vlak door te lopen. Daaronder bevond zich
een laag welzand. Op basis van de keramiek kon de vulling van de put in de eerste
helft van de 11 de eeuw worden gedateerd. Dendrochronologisch onderzoek naar
delen van de boomstam leverde helaas geen betrouwbare datering op. 16
14

Oudhof, Dijkstra & Verhoeven 2000, 58-60.
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Afb. 20
Aan de binnenzijde van waterput 1 zijn de
disselsporen van het uithollen duidelijk zichtbaar.

Afb. 21
De houten pennen waarmee de afzonderlijke delen van
de boomstamput aan elkaar waren bevestigd.

3.3.2 Waterput 2
Deze waterput (structuur 13) doorsneed de insteek van waterput 1 en is daarmee
jonger dan deze put. De insteek had in het vlak een diameter van ruim 3,5 m. De
schacht was geconstrueerd uit twee op elkaar geplaatste uitgeholde eiken stammen.
De onderste stam had een binnendiameter van 0,8 m en een wanddikte van 0,1-0,2
m. Deze was ingegraven tot op een diepte van ongeveer 3,0 m + NAP, 2 m onder
vlakniveau. Deze stam was evenals die van waterput 1 ontschorst, in twee of meer
segmenten gespleten en daarna uitgehold. Bovenop deze stam was een tweede stam
geplaatst. Om de twee delen beter op elkaar te laten aansluiten, was de bovenzijde
van de onderste stam afgeschuind. De ruimte tussen beide stammen was opgevuld
met horizontaal geplaatste stukken hout en brokken natuursteen. De bovenste
boomstam was, met een maximale lengte van 0,5 m, slechts voor een zeer klein deel
bewaard gebleven. Dit deel had in het vlak een diameter van 1,15 m. De diameter
van de oorspronkelijke boom is echter waarschijnlijk kleiner geweest, omdat het
hout door de gronddruk uit elkaar is geduwd.
De waterput bevatte in tegenstelling tot waterput 1 slechts een gering aantal vondsten. Een datering op basis van de keramiek kon niet nauwkeuriger worden vastgesteld dan in de 11 de of 12 de eeuw. Ook bij deze put leverde dendrochronologisch
onderzoek geen betrouwbare datering op. 17
3.3.3 Waterput 3
De derde waterput (structuur 14) lag op een afstand van slechts 0,2 m ten westen
17
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Afb. 5
Alle-sporenkaart met de belangrijkste structuren.
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A

B

Afb. 26
De gerestaureerde houten beker (A,links) en een reconstructie door dhr. Wolf (A, rechts)
en de tekening (B, schaal 1:4).

Afb. 30
De Ottoonse pseudo-muntfibula.

Afb. 31
Foto van de klein benen kam.

Afb. 32
Foto van de 'vleugelkam'.
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Afb. 33
Vindplaatsen van boerenerven
de
de
uit de 10 tot en met de 12
eeuw geprojecteerd op de
hoogtekaart.

Afb. 34
Vindplaatsen van
boerenerven uit de
de
10 tot en met de
de
12 eeuw
geprojecteerd op de
archeologische
verwachtingskaart.

Afb. 36
De bodemkaart van
de regio Deventer.
Hierop is de oude
IJsselarm duidelijk
te zien.
(naar Spek 1996).
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Afb.37
Foto van het zesstuiverstuk (‘mijt’) uit Nijmegen gevonden in de oeverafzettingen.

Afb. 38
Een mogelijke reconstructie van het erf aan de Goudwesp.

Afb. 39
Overzichtsfoto van de gebruiksvoorwerpen uit de waterputten.
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van waterput 2. De stratigrafische relatie tot beide andere waterputten is onduidelijk, omdat zowel in het vlak als in het profiel geen duidelijke insteek kon worden waargenomen. De uitgeholde boomstam was enigszins samengedrukt tot een
ovale vorm, met een grootste diameter van 0,75 m. De lengte van de boomstam kon
niet exact worden bepaald, omdat tijdens de berging de houten delen te zeer
beschadigd waren, maar zal tussen 1,5 en 2 m hebben bedragen. Dat betekent dat
de onderzijde van de waterput tussen 3,80 en 3,30 m. + NAP moet hebben gelegen.
Uit de vulling van de waterput konden enige vondsten worden geborgen, echter
niet zoveel als uit waterput 1. Op basis van de keramiek kon de vulling gedateerd
worden in de eerste helft van de 13 de eeuw, dendrochronologisch onderzoek
leverde ook hier geen datering op. 18
3.4 Kuilen en greppels
Rondom de plattegronden zijn een aantal kuilen en greppels aangetroffen. De greppels hebben mogelijk een functie gehad in het begrenzen van het erf, terwijl in de
kuilen voornamelijk middeleeuws afval is aangetroffen.
3.4.1 Greppels
De eerste greppel lag binnen plattegrond 1 (structuur 4). Een deel van de greppel
had een noord-zuid oriëntatie en liep over een lengte van 3,5 m nagenoeg precies
tussen de twee palenrijen van de plattegrond. Langs de zuidwand van de boerderij
boog de greppel af naar het noordoosten en werd na 4 m doorsneden door een
recente verstoring. De diepte varieerde van 5 tot 30 cm. Sporen van paalzettingen
in de greppel zijn niet aangetroffen. Op basis van het geringe vondstmateriaal kon
de greppel niet nauwkeuriger dan in de 11 de of 12 de eeuw worden gedateerd.
Hoewel deze datering overeenkomt met die van de plattegrond, is het niet waarschijnlijk dat de greppel deel uitmaakt van deze plattegrond. Een interpretatie als
restant van een binnenindeling van de boerderij is onwaarschijnlijk, omdat de oriëntatie van het zuidelijk deel van de greppel tamelijk veel afwijkt van die van de zuidelijke palenrij van de plattegrond. Bovendien zijn parallellen van dergelijke greppels binnen plattegronden van dit type vooralsnog onbekend. Onduidelijk blijft, of
deze greppel jonger dan wel ouder is dan de boerderijplattegrond.
Een tweede greppel doorsneed de zuidelijke palenrij van plattegrond 1. Het is dus
uit te sluiten dat deze bij de plattegrond heeft gehoord, en maakte mogelijk deel uit
van een latere erfindeling. Helaas leverde dit spoor geen daterend materiaal op,
zodat de datering onduidelijk blijft. Tevens kan hierdoor geen einddatering worden
gegeven voor huisplattegrond 1.
Een derde greppel, structuur 6, was waarschijnlijk wel gelijktijdig met de gebouwplattegronden. Deze greppel liep op een afstand van ongeveer 2 m parallel aan de
zuidzijde van plattegrond 2. De diepte bedroeg tussen de 0,3 m en 0,4 m. Aan de
hand van de keramiek was dit spoor niet nauwkeuriger te dateren dan in de 10 de
tot en met de 12 de eeuw. De oriëntatie evenwijdig aan de schuur is echter een
sterke aanwijzing dat deze greppel een functie als erfscheiding heeft gehad.
Structuur 7 is een greppel die hemelsbreed 15 m ten noordoosten de werkput in
liep, had een noord-zuid oriëntatie en boog 1,5 m ten zuiden van plattegrond 1 naar
het westen af. Mogelijk heeft ook deze greppel deel uitgemaakt van de erfscheiding
18
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4 VO NDS TMATERIA A L

Uit de vulling kwam relatief veel vondstmateriaal, voornamelijk keramiek. Dit kon in
de tweede helft van de 11 de of het begin van de 12 de eeuw worden gedateerd (zie
4.1). Deze datering sluit aan bij die van de boerderijplattegrond.
Twee greppels (structuren 16 en 17) liepen vanuit de noordelijke punt van de put
in zuidoostelijke richting. Eén van deze greppels oversneed daarbij enkele paalsporen van plattegrond 1. Op basis van het vondstmateriaal zijn deze greppels niet
te dateren, maar zeer waarschijnlijk zijn beide jonger dan de plattegrond.
Een sloot met een breedte van ruim 3 m in de noordoosthoek van de opgravingsput, dateert uit de Late Middeleeuwen (structuur 18). Behalve enkele kleine
fragmenten baksteen, werden geen vondsten aangetroffen in de vulling.
3.4.2 Kuilen
Van de kuilen op het terrein is bij de uitwerking alleen de kuil bestudeerd, die binnen plattegrond 1 lag (structuur 8). Deze keuze werd gemaakt, omdat deze kuil
door de opvallende ligging binnen de plattegrond en de relatief grote diepte de
meeste vragen opriep. De kuil was min of meer rond van vorm, de breedte bedroeg
2,5 m, de lengte 3 m (afb. 22). De kuil had een bolle bodem en schuin oplopende
wanden. De maximale diepte bedroeg 0,85 m. De onderste vulling bestond uit een
pakket dunne laagjes, van afwisselend licht- en donkergrijs zand. Het bovenste deel
van de vulling bevatte relatief veel houtskool. Daarnaast werden in deze vulling veel
brokken tefriet aangetroffen. De keramiek uit de vulling dateerde de kuil in de 11 de

Afb. 22
Tekening van de doorsnede door de afvalkuil
binnen de boerderijplattegrond.
(structuur 8, schaal 1:50).

eeuw. De functie is vooralsnog onduidelijk, maar het is waarschijnlijk dat deze kuil
ouder is dan de boerderij. De overige kuilen zijn niet bestudeerd, omdat deze over
het algemeen zeer weinig materiaal bevatten en daarom slecht te dateren zijn.
Daarnaast was tevens aan de vorm van de kuilen niet direct een functie af te leiden.

4 VON D S T MAT ER IA A L
Het grootste deel van het vondstmateriaal bestond uit keramiek. De scherven
waren echter over het algemeen erg gefragmenteerd en werden voornamelijk in
kleine hoeveelheden per spoor aangetroffen. Dit mag als kenmerkend voor agrarische nederzettingen in de periode 1000-1300 worden beschouwd. Een uitgebreide bespreking van deze vondstcategorie is daarom weinig zinvol. Één complex dat
opviel door het relatief grote aantal scherven wordt hier echter wel uitgewerkt. De
overige vondsten die het vermelden waard waren, zijn bijna allen aangetroffen in
waterput 1. In deze put waren de conserveringsomstandigheden gunstig, waardoor
organische materialen als hout en been goed bewaard zijn gebleven.

22

4.1 Keramiek
De greppel aan de zuidwestzijde van de boerderijplattegrond bevatte relatief grote
en veel scherven keramiek (structuur 7). Deze greppel liep langs het veronderstelde woongedeelte van de boerderij (zie 3.1). Aannemelijk is dat de boerderij en de
greppel in ieder geval enige tijd gelijktijdig hebben gefunctioneerd. Dit complex kan
daarom een beeld geven van de verschillende typen keramiek die door de bewoners van de boerderij in gebruik waren. 19

Afb. 23
De aantallen en de verhouding tussen de verschillende typen keramiek uit de greppel (structuur 7).

In totaal bevatte de greppel 130 scherven, die minimaal 110 individuen vertegenwoordigen (afb. 23). Met een aandeel van bijna 80% vormt het lokale kogelpotbaksel de grootste groep. Deze groep kenmerkte zich door een grote variatie in mageringsgrootte, hardheid en kleur van de baksels. De meeste baksels waren relatief
hard gebakken met een vrij grove magering van kwartszand of -gruis. Daarnaast
kwamen ook zachtere baksels voor met dezelfde magering. Een kleine groep baksels met een magering van middelgrof kwartszand kwamen zowel in een harde als
een zachte variant voor. De kleur van de scherven varieerde van licht- tot donkergrijs of zwart. Daarnaast had minimaal één individu een lichtoranje kleur. Alle randfragmenten waren afkomstig van handgevormde kogelpotten. De randen stonden
allen schuin naar buiten in een hoek van ongeveer 45 graden en waren meestal
voorzien van een dekselgeul. De overgang van de rand naar de schouder was over
het algemeen vrij scherp, een kenmerk voor de (late) 11 de en 12 de eeuw. 20 Een aantal randen was aan de bovenzijde afgeplat (afb. 24.1,2,4).
Naast het lokale aardewerk was ook geïmporteerde keramiek aanwezig. Het grootste deel hiervan bestond uit Pingsdorf-type keramiek. Deze uit het Rijnland geïmporteerde afkomstige potten hebben een wit tot geel baksel met een kenmerkende
decoratie met een rode engobe. Binnen deze groep komen veel verschillende bakselvarianten voor. 21 De scherven in dit complex waren allen uitgevoerd in een hard
baksel met middelgrove zandmagering. De kleur van de scherven varieerde van wit
en geel tot grijs. Behalve één randfragment van een gedraaide kogelpot waren alle
scherven afkomstig van minimaal 16 grote tuitpotten. De decoratie met komma’s of
stippen die in een smalle zone net onder de rand is aangebracht, is kenmerkend
voor de tweede helft van de 11 de of de vroege 12 de eeuw. Ook de blokvormige
randvormen met een enigszins afgeschuinde buitenzijde zijn kenmerkend voor deze
periode. 22
Een derde groep, de Paffrath-type baksels, is eveneens geïmporteerd uit het Duitse
Rijnland. Dit type keramiek met de kenmerkende bladerdeegachtige structuur op de
breuk is uitsluitend aangetroffen in de vorm van handgevormde kogelpotten. Het
maakt met minimaal 5 individuen slechts een klein deel uit van het totale complex
(4,5%).
19

Het complex omvat despoornummers S106, S246 en S247, waaruit de vondstnummers 36, 94, 95, 97, 209 en 210 zijn verzameld.
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Afb. 24
Keramiek uit de greppel (structuur 7): 1-5 kogelpot-type, 6-7 Paffrath-type, 8 Pingsdorf-type (schaal 1:4).

Één scherf van een grote reliëfbandamfoor moet als opspit worden beschouwd. Het
oppervlak van de scherf is sterk verweerd, wat erop wijst dat de scherf gedurende
een lange tijd aan de oppervlakte moet hebben gelegen.
De verhouding van 80% lokale baksels tegenover 20% geïmporteerde keramiek is
niet opvallend voor een landelijke nederzetting en is vergelijkbaar met andere vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld de Ooyerhoek in Zutphen, waar het importpercentage
in deze periode tussen de 15 en 35% schommelt. 23
De vindplaats Raalte-de Zegge, waar een 12 de -eeuwse hof is opgegraven, geeft
echter een heel ander keramiekbeeld. Het percentage Pingsdorf-type keramiek bedraagt hier slechts 5%, evenals het percentage Paffrath-type keramiek. Deze boerderij, die voorzien was van tenminste drie voorraadschuren (zie 3.2.1), werd geïnterpreteerd als een hof, waar belastingen in natura werden geïnd. 24
4.2 Voorwerpen van hout
Houten gebruiksvoorwerpen als klompen, lepels, korven, manden, bekers en borden
uit middeleeuwse archeologische context zijn redelijk zeldzaam. Het aantal archeologische vondsten staat in schril contrast met de hoeveelheid houten objecten die
in de Middeleeuwen werd gebruikt. Veruit de meeste voorwerpen waren toen van
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Afb. 25
De belangrijkste productieplaatsen van keramiek in de vroege en volle middeleeuwen.

hout. Het overgrote deel van de gebroken voorwerpen of onbruikbare voorwerpen
eindigde echter in het haardvuur. Daarom zijn erg weinig houten gebruiksvoorwerpen bewaard gebleven.
Uit de kern van waterput 1 zijn een drietal houten gebruiksvoorwerpen geborgen.
Het meest opvallend van deze vondsten was een gedraaide houten voetbeker van
esdoornhout (afb. 26, p. 18). 25 De beker stond op een 8,8 cm brede voetplaat, die
aan de onderzijde tot ruim 1,5 cm was uitgehold. De rand van de voetplaat was vrij
25

Restauratie en houtdeterminatie door Archeoplan te Delft.
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scherp afgewerkt en stond schuin naar binnen, waarna deze met een scherpe hoek
overging in de stam. Deze stam had een lengte van ongeveer 3,5 cm, werd van onder
naar boven dunner en was aan de bovenzijde, op de overgang met de cuppa,
voorzien van een knoop (nodus) met een diameter van ruim 2 cm. De cuppa zelf had
een totale hoogte van ruim 10 cm en had aan de onderzijde een convexe vorm, terwijl de bovenste 3 cm vrijwel recht omhoog stond. Aan de binnenzijde had de
cuppa een diepte van 8 cm en een wanddikte van ongeveer 0,5 cm. De totale hoogte
van de beker bedroeg ruim 15 cm. Het voorwerp moet op basis van het aardewerk
uit de eerste helft van de 11 de eeuw dateren. Vergelijkbare vondsten zijn in
Nederland zeldzaam. Uit Siegerswoude (Friesland) zijn twee bekers bekend met een
enigszins vergelijkbare vorm. 26 De cuppae van beide bekers zijn echter veel rechter
en breder. Eén van deze twee bekers is eveneens voorzien van een nodus, de tweede
niet. Deze twee zijn aan de hand van keramiek rond 1400 gedateerd.
Daarnaast zijn enkele delen van een gedraaide houten nap van elzenhout geborgen
(afb. 27). 27 De randdiameter van de nap bedroeg ongeveer 15 cm, de hoogte ongeveer 5 cm. de bodem is voorzien van een kleine standring.

Afb. 27
De houten nap.

Het derde voorwerp betrof een langwerpig stuk essenhout met een lengte van 60
cm (afb. 28). 28 In het midden was het hout over een lengte van 24 cm bijgesneden
tot een soort handvat met een enigszins ovale doorsnede. Dit handvat had een
hoogte van 3,7 cm en een dikte van 2 cm. Het oppervlak vertoonde hier enige slijtagesporen. Naar beide uiteinden nam de hoogte van het voorwerp toe tot ongeveer 6 cm, evenals de dikte, die 3,5 - 4 cm bedroeg. Deze uiteinden waren aan de
voor- en achterzijde afgeplat terwijl de boven- en onderzijde waren afgerond. Aan
beide uiteinden was een rond gat met een diameter van 2 cm aangebracht. De randen van deze gaten vertonen sporen van afronding door slijtage.
De meest waarschijnlijke functie van dit voorwerp is een juk, waarmee bijvoorbeeld
twee emmers tegelijkertijd met één hand konden worden gedragen. De slijtagesporen op de randen van de gaten geven aan dat door hierdoor een touw of haak
was aangebracht, terwijl de slijtagesporen op het middendeel een gebruik als handvat waarschijnlijk maken.
4.3 Voorwerpen van metaal
Uit waterput 2 kwam bij het machinaal bergen een ijzeren hooivork tevoorschijn
(afb. 29). Het voorwerp had een lengte van 20 cm. De twee tanden hadden een
vierkant profiel. Een klein deel van de houten steel was nog aanwezig; deze was met
een ijzeren pennetje aan de vork bevestigd. Behalve deze hooivork werd ook nog
een ijzeren hoepel met een diameter van 30-35 cm aangetroffen. De hoepel was
gesmeed, had een breedte van 1-1,5 cm en was 0,4 cm dik. Mogelijk was het een
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Restauratie en houtdeterminatie door Archeoplan te Delft.
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Afb. 28
Het houten juk, foto (A) en tekening 1:4 (B).

Afb. 29
Foto van de ijzeren hooivork.

hoepel van een ton, of de velg van een wiel. Opvallend zijn de sporen van een rode
verf of kleurstof, die zowel aan de binnen- als de buitenzijde was aangebracht.
Uit de insteek van dezelfde waterput is een pseudomuntfibula in een lood-tin legering afkomstig (afb. 30, p. 18). Het voorwerp heeft een diameter van 34 mm en is
2 mm dik. Op de voorzijde is een linkskijkende keizerskop en profil afgebeeld met
een rondschrift OTTO REX. De rand is versierd met vier concentrische cirkels van
punten. Aan de achterzijde is nog het bevestigingspunt voor de naald en het haakje waarachter deze kon worden vastgemaakt zichtbaar. De naald zelf ontbreekt. De
fibula dateert tussen ca 900 en 1025, de periode waarin de Ottoonse dynastie aan
de macht was. Dit exemplaar is echter pas later in dit spoor terechtgekomen, omdat
deze waterput na de eerste helft van de 11 de eeuw is aangelegd. 29
4.4 Voorwerpen van been/gewei
Eveneens uit de vulling van waterput 1 afkomstig, zijn twee samengestelde kammen
van been of gewei. De eerste kam is een relatief eenvoudige, enkelzijdige kam met
uniforme tanding (afb. 31, p. 18). Deze was samengesteld uit vier tandplaatjes, waar
door middel van vier ijzeren pennetjes twee dekplaten aan waren bevestigd. Slechts
29

Een soortgelijk exemplaar is bekend uit Tiel: Dijkstra 2002, 204.
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5 LANDS C HAP, LO C ATIE EN DE INV LO ED VA N DE IJS S EL

één van deze dekplaten is bewaard gebleven. Deze dekplaat was aan beide uiteinden gedecoreerd met enkele verticale ingezaagde lijnen. De kam had een lengte van
9,3 cm en een hoogte van 2,5 cm. Recent is aan de Bruynssteeg in Deventer een
soortgelijk type kam gevonden, die op basis van keramiek in het eind van de 10 de
tot de eerste helft van de 11 de eeuw gedateerd kon worden. 30
De tweede kam was een zogenaamde ‘vleugelkam’ (afb. 32, p. 18). Dit type wordt
gekenmerkt door de hoog boven de dekplaten uitstekende ‘vleugels’ van de twee
buitenste tandplaatjes. Deze kam, met een lengte van 24 cm, was samengesteld uit
achttien tandplaatjes, die gevat zijn tussen twee dekplaten. Deze waren vastgezet
met veertien ijzeren pennetjes. De kam is niet gedecoreerd. In de Deventer binnenstad is een vrijwel identieke kam gevonden, die helaas niet uit een goed dateerbare context afkomstig is. 31
Beide kammen waren aan één uiteinde voorzien van een gat, waarschijnlijk om de
kam met een riempje aan de gordel te kunnen bevestigen.

5 L A N D S C H A P, L OC AT IE
E N D E I NV L OED VA N DE IJSSEL
5.1 Het natuurlijke landschap en de locatiekeuze
Het gebied rond Deventer maakt deel uit van het jonge dekzandlandschap van
Zuidwest-Salland. Dit landschap is ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Deze Weichselijs-tijd duurde van ongeveer 120.000 tot 11.000 jaar geleden. In deze periode was
een groot deel van Nederland niet of nauwelijks begroeid en had de wind vrij spel.
Onder andere in Salland is door de wind een pakket zand afgezet dat alle oudere
lagen afdekte; het dekzand. Aan het eind van Weichsel-ijstijd was er een verstuivingsfase, waarin grote hoeveelheden dekzand werden afgezet. Dit zogenaamde Jongere Dekzand is vaak grover en minder lemig dan het Oudere Dekzand. Het jongere-dekzandlandschap omvat ongeveer de helft van Salland en vertoont vaak grillige afzettingspatronen en duidelijke hoogteverschillen. 32
Het landschap waarin de Goudwesp ligt, kenmerkt zich door een aantal min of meer
oost-west lopende dekzandruggen, die doorsneden worden door smalle laagtes. Op
de dekzandruggen zakte het regenwater naar beneden, waardoor zich podzolbodems vormden. Deze dekzandruggen waren uitermate geschikt voor akkerbouw en
vaak al sinds de prehistorie in gebruik.
De Goudwesp was gesitueerd onderaan de noordwestflank van de grote oost-west
lopende dekzandrug, waarop ook Colmschate is gelegen (afb. 33, p. 19). Deze dekzandrug is al vanaf de Midden-Bronstijd (1800-1100 v. Chr.) in gebruik. Gedurende
de IJzertijd en de Laat-Romeinse tijd (800 v. Chr.–450 n. Chr.) zette de bewoning
zich voort op de top van de dekzandrug. 33 Vanaf de Vroege Middeleeuwen veranderde dit patroon. Bewoningssporen uit de 5 de en 6 de eeuw ontbreken in het gebied.
Deze twee eeuwen vormen ook elders in Overijssel een archeologisch moeilijk aanwijsbare periode. 34 Vanaf de 7 de eeuw kan pas weer bewoning worden aangetoond.
Deze bewoning heeft zich dan in zuidwestelijke richting verplaatst van het hoogste
deel naar een wat lager plateau, dat een uitloper vormt van de grote dekzandrug. 35
Bewoning uit de Karolingische periode (8 ste - 9 de eeuw) is tot nu toe slechts teruggevonden op een kleinere dekzandrug, die ongeveer 500 m ten zuidoosten van
de grote ligt. De keuze om in de Vroege Middeleeuwen van woonplaats te veranderen lijkt niet gemaakt te zijn op ecologische gronden (de grote dekzandrug kent
immers een bewoningshiaat gedurende de 5 de en 6 de eeuw). Waarschijnlijker is dat
de toenmalige loop van de Schipbeek van doorslaggevende betekenis was; hetzij
30
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omdat deze verplaatst was, of omdat het economisch-strategisch belang van het
beekdal in de visie van de bewoners was toegenomen. 36
Vanaf de 10 de /11 de eeuw traden veel veranderingen op. Niet alleen koos men vaker
voor een lager gelegen vestigingsplaats, ook was vaker sprake van verspreid liggende erven, die buiten de ‘kernnederzetting’ lagen. 37 Deze erven lagen in Colmschate
allen op de flanken van de grote dekzandrug (zie afb. 33, p. 19). Een locatiekeuze
dichterbij de lage, vaak natte, gronden duidt waarschijnlijk op een toegenomen
(economisch) belang van deze gronden. Dit toegenomen belang houdt mogelijk verband met het verdwijnen van het eiken-beukenbos op de hoge zandgronden. Daarmee verdween tevens een belangrijke voedselbron voor de varkens. Dit kan dan
weer het belang van de runderteelt hebben vergroot, waardoor de behoeft aan hooi
voor veevoer toenam. 38 Dit hooi was afkomstig van de graslanden in de (beek)dalen. Daarnaast bleven de hoge dekzandruggen in gebruik als akkerland. Vanaf de
14 de eeuw (en mogelijk eerder) worden deze dekzandhoogtes door intensieve plaggenbemesting opgehoogd met een esdek. 39 Een locatiekeuze voor het erf op de
grens van de hogere landbouwgronden en de lagere graslanden was gunstig voor
een gemengd landbouwbedrijf, omdat de verplaatsingen van mensen, dieren, mest en
oogst hierdoor werden geminimaliseerd. 40
In vergelijking met de overige bekende erven langs de Colmschater Enk ligt de
boerderij aan de Goudwesp relatief laag. Het maaiveld in de 12 de eeuw lag hier
waarschijnlijk op ongeveer 5,50 m + NAP. Het huidige maaiveld van de locaties waar
de drie andere bekende erven uit de 12 de eeuw zijn opgegraven liggen respectievelijk op 6,90 m, 6,60 m en 8,20 m + NAP (zie 3.1). Helaas is niet te bepalen op
welke hoogte de opgravingsvlakken gelegen hebben. Ervan uitgaande dat de dikte
van de afgegraven cultuurlaag vergelijkbaar was met de Goudwesp, lag het opgravingsvlak 0,6 tot 1 m lager dan het huidige maaiveld. Het verschil in hoogte tussen
de verschillende erven werd waarschijnlijk veroorzaakt door lokale factoren.
Hoewel bij de andere drie erven aanwijzingen zijn gevonden dat in de directe
omgeving opvolgers gelegen moeten hebben, 41 zijn deze aanwijzingen aan de Goudwesp minder overtuigend. De enige sporen die met zekerheid jonger zijn dan de
boerderijplattegrond zijn de greppels (structuren 16 en 17) en de sloot (structuur
18). Het is echter niet zeker of deze de begrenzing vormden van een jonger erf, of
slechts deel uitmaakten van een perceleringssysteem. Aanwijzingen voor een voorganger van de 12 de -eeuwse boerderij zijn duidelijker: Waterput 1 is zeker ouder
dan de boerderijplattegrond. Daarnaast wijzen ook het bijgebouwtje structuur 3 en
de grote kuil structuur 8 op activiteiten op het erf. De vraag waar de hoofdbebouwing heeft gestaan, die bij deze structuren hoorde, kan echter niet worden
beantwoord.
De functie van het erf aan de Goudwesp in het sociaal-economische systeem van
de 12 de eeuw is eveneens niet met zekerheid vast te stellen. Vast staat wel dat het
een gemengd agrarisch bedrijf betrof. De veestapel bestond in ieder geval uit rund,
met daarnaast varken, paard en schaap/geit. De hoeveelheid gehouden runderen
was waarschijnlijk groot, gezien de opslagcapaciteit voor hooi, in verschillende
hooibergen. Daarnaast waren ook de akkerproducten een belangrijk onderdeel van
het bedrijf. Dit blijkt uit de vrij forse schuur met een vloeroppervlak van tenminste
90 m 2 . 42 Een dergelijke grote opslagcapaciteit duidt op een surplusproductie; het
bedrijf produceerde niet alleen voor het eigen levensonderhoud, maar ook voor
anderen, bijvoorbeeld de nabijgelegen handelsnederzetting Deventer.
De materiële cultuur wijkt in de basis niet af van de grote handelsnederzetting.
Alleen in hoeveelheden, bijvoorbeeld van keramiek, zijn grote functie- en percen36
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tageverschillen te zien. Ideologisch zijn de stad en het platteland nauw aan elkaar
verbonden. De vondst van een pseudomuntfibula met de beeltenis van de Ottoonse
keizer duidt erop dat ook in een boerenhoeve men zich met het gezag verbonden
voelde.
Tot op heden zijn, inclusief de boerderij aan de Goudwesp, vijf erven opgegraven.
Deze lagen verspreid door het landschap, echter altijd op de overgang van de hoge
zandgronden en lagere gebieden. Dit type terreinen heeft door de relatief lage ligging doorgaans slechts een lage tot middelhoge verwachtingswaarde op een archeologische verwachtingskaart, die voor een groot deel gebaseerd is op de hoogtekaart (afb. 34, p. 19). Tevens speelde in het geval van de vindplaats Goudwesp nog
mee dat de bodem in het recente verleden grondig is aangepast voor de bouw van
een nieuwbouwwijk.
Doordat aan dit soort locaties over het algemeen een lage verwachtingswaarde is
toegekend, zijn potentiële vindplaatsen vaak niet of nauwelijks onderzocht. Daarnaast zijn de vindplaatsen door de op het eerste gezicht niet voor de hand liggende
locatiekeuze en de verspreide geïsoleerde ligging van deze boerderijen moeilijk te
voorspellen. Mede door deze problematiek is nog onduidelijk welke vorm de productie van agrarische producten voor Deventer precies aannam, evenals de schaal
waarop het gebeurde. Een andere interessante vraag waarop eveneens nog geen
antwoord kan worden gegeven, is hoe de bezitsverhoudingen in dit gebied lagen. 43
5.2 Invloed van de rivier de IJssel
De vindplaats ligt op de overgang van een dekzandrug en een dalvormige dekzandlaagte. Uit de aangetroffen sporen blijkt dat in deze laagte een waterloop enige invloed gehad moet hebben. Langs de gehele westelijke zijde van het opgravingsvlak
is namelijk een brede baan van vrij grof, grijs zand aangetroffen (afb. 5, p. 17) Op de
overgang naar het gele dekzand had deze afzetting van grof zand een donkerbruine
kleur en bevatte veel plantenwortels. Aan de zuidzijde van de put was deze donkere

Afb. 35
De oeverzone aan de westzijde
van de opgravingsput.
43
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Momenteel wordt in het kader van een gecombineerd promotieonderzoek aan de Universiteit Wageningen en de ROB
door L. Keunen en R. van Beek wel gewerkt aan een inventarisatie van onder andere middeleeuwse boerderijplaatsen in
Salland, waarbij ook de vondsten uit Colmschate betrokken zijn.

zone breder dan aan de noordzijde (afb. 35). Het grijze zand was evident grover dan
het omringende gele dekzand en maakte sterk de indruk door water afgezet te zijn.
Ook de bruine laag aan de rand van deze afzetting maakte door de kleur en de
structuur met veel plantenwortels sterk de indruk in een nat milieu te zijn ontstaan. Bij verdiepen in dit pakket werden verschillende opeenvolgende lagen van
afwisselend grof grijs zand en vettig bruin zand aangetroffen. De verschillende lagen
doken schuin weg in westelijke richting, naar de paddenpoel. Aannemelijk is dat
deze afzettingen horen bij de paddenpoel, die in het verleden blijkbaar groter is geweest. De vondst van deze afzettingen gaven inzicht in de wijze waarop de paddenpoel zelf en waarschijnlijk ook de op een steenworp afstand in noordwestelijk
richting gelegen Douwelerkolk moeten zijn ontstaan. De lagen met grof, grijs zand
wijzen op de aanvoer van veel sediment door relatief snel stromend water. Op de
vraag waar dit sediment dan vandaan gekomen moet zijn, vormt de rivier de IJssel
het meest voor de hand liggende antwoord. Tegenwoordig loopt de IJssel ruim twee
kilometer ten westen van de vindplaats. In de Middeleeuwen echter, liep een meander van de IJssel hemelsbreed 500 m ten zuidwesten van de vindplaats (afb. 36, p.
19). 44 Tevens is bekend dat de IJssel nogal eens buiten haar oevers trad. Omdat de
bodem in noordelijke richting enigszins afloopt, kon het rivierwater bij een hoge
waterstand bijna ongehinderd dwars door Salland tot Zwolle doorlopen. 45 Vanaf de
14 de eeuw werden daarom diverse maatregelen genomen om de overlast van hoog
water te beperken. In 1345 werd vanaf de oostzijde van de stad Deventer tot aan
de hoge gronden waar Colmschate op lag een dijkje aangelegd. 46 Omdat deze lage
dijk ook nog regelmatig overstroomde, werd tussen 1610 en 1612 een hogere dijk
op de bestaande dijk aangelegd: de Snipperlingsdijk. 47 Ook met de aanleg van deze
dijk waren de problemen nog niet opgelost: bekend is dat de Snipperlingsdijk onder
meer in 1652, 1689, 1744, 1754 en 1784 is doorgebroken. Mogelijk is de paddenpoel
ontstaan bij één van dergelijke doorbraken. De structuur van de afzettingen in de
opgraving wijst in ieder geval op meerdere perioden van activiteit. Tijdens een
doorbraak of overstroming werden de lagen met grof zand afgezet, daarna volgde
een meestal een periode van betrekkelijke rust waarin bodemvorming in het
afgezette zand plaats kon vinden. De bruine lagen met de plantenresten zijn hier de
resten van.
De afzettingen zijn moeilijk precies te dateren. Wel kon geconstateerd worden dat
de insteek van waterput 2 en over waterput 3 oversneden werden. De overstromingen moeten dus in ieder geval ná de eerste helft van de 13 de eeuw hebben
plaatsgevonden. Bij het machinaal verdiepen van het pakket werd in enkele lagen
afval gevonden in de vorm van scherven rood aardewerk en botafval. Tevens werd
in één van de onderste lagen een zesstuiverstuk uit Nijmegen aangetroffen (afb. 37,
p. 20). Doordat het oppervlak van de munt sterk was afgesleten waren van het jaartal slechts de eerste drie cijfers leesbaar: 168.. . Deze munt zal dus aan het eind van
de 17 de of het begin van de 18 de eeuw samen met ander huisvuil in de bodem van
de poel geraakt zijn. Door de hoge grondwaterstand was het niet mogelijk om verder te verdiepen, waardoor niet duidelijk is of deze munt uit één van de onderste
lagen afkomstig is, of dat het pakket nog veel dikker was. Zeker is wel dat de poel
in ieder geval vóór het begin van de 18 de eeuw ontstaan moet zijn.
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6 C O N C L USIE
Bij werkzaamheden ten behoeve van de N348 zijn de resten van een boerenerf uit
de Volle Middeleeuwen aangetroffen. Uit de opeenvolging van waterputten kan geconcludeerd worden dat het erf als geheel in ieder geval vanaf de eerste helft van
de 11 de eeuw tot in de eerste helft van de 13 de eeuw heeft gefunctioneerd. Van de
bebouwing die in deze periode op het erf heeft gestaan, is slechts een deel teruggevonden. Een boerderij en een gebouw, dat als schuur geïnterpreteerd kan worden, hebben waarschijnlijk in de tweede helft van de 11 de of de 12 de eeuw gefunctioneerd. Daarnaast stonden in de directe omgeving enkele kleine bijgebouwen als
spiekers en hooibergen (afb. 38, p. 20). Hoeveel van deze opslagplaatsen tegelijkertijd hebben bestaan blijft helaas onduidelijk.
Deze vondst van één boerenerf op deze locatie biedt een inzicht in de sociaaleconomische positie die een boerenbedrijf in deze periode vervulde. Het woonstalhuis duidt op een belangrijk aandeel van veeteelt in het bedrijf. Vanwege de
vondst van één of meerdere grote hooibergen naast de boerderij kan men aannemen dat deze veestapel voornamelijk uit runderen bestaan zal hebben. Het dierlijk botmateriaal geeft aan dat naast rund ook schaap of geit en varken aanwezig
moet zijn geweest.
Dat ook akkerbouw nog een rol moet hebben gespeeld, blijkt uit de vondst van
enkele kleine zespalige opslagconstructies en de plattegrond van een grote schuur.
Hoewel in de schuur ook allerlei materieel opgeslagen kan zijn, zoals een wagen,
mag ook een functie als opslagplaats voor akkerbouwproducten niet worden uitgesloten. Een dergelijke grote opslagruimte duidt mogelijk ook op surplusproductie. Dit surplus was mogelijk bestemd voor de handelsnederzetting Deventer.
Dat het boerenerf ook externe contacten onderhield blijkt uit de vondst van
diverse soorten importkeramiek en fragmenten maalsteen uit de Eifel. Deze producten zijn waarschijnlijk via de stapelmarkt van Deventer op het erf terechtgekomen.
Tevens blijkt uit de vondsten dat de materiële cultuur slechts voor een klein deel
uit keramiek moet hebben bestaan. De aangetroffen keramiekvormen hadden bijna
uitsluitend een opslag- of kookfunctie. De overige huishoudelijke artikelen waren
voor het grootste deel uit hout vervaardigd, zoals blijkt uit de vondst van de houten
kelk en nap (afb. 39, p. 20). Meestal wordt deze belangrijke component van de materiële cultuur van de boer niet teruggevonden, toevallig zijn hier enkele voorwerpen gevonden in het conserverende milieu van een waterput. Ook been was een
belangrijke grondstof, zoals blijkt uit de vondst van twee benen kammen. Deze
voorwerpen worden doorgaans op de zandgronden eveneens nauwelijks aangetroffen.
Het gemengde karakter van het boerenbedrijf was een belangrijke factor in de
locatiekeuze voor het erf. Door op de grens van de lagere, nattere weidegronden
en het hoger gelegen akkerareaal te gaan zitten, had men immers een logistiek
voordeel: zowel mest en akkerproducten als het vee en hooi van de weilanden konden zo met zo min mogelijk inspanning op hun plaats gebracht worden. Deze
locatiekeuze bemoeilijkt echter een archeologische voorspelling van de vindplaats
volgens traditionele verwachtingsmodellen, die voornamelijk gebaseerd zijn op
hoogte en bodemptype. Op verwachtingskaarten die voornamelijk gebaseerd zijn
op deze beide factoren, vallen dergelijke locaties over het algemeen net op de rand
of net buiten gebieden met een hoge of middelhoge verwachting. Daarmee worden
de potentiële vindplaatsen aan de rand van de hoge dekzandgronden vaak afgedaan
met een lage waardering. Hierdoor zijn in het verleden mogelijk al een onbekend

aantal vindplaatsen verloren gegaan, terwijl over de economische structuur en de
inrichting van het buitengebied in de Middeleeuwen nog veel onbekend is. De
vondst van dit erf (en tevens vergelijkbare vondsten in het verleden) toont duidelijk
aan dat bij het maken van toekomstige archeologische verwachtings- en waarderingsinstrumenten ook aandacht aan de gebieden op de grens van dekzandhoogtes
en -laagtes moet worden geschonken, anders zal de archeologische kennis van dit
aspect van de middeleeuwse samenleving buiten de stad voornamelijk afhankelijk
blijven van toevalsvondsten.
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