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Foto voorzijde: De aanleg van werkput 2, kijkend naar het noorden. De meeste sporen in het
vlak zijn natuurlijk.

1

Inleiding

Voor de locatie langs de Marsdijk bestaan vergaande plannen voor de bouw
van een woning en een bedrijfsgebouw. Op de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW) staat deze zone weergegeven als een gebied
met een hoge trefkans. In het veld waren aan weerszijden van de
onderzoekslocatie duidelijk twee zandkoppen te zien. Daarom stelde de
gemeente Bathmen een Inventariserend Vooronderzoek verplicht.
Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2005 werd het
voorstel gedaan dit onderzoek uit te laten voeren door Archeologie Deventer.
Dhr. Schoenmaker gaf hierop Archeologie Deventer opdracht het onderzoek uit
te voeren. De locatie is gelegen tussen de Marsdijk en de Rijksweg A1. Op de
plaats van de schuur en de woning zijn, in een hoekig patroon, een viertal
sleuven gegraven om vast te stellen of er sporen van bewoning aanwezig
waren en deze sporen indien aanwezig te waarderen.

De hoek van werkput 1 en werkput 2, kijkend naar het westen. Links op de foto
is de rijksweg A1 te zien. Op de voorgrond een groot zwart spoor, mogelijk een
paalgat van een 19de-20ste eeuws hek.
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Methode

Aangezien booronderzoek op esdekken in veel gevallen geen uitsluitsel geeft
en de locatie slechts geringe oppervlakte heeft is er voor gekozen direct
proefsleuven te graven. De locatie van de proefsleuven is gebaseerd op de
nieuwbouwplannen. De eerste proefsleuf is aangelegd ter hoogte van de
achtermuur van het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw. Haaks hierop zijn nog
twee kleine werkputten (WP 2 & WP 3) aangelegd. Alleen put 2, de meest
westelijke sleuf, bevatte archeologische sporen. Werkput 4 werd aangelegd op
de plaats van de woning. De bodem was hier veel vochtiger en ongeschikt voor
bewoning. Alle putten zijn ingetekend, gefotografeerd en gewaterpast. Alle
sporen werden gecoupeerd, getekend en doorgespit. De vlakken zijn met de
metaaldetector onderzocht.
4.

Resultaten

Het onderzoeksgebied valt te verdelen in twee locaties. Ongeveer 25 m van de
Marsdijk zal een nieuwe woning worden gebouwd van ongeveer 10 x 12 meter.
Ongeveer 70 m van de weg wordt een bedrijfsgebouw neergezet dat ongeveer
30 m lang en 10 m breed wordt.
Woning:
De woning is gelegen in het deel van het onderzoeksgebied dat op de IKAW
een lage trefkans heeft. In put 4 was de bodem blauwgrijs van kleur. Dit wijst
erop dat hier het grootste deel van het jaar water staat en er geen zuurstof bij
het kleiige zand kan komen. In de sleuf werden geen sporen aangetroffen, wat
direct samenhangt met de vochtige omstandigheden.
Bedrijfsgebouw:
Het grootste deel van de proefsleuven op de locatie van de nieuw te bouwen
schuur bevatte geen sporen. Het natuurlijke gele zand lag ongeveer 0,5 onder
het huidige maaiveld en was geel tot rood van kleur. Hierdoor is geen sprake
van een esdek. De enige twee scherven gevonden tijdens het onderzoek
duiden op een 18de eeuwse ouderdom van de akkerlaag. De ene scherf is van
een steengoedkan uit het Westmönsterland Stadtlöhn (s2-kan-). De andere
scherf is van een faience bord met blauwe decoratie (f-bor-). (determinatie:

Michiel Bartels) Alleen in het uiterste westen van werkput 1 en in werkput 2
werden enkele sporen aangetroffen. Van deze sporen bleven na couperen
slechts twee paalkuilen over. Alle andere sporen waren van natuurlijke aard.
Waarschijnlijk maken de beide palen deel uit van een hekwerk. Deze beide
sporen waren vondstloos. Put 3 werd ongeveer 10 m ten oosten van put 2
aangelegd en bevatte in het geheel geen sporen. Als er al sprake is van meer
sporen moeten deze verder naar het westen, dus buiten de onderzoeks-locatie
gezocht worden. De archeologisch interessante gebieden liggen waarschijnlijk
ten westen en ten oosten (boerderij Stegeman) van het huidige
onderzoeksgebied.
5.

Conclusie

De locatie van het toekomstige woonhuis is door de hoge waterstand
waarschijnlijk in het geheel niet bruikbaar geweest voor bewoning. De locatie
van de schuur ligt hoog genoeg voor prehistorische pof Middeleeuwse
bebouwing. Ook hier zijn echter nauwelijks sporen van bewoning aangetroffen.
6.

Opslag gegevens

De gegevens en de vondsten zijn opgeslagen bij Archeologie Deventer.
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1. Onderzoekslocatie
2. De proefsleuven

