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Dit jaar zijn twee grote opgravingen uitgewerkt, namelijk die in plange-
bieden het Reevediep en het Margarethaterrein. Het onderzoek in het Ree-
vediep, de nieuwe zijtak van de IJssel, is grotendeels voltooid, al zijn hier 
voor de toekomst nog enkele kleine aanvullende onderzoeken gepland. 
Inmiddels is de grote opgraving uit 2014, ter plaatse van het Margaretha-
terrein, Burgwal 45-49, in het centrum van Kampen afgerond.  
Een bijzondere vondst daar was een groot, maar incompleet wollen doek. 
Het dateert uit de 14de eeuw. Mogelijk is het een onderdeel geweest van 
een scheepszeil of een perseng, een doek om scheepslading mee af te dek-
ken. Het doek is schoongespoeld en vervolgens onderzocht. De resultaten 
worden binnenkort gepubliceerd.  
Dit jaar zijn ook weer diverse veldonderzoeken verricht. Een groot onder-
zoek is gestart naar het archeologisch erfgoed in plangebied Reevedorp. 
Verder zijn nog enkele kleinschalige opgravingen en enkele begeleidin-
gen uitgevoerd. Zo heeft de begeleiding van de aanleg van een hemelwa-
terriool door de Ebbingestraten de vondst van grachtrestanten opgele-
verd. Verder is de verbouw van de Sint Annakapel begeleid. Hier richtte 
de aandacht zich met name op de tegelvloer met de daarin aangebrachte 
zerken.  

Kampen en Dronten, N307 Roggebot 
In opdracht van de provincies Flevoland en Overijssel heeft ADC Archeo-
Projecten in september 2018 een bureauonderzoek verricht en een prospec-
tieplan opgesteld met betrekking tot een plangebied langs de N307 tussen 
Roggebot en Kampen. De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen 
om het bestaande Roggebotcomplex te vervangen door een brug en de N307 
op te waarderen. 
Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat in nagenoeg het ge-
hele plangebied archeologische resten uit de prehistorie te verwachten zijn 
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op het pleistocene dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). 
Daarnaast wordt het plangebied doorsneden door een tweetal ontginnings-
assen, met name de Buitendijksweg en de Zwartendijk, waarlangs resten 
van ontginning (onder meer huisterpen) worden verwacht uit de Late Mid-
deleeuwen en Nieuwe Tijd. Op de bodem van de voormalige Zuiderzee en 
het IJsselmeer (tegenwoordig de Flevopolder en het Drontermeer) worden 
scheepvaart- en visserijgerelateerde resten verwacht uit perioden vanaf de 
Late Middeleeuwen. 
In het prospectieplan is een indeling in zones gemaakt, waar op basis van 
het verkennende booronderzoek vervolgonderzoek in de vorm van verken-
nend of karterend booronderzoek, of een passieve archeologische begelei-
ding noodzakelijk is.

Kampen Reevediep, Drontherzeedijk (vindplaats 19) 
Het archeologisch onderzoek binnen plangebied Reevediep is weliswaar 
grotendeels, maar nog niet volledig afgerond. In het westelijke deel van het 
plangebied is een dijk gelegen, de voormalige Drontherzeedijk. Tegenwoor-
dig is dit de Buitendijksweg. In verband met de realisatie van het Reevediep 
kon een segment van de dijk niet behouden blijven. 
De dijk heeft een breedte van ongeveer 20 meter. Het bedreigde segment is 
onderzocht door middel van twee sleuven, met een gezamenlijke lengte van 
ongeveer 53 meter; de breedte ervan was 4 meter. Beide sleuven vertoonden 
qua opbouw een vergelijkbaar beeld. De dijk blijkt tot stand te zijn gekomen 
in een drietal ophogingsfasen. De oudste fase, de kerndijk, dateert uit 1597. 
Uit beide doorsneden van de Drontherzeedijk kwam eenzelfde beeld naar 
voren. Het dijklichaam is opgebracht op een natuurlijk, horizontaal ge-
laagd zandpakket: de Zuiderzeeafzettingen. Bij aanleg van de dijk werd de 
bouwvoor afgegraven, waarna het ophogingspakket werd aangebracht. Uit 
de samenstelling van de verschillende ophogingspakketten bleek duidelijk 
dat voor het dijklichaam Zuiderzeeafzettingen uit de nabije omgeving zijn 
gebruikt. Het ophogingspakket is aangebracht in de vorm van plaggen. Deze 
plaggenstructuur kon weliswaar alleen in het zuidelijke profiel duidelijk 
worden vastgesteld, maar lijkt de algemene bouwwijze te zijn geweest. Van 
de plaggen kon de dikte worden vastgesteld: 5-10 centimeter, bij een lengte 
van 40 centimeter; de breedte was niet te achterhalen. 
Iedere ophoging werd afgesloten door het aanbrengen van een kleiig pak-
ket, om de dijk meer stevigheid te geven. Onder de dijk is een oude kavel-
greppel gelegen, waarin geen vondstmateriaal aangetroffen is. Deze grep-
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pel is tijdens de aanleg van de dijk gedempt. Ook hiervoor, zo blijkt uit de 
textuur ervan, is grond gebruikt die vergelijkbaar is met die van de eerste 
ophogingen van de dijk. De ophogingen van de dijk zijn overwegend aan de 
Drontermeer-zijde aangelegd.
In het zuidelijke dijkprofiel is aardewerk aangetroffen dat in de 19de en 
vroege 20ste eeuw te dateren valt. Het aardewerk bestaat uit vijftien witte 
scherven met een industriële oorsprong, afkomstig van één kleine kom of 
eierdopje. Ze zijn in de laatste ophoging van de dijk aangetroffen. Moge-
lijk is dit materiaal te relateren aan een ophoging van de dijk na de hevige 
noordwesterstorm van 8 op 9 februari 1889. In het Haarlem’s Dagblad van 
dinsdag 12 februari 1889 is op de derde pagina te lezen: ‘Door den hevigen 
noordwesten storm is de Drontherzeedijk overgeloopen en staat de gemeen-
te Kamperveen voor het grootste gedeelte onder water. Van Kampen tot en 
om Elburg is alles overstroomd.’ Een kwart eeuw later, nauwkeuriger: in 
1916, vond wederom een watersnoodramp plaats, waarbij ook grote delen 
rondom Kampen overstroomd raakten.
De eerste fase van de dijk (1597) kwam tot stand tijdens de inpoldering van 

Drontherzeedijk, foto’s van de profielen van beide sleuven. Foto’s: ADC ArcheoProjecten.
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delen van de voormalige Zuiderzee. Scherfmateriaal uit de 19de en vroege 
20ste eeuw doet vermoeden dat de dijk na de hevige overstroming in 1889, 
of na de watersnoodramp van 1916, voor het laatst opgehoogd is. Met de 
voltooiing van de afsluitdijk in 1932 diende de Drontherzeedijk als een ke-
ring tegen water van het IJsselmeer. De functie van zeewering was daarmee 
vervallen en aanvullende dijkversterkingen waren minder noodzakelijk ge-
worden. 

Kampen, Reevedorp 
Uit het archeologisch onderzoek in Reevediep is gebleken dat op het grond-
gebied van Kampen ruim 8000 jaar geleden prehistorische bewoning aan-
wezig was. Door toenemende vernatting veranderde het landschap van 
Kampen en omgeving na verloop van tijd in een onleefbaar moeras. Tijdens 
de Vroege Middeleeuwen kwam hier verandering in. Door verhoogde water-
toevoer van de IJssel ontstonden sedimentatiedekken die het gebied op den 
duur weer bewoonbaar maakten. De eerste bewoners vestigden zich hier in 
de 10de eeuw. Feitelijk gaat het om herbewoning, al is er een hiaat van dui-
zenden jaren. 
Het sedimentatiedek van de IJssel, waar later ook de Zuiderzee aan bijdroeg, 
bood goede mogelijkheden voor uitbreiding van de bewoning. We zien dan 
ook dat het gebied van de gemeente Kampen in fasen bewoond is geraakt. 
Voor plangebied Reevedorp geldt een verwachtingspatroon voor wat betreft 
het archeologisch erfgoed, dat vergelijkbaar is met het erfgoed dat in het 
Reevediep is aangetroffen: prehistorische sporen, een bewoningshiaat en 
bewoningsresten vanaf de Middeleeuwen tot nu. 
In plangebied Reevediep zijn spectaculaire prehistorische vondsten aan-
getroffen. De sporen dateren uit het Mesolithicum. Er zijn maar liefst vijf 
belangrijke vindplaatsen aangetroffen, waarvan één gedeeltelijk is opgegra-
ven. Voor het eerst in Nederland is daarbij een plattegrondje van een hut 
uit deze tijd gevonden. Uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn weliswaar 
sporen aangetroffen, maar deze staan qua betekenis in geen verhouding tot 
de vondsten uit het Mesolithicum. 
In plangebied Reevedorp lijkt - op bescheiden niveau - de situatie ietwat om-
gekeerd. Uit de prehistorie zijn - tot dusver - nauwelijks vondsten aangetrof-
fen, terwijl dit plangebied wel een mooie vondst uit de Middeleeuwen heeft 
opgeleverd, namelijk een huisplattegrond.   
In 2017 is een verkennend booronderzoek uitgevoerd, waarbij kansrijke lo-
caties uit de prehistorie en de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd zijn vastgesteld. 
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In 2018 zijn deze locaties door middel van een verkennend proefsleuvenon-
derzoek nader onderzocht. 
In het plangebied is een verhoogde zone aanwezig, waar door amateurar-
cheologen vondsten uit de Middeleeuwen waren aangetroffen. Deze verho-
ging, die als terp aangemerkt kan worden, lijkt georiënteerd op de Slaper. In 
de terp is de genoemde huisplattegrond aangetroffen. 
Het terplichaam bestaat in belangrijke mate uit klei, waarin relatief veel 
vondstmateriaal is aangetroffen, zoals aardewerk, dierlijk bot, enkele meta-
len constructie-elementen en bouwpuin. Ook is een (grotendeels complete) 
leren schoen gevonden. Het meeste vondstmateriaal dateert uit het begin 
van de Nieuwe Tijd. Ook is er veel hout en vlechtwerk aangetroffen. Het 
vlechtwerk diende onder meer voor beschoeiing van greppels. Mogelijk was 
de gehele terp omgeven door een greppel. Op grond van vondstmateriaal is 
de huisplattegrond waarschijnlijk in de 14de eeuw te dateren. 
Op basis van de waardering, conform criteria in de Kwaliteitsnorm Neder-
landse Archeologie 4.1, kan deze vindplaats als behoudenswaardig aange-
merkt worden. Omdat behoud niet mogelijk is, is een vervolgonderzoek ge-
pland, waarbij de terp volledig opgegraven zal worden. Deze opgraving staat 
gepland voor de zomer van 2019. 

IJsselmuiden, het Bolwerk 
In het gebied rondom het station Kampen zijn voorbereidingen gaande in 
verband met een herinrichting. In dit plangebied was van 1589 tot ongeveer 
1791 een vestingwerk gelegen ter bescherming van de Stadsbrug: een om-
grachte en gebastioneerde schans. In opdracht van de gemeente is in het 
voorjaar en de zomer van 2018 hiernaar een verkennend archeologisch on-
derzoek uitgevoerd. Van het circa 3,14 hectare grote plangebied is daarbij 

Reevedorp, resten van een vlechtwerkwand, behorende bij de plattegrond van een houten huis. Foto: ADC ArcheoProjecten.
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ongeveer 2,17 hectare onderzocht. Binnen het plangebied kunnen resten 
van de schans worden verwacht in de vorm van grachten, aarden wallen en 
mogelijk ook resten van funderingen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door RAAP en bestond uit een bureauonder-
zoek, een geofysisch onderzoek en een inventariserend veldonderzoek met 
behulp van een grondradar.   
De historie van de schans is op historische kaartmateriaal van Kampen goed 
te volgen. Op de kaart en het stadsprofiel door Braun en Hogenberg uit 1575 
is de schans nog niet aanwezig. De eerste kaart waarop de schans staat af-
gebeeld is die van Paulus Utenwael uit 1598. Die laat de stad zien met haar 
eerste verdedigingswerken buiten de middeleeuwse stadsmuur. Deze ves-
tingwerken zijn aangelegd door het nieuwe, protestante stadsbestuur, na 
de Reformatie van 1580. Voor de aanleg van de verdedigingswerken maakte 
het stadsbestuur gebruik van de raad van Adriaen Anthonisz, fortificatie-
meester van de Staatse legers, die in de jaren 1580 en 1590 de stad meerdere 
malen bezocht. De stad financierde de aanleg van de vestingwerken onder 
meer met de opbrengsten van geconfisqueerde kloostergoederen en met bij-
dragen van de Staten van Holland. Sluitstuk van de verdedigingswerken was 
de stervormige schans aan de overzijde van de rivier, ter bescherming van de 
brug, die in 1589 gereedkwam. De kaart van Utenwael toont waarschijnlijk 
een betrouwbare weergave van de schans. 
Bodemkundig ligt het plangebied in een voormalige uiterwaard van de IJs-
sel. Al in 2016 is in een deel van het plangebied een verkennend booron-
derzoek uitgevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de diepere 
ondergrond een veenlaag aanwezig is, die het restant van een bosmoeras 
vormt. De hoogte van het veen blijkt te variëren van circa 1,4 tot 2,3 m –NAP.  
Boven het veen komen oever- en/of crevasse-afzettingen van de IJssel voor. 
De oeverafzettingen bestaan uit sterk tot uiterst ziltige (bruin)grijze klei. 
De crevasse-afzettingen bestaan uit (bruin)grijs, zeer grof zand, dat zwak 
tot matig ziltig is. De voormalige omgrachting is geheel opgevuld met di-
verse pakketten zand en klei. Deze bevatten vaak veel puin. Na het opvullen 
van de gracht is ter plekke en ter hoogte van de onderzochte gebieden het 
maaiveld verder opgehoogd met voornamelijk zand, variërend van matig 
ziltig tot zeer grof, en met puin. Het huidige maaiveld binnen het plange-
bied vertoont reliëfverschillen van meer dan 2 meter. Aan de hand van de 
diepteligging van de top van de veenlaag kan een indruk verkregen worden 
waar en tot welke diepte de natuurlijke opbouw diep is vergraven, zoals bij 
de aanleg van een watergang of een gracht. Op de locaties waar het veen 
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binnen de boordiepte van 3 meter beneden het maaiveld niet, of zeer diep 
is aangetroffen, markeert dit de locatie van de (diepste delen van) de gracht 
rondom de schans of andere diep ingegraven structuren van de schans. Wel 
moet worden opgemerkt dat de hoogte van het veen lokaal gewijzigd is door 
de aanwezigheid van de schans. Door het gewicht van het bovenliggend se-
diment (of de wallichamen) moeten deze locaties aan zettingen onderhevig 
zijn geweest, waardoor de top juist ter hoogte van de voormalige wallicha-
men dieper kan zijn ingezakt. Dit blijkt ook uit de geologische boringen, die 
nabij het dijklichaam, in het westen van het plangebied, zijn geplaatst. Hier 
is het veen weggezakt tot respectievelijk 2,65 en 2,91 meter –NAP.
Op basis van het booronderzoek kan gesteld worden dat er binnen het plan-
gebied sprake is van een dik ophogingspakket op natuurlijke oever- en cre-
vasse-afzettingen van de IJssel. De voormalige gracht van de vesting is opge-
vuld met zand- en kleipakketten met veel puin. De archeologisch relevante 
lagen binnen het plangebied betreffen de natuurlijke grachtvulling en de 
lagen daar direct onder.
Aansluitend op het geologisch onderzoek en het oriënterend onderzoek 
naar de kaarten is, met behulp van grondradar, door het bedrijf Medusa, 
een geofysisch onderzoek uitgevoerd, dat zich richtte op de vragen waar de 
schans heeft gelegen en wat het aanzien ervan was. 
Uit de kaartstudie kwam naar voren dat de weergave van de schans op deze 
kaarten, met name die van Blaeu (1649), het stadsprofiel door Van der Meu-
len (1672) en de kaart van Hoffmann (1756), waarschijnlijk overeenstemt 
met de werkelijkheid. Dit beeld wordt bevestigd door de zeer nauwkeurige 
kadastrale minuutplans, die de contouren van deze schans laten zien.
Tijdens het grondradaronderzoek kwamen diverse patronen aan het licht. 
De interpolaties van het geofysische onderzoek hebben echter geen helder 
beeld gegeven van de exacte ligging van de schans. De interpretatie van de 
ligging van de geïnterpreteerde bastionpunten bleek niet overeen te stem-
men met de kaartstudie en bleek op basis van het verkennende booronder-
zoek niet houdbaar.
Door de kaart van Hoffmann (1756) te digitaliseren en te georefereren, door 
deze ongeveer 15 meter naar het noordoosten te verplaatsen, is deze in over-
eenstemming met zowel de boorgegevens als met de geofysische gegevens. 
Dit lijkt momenteel de meest betrouwbare reconstructie.
De ligging van de bastions en de gracht, en het aanzien van de schans zijn 
op basis van dit onderzoek gereconstrueerd. Over de exacte ligging en het 
aanzien van de schans bestaan nog onzekerheden. Om het oorspronkelijke 
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aanzien en de constructie van dit verdedigingswerk nauwkeuriger te kun-
nen reconstrueren wordt een proefsleuvenonderzoek voorbereid.  

Kampen, stadsmuur langs de 1e en 2e Ebbingestraat 
Tot het vele erfgoed dat Kampen rijk is behoort ook de middeleeuwse stads-
muur, die in verschillende fasen tot stand gekomen is. De jongste fase is 
aangelegd van 1462 tot 1505. Het grootste deel hiervan bevond zich op de 
overgang van de Ebbingestraten naar het Plantsoen. Ook thans nog wordt 
een aanzienlijk deel van dit ‘grensgebied’ gemarkeerd door een walachtige 
verhoging, waarin vermoedelijk restanten van de muur zijn opgenomen. De 
gemeente bezint zich erop om, indien er muurresten aanwezig zijn, delen 
hiervan te rehabiliteren. In dit kader is medio 2018 een segment van de 
walachtige verhoging nabij de Cellebroederspoort onderzocht. Dit onder-
zoek had als doel te achterhalen of de muurresten daadwerkelijk aanwezig 
zijn. Voor een eerste verkenning is gekozen voor een non-destructief onder-
zoek in de vorm van een geofysische verkenning. 
Op 19 september dit jaar heeft Saricon veldwerk ter plekke van het plange-
bied uitgevoerd. In totaal zijn er 11 separate meetlijnen van 25 meter lang 
uitgezet. Deze zijn met drie technieken ingemeten: elektromagnetische in-
ductie (EMI), magnetometrie (MAG) en grondradar (GPR). Verder is met be-
hulp van deze technieken een klein oppervlak naast de Cellebroederspoort 
vlakdekkend ingemeten.
Met behulp van EMI worden de verschillen in conductiviteit (weerstand) 
geregistreerd. Klei bijvoorbeeld, kent een relatief hoge conductiviteit (lage 
weerstand), terwijl muurwerk/funderingen een lagere conductiviteit (hoge-
re weerstand) zullen opleveren. Bij magnetometrie worden objecten geregis-
treerd die afwijkingen veroorzaken in het aardmagnetisch veld. Met behulp 
van grondradar wordt op basis van elektromagnetische pulsen een beeld 
van een bepaald deel van de bodem verkregen. 
Uit de analyses van de meetgegevens blijkt dat alle drie de technieken dui-
delijke contrastverschillen laten zien. Op deze specifieke locaties zijn EMI en 
MAG de meest geschikte technieken gebleken. Toepassing van GPR leverde 
geen goede resultaten op. 
Op basis van de verschillende geofysische metingen kan geconcludeerd wor-
den dat er nog duidelijk muurresten aanwezig zijn. Dit geldt vooral voor het 
zuidoostelijk deel van de stadsmuur. 
Het ingemeten vlak direct naast de poort had teveel verstoringen (zowel op 
als onder het maaiveld) voor geschikte EMI- en MAG-metingen. Dit meetvak 
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is verder buiten beschouwing gelaten. Aan de noordwestelijke kant zijn de 
conclusies minder eenduidig. 
Het zijn voornamelijk de EMI-data, vervolgens de MAG-data en op de laatste 
plaats de GPR-data die uitsluitsel geven. 
Er kan géén uitspraak gedaan worden over de exacte dimensies of de staat 
van de nog aanwezige delen van de stadsmuur. Wel verschaft het onder-
zoek door Saricon voldoende aanknopingspunten om te stellen dat er in het 
plangebied archeologisch onderzoekswaardige niveau(‘s) aanwezig zijn. Dit 
zullen met name restanten van de stadsmuur zijn.  

Kampen, de brug van de Cellebroedersgracht
Kampen is gelegen in een veengebied bij de uitmonding van de rivier de IJs-
sel. De eerste bewoners vestigden zich hier rond 1150 en een eeuw later bezat 
de nederzetting al stedelijke allure. Tijdens het ontstaan van Kampen mond-
de de IJssel met enkele takken uit in het Centraal-Nederlandse veenmoeras, 
dat van 753 tot ongeveer 1250 als het Almere werd aangeduid. Kampen werd 
gevestigd op de zuidelijke oever van de rivier, aan Gelderse zijde. 
Qua begrenzing vormde de IJssel, met de hier gevormde oeverwal, niet alleen 
een - natuurlijke - grens, maar eveneens een oriëntatiepunt voor de prille 
nederzetting, die waarschijnlijk het karakter van een dijkdorp had. Minder 
duidelijk is de begrenzing aan de landzijde. Om het bewoonde areaal af te 

Ebbingestraat. Vondst van een deel van een gewelf over de vroegere Spuisloot. Foto: M. Nijboer. 
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scheiden kwam - gefaseerd - een stadsgracht tot stand, de Burgel. Aanvanke-
lijk omgaf de stadsgracht het gebied rondom de Bovenkerk, in het zuidelijke 
deel van het huidige centrum. Al rond 1250 moet de eerste omgrachting 
voltooid zijn. Dit grachtenstelsel bestond uit het zuidelijke en zuidwestelij-
ke deel van de Burgel, die beide nog bestaan, en een thans gedempte gracht 
door de Burgwalstraat, die de noordelijke grens vormde.    
Waarschijnlijk was de Burgel van oorsprong een zijtak van de IJssel. Door 
kanalisering is de Burgel in fasen uitgegroeid tot de stadsgracht. Onduide-
lijk hierbij is of de Reeve, een IJsseltak ten zuidwesten van de stad, van oor-
sprong met de Burgel in verbinding stond. Aan het noordelijke en zuidelijke 
uiteinde van de Burgel mondde de stadsgracht in de IJssel uit. Halverwege 
de toenmalige Burgel stond de stadsgracht in verbinding met de Reeve. In 
de 14de eeuw werd de Burgel uitgebreid, totdat deze zijn huidige lengte 
bereikte. Tot 1462 vormde de Burgel de grens van Kampen aan de landzijde. 
Door de ligging in een laagveengebied was de waterbeheersing in het gebied 
van groot belang. Al rond 1300 hadden Kampenaren, te samen met inwo-
ners van Brunnepe en Kamperveen, een dijkring aangelegd, met de Sint Ni-
colaasdijk als noordelijk segment, de Zwartendijk als westelijk segment en 
de Slaper als zuidelijk segment. Dit dijksysteem omgaf de polder Broeken en 
Maten. Om Kampen te beschermen tegen water vanuit de polder Broeken en 
Maten was aan de landzijde van de Burgel een dijk aangelegd, de Vloeddijk. 
In de periode 1462-1505 werd een flink stuk grond ten zuiden, westen en 
noorden van de Burgel bij de stad getrokken. Langdurig lag het zwaartepunt 
van de bewoning in de nieuwe wijk langs de nabijgelegen Vloeddijk. De Eb-
bingestraten vormen het ‘hofgedeelte’ van de bebouwing aan de Vloeddijk. 
Vanaf de late 19de eeuw ontstond in toenemende mate aaneengesloten be-
bouwing aan de Ebbingestraten. 
Op 20 juni is bij graafwerk aan de voet van de Cellebroederspoort, in verband 
met de aanleg van een hemelwaterriool, historisch muurwerk te voorschijn 
gekomen. Het gaat om twee tegenover elkaar liggende opgaande muurdelen 
met de aanzetten van een gewelf: de twee landhoofden van een brug. Tussen 
de muren stroomde ooit de gracht van de Cellebroederstraat. Op de locatie 
van het aangetroffen muurwerk was een overkluizing aanwezig in de vorm 
van een tongewelf, waarvan de kruin evenwijdig liep aan de gracht. 
De gracht door de Cellebroedersweg had een hoge ouderdom en maakte 
ooit deel uit van de Reeve. Dit water was mogelijk ontstaan als zijtak van 
de IJssel, maar verbond op den duur de Burgel met de Zuiderzee. Vanaf on-
geveer 1250 was het Almere geleidelijk getransformeerd tot de Zuiderzee. 
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Enkele overstromingen in de late 13de eeuw versnelden deze transformatie. 
De gracht door de Cellebroedersweg was zodoende het laatste stuk van de 
Reeve. 
Tijdens de stadsuitbreiding van 1462-1505 kwam het laatste segment van de 
Reeve in het stadsgebied te liggen en werd besloten dit deel van de water-
loop om te vormen tot een gracht. 
Het meest westelijk gelegen deel van het opgegraven muurwerk heeft aan 
de zuidzijde steen van 26x13x6.5 centimeter, een formaat dat past in de 
tweede helft van de 15de eeuw. Dit muurwerk is in kops verband gemetseld. 
Dit is stellig een restant van de eerste grachtmuur geweest. 
De gracht door de Cellebroedersweg liep parallel met een weg die aansloot 
op de Cellebroederspoort. Dit was een landpoort; voor het doorstromen van 
de Reeve was in de stadsmuur, aan de zuidzijde van de Cellebroederspoort, 
een sluis aangebracht: de Cellesluis. 
De binnenafstand tussen de grachtmuren bedroeg ongeveer 5,48 meter. Om 
de gracht over te steken moet er een bruggetje zijn geweest. Hoe de brug er 
in de Middeleeuwen heeft uitgezien is onbekend. Ergens in de 16de eeuw 
is een tongewelf over de gracht geslagen. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
rode steen van 23x11.5x4 centimeter. Het gaat om hard gebakken, kwalita-

Restant van een brug over de voormalige gracht door de 
Cellebroederstraat, gezien vanuit het oosten. Foto: A. Jager.

Bruggetje met tongewelf over de Cellebroedersgracht. Detail 
van de kaart van P. Utenwael uit 1598. Bewerking: Remy Steller.
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tief goede steen en verzorgd metselwerk met fijngemalen kalkspecie. Het 
bruggetje - inclusief tongewelf - staat afgebeeld op de kaart van P. Utenwael 
uit 1598. Het is ingemeten op het kadastraal minuutplan uit 1832 en staat 
ook op een provinciale kaart uit 1849. In 1871 is de gracht door de Cellebroe-
derstraat gedempt. Toen moet ook de brug zijn opgegeven. In de 19de eeuw 
is de bovenbouw van de brug afgebroken en opnieuw opgemetseld in toen 
gangbare steen met portlandcement. 
Op 25 en 26 juni is het op 20 juni gestarte graafwerk in de 2e Ebbingestraat, 
op de hoek met de Cellebroederweg, voortgezet. Richting de Cellebroeder-
spoort kon niet gegraven worden vanwege blokkades: het vuilwaterriool uit 
1976, leidingen en een lantarenpaal. Muurwerk van de brug en de gracht, 
aansluitend op de sluis in de stadsmuur naast de Cellebroederspoort, is 
waarschijnlijk - in de vorm van fundamenten - nog wel aanwezig. Vooral 
door aanwezige vervuiling is graafwerk op deze diepte echter niet gewenst. 
De kop van de brug aan de oostzijde is in beide sleuven aangetroffen. Graaf-
werk in de zuidelijke sleuf is stopgezet, omdat het trottoir werd genaderd. 
Het muurwerk van de gracht heeft vóór de rooilijn van de huizenrij aan de 
zuidzijde van de Cellebroedersweg gelopen. 
Aansluitend op het noordelijke deel van de brug, zette de grachtmuur zich 

Restant van een sluis in de voormalige gracht door de Cellebroederstraat, gezien vanuit het westen. Foto: A. Jager. 
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ook hier voort in de Cellebroedersweg. Het fundament is over een lengte van 
ongeveer 15 meter gevolgd, was ruim een meter dik en bleek hecht gemet-
seld. Nabij het eind van de sleuf bevond zich nog het restant van een sluis 
die tussen 1820 en 1849 aangelegd moet zijn. Het muurwerk hiervan was 
ook nog in vrij goede staat. 
De aangetroffen delen van de grachtmuren bleken niet uit de 16de eeuw te 
dateren. Net als bij de bovenbouw van het brugrestant waren de kademuren 
in de 19de eeuw vervangen door toen gangbare steen en metselspecie. Ook 
in dit geval was portlandcement als metselspecie gebruikt. In tegenstelling 
tot het brugrestant is van het laat 16de-eeuwse metselwerk van de gracht-
muren niets teruggevonden. Nogmaals in verband met de vervuiling mocht 
hier niet te diep gegraven worden. Het vermoeden bestaat dat deze resten op 
grotere diepte nog aanwezig zijn. 
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