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Archeologische monumentenzorg 

in 2021

door Alexander Jager

Bij sommige archeologische onderzoeken wordt veel vondstmateriaal ge-
borgen. Vaak is slechts een deel daarvan de moeite waard om te bewaren 
in een archeologisch depot. Over het algemeen zijn dit geen al te forse ob-
jecten. Het opgeslagen materiaal moet hanteerbaar blijven. Anders is dit 
met de grote bouwfragmenten die bij het onderzoek in 2016 ter plaatse 
van de parkeergarage in Brunnepe aangetroffen zijn. 
Tijdens werkzaamheden voor de parkeergarage daar is een stenen con-
structie van een oude uitwaterings- of schutsluis uit 1868 aangetroffen. 
Na archeologisch onderzoek is het achtergebleven deel van de sluis parti-
eel gesloopt en zijn de resten tijdelijk opgeslagen bij de Gemeentewerf. De 
restanten bestaan uit stenen en metalen onderdelen. 
De gemeente heeft enkele jaren gezocht naar een passende herbestem-
ming van de sluisresten. Door bemiddeling van de Stichting Behoud Erf-
goed Brunnepe zijn de beheerders van het Gemaal Kampen bereid gevon-
den om de resten op hun terrein te stallen. Het Gemaal Kampen dateert 
uit dezelfde tijd als de schutsluis. Op de werf van het gemaal zullen de 
sluisresten over enige tijd tentoongesteld worden.
Ook dit jaar zijn weer verschillende archeologische onderzoeken uitge-
voerd. Begin dit jaar is een grote opgraving verricht ter plaatse van Reeve, 
dat inmiddels geen plangebied meer is, maar dorp in aanbouw. Hier is de 
zogenaamde ‘vindplaats 7-Noord’ opgegraven, een voormalige terplocatie. 
In 2020 heeft ADC ArcheoProjecten de zuidelijke tegenhanger onderzocht 
(vindplaats 7-Zuid). De gemeente Kampen heeft een uitgestrekt veenge-
bied. Over de middeleeuwse ontginning hiervan is maar weinig bekend. 
Het onderzoek naar vindplaats 7 vormt dan ook een primeur, omdat dit 
de eerste keer is in de gemeente dat een historische veennederzetting on-
derzocht wordt. 
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Zalk, Erf 4 en Erf 5 
Het pittoreske dorp Zalk is gelegen in het zuidwestelijke deel van het ge-
meentelijk grondgebied, op een aflopende flank van de Veluwe. Bewoning 
was hier vanaf het Laat-Paleolithicum tot ver in de Late Bronstijd mogelijk. 
Nadien was het gebied langdurig onbewoond tot de Middeleeuwen, toen 
herbewoning plaatsvond. 
In het westelijke deel van Zalk zijn Erf 4 en Erf 5 gelegen, waar de realisa-
tie van 23 woningen is gepland. Het plangebied heeft de Zalkerdijk aan de 
noordzijde en de Brinkweg aan de zuidzijde. De nieuwbouwlocatie heeft 
een omvang van ongeveer 2,3 hectare en is momenteel grasland. Zalk heeft 
een oude historie en de bodem ter plaatse van het plangebied bevat moge-
lijk archeologische resten. Omdat de planrealisatie de eventueel aanwezige 
resten kan schaden, is een verkennend archeologisch onderzoek naar de 
locatie uitgevoerd.    
Als gezegd was bewoning tot de Late Bronstijd mogelijk. Toen verslechterden 
de landschappelijke condities om hier te wonen vanwege stijging van het 
grondwaterpeil. Met het aflopen van de ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden, 
smolten veel gletsjers en rees het waterpeil van de Noordzee. Aanvankelijk 
verliep die stijging snel, maar nadat omstreeks 4400 voor Chr. het meeste 

IJsselmuiden, Gemeentewerf. De in 2016 geborgen stenen fragmenten van de sluis aan de Noordweg. Foto: A. Jager.
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landijs grotendeels weggesmolten was, verliep het rijzen van de zeespiegel 
in trager tempo. 
Vanaf 4400 voor Chr. ‘vernatte’ weliswaar het laaggelegen deel van Neder-
land, waaronder het gebied van Kampen, maar vond ook veen- en moeras-
vorming plaats. Geleidelijk zou het ruwweg ter plaatse van het IJsselmeer 
gelegen moerasachtig complex van venen en meren (Almere) transformeren 
in een tweetal zeeën, namelijk de Zuiderzee en de Waddenzee. Als gevolg 
van een reeks stormvloeden tussen 1164 en 1248 ontstond de Zuiderzee. 
Enige tijd later, in de jaren 1285-1287, veranderde het duinoever-complex 
tussen de kustzone van de provincies Friesland-Groningen en de Waddenei-
landen in de Waddenzee. 
Stijging van het grondwaterpeil had dus een groot deel van het gebied van 
de huidige gemeente Kampen veranderd in een veenstreek. Ook rond Zalk 
was dit het geval. 
Eeuwenlang is de IJssel een belangrijke landschapsvormer in het Kamper 
grondgebied geweest. Zalk is gelegen op de zuidelijke oever van de rivier. 
Doordat de IJssel rond 550 (weer) verbinding kreeg met de Rijn, nam het wa-
terdebiet van de rivier toe. Vooral vanaf 900. Bij Zalk werd vanaf de Vroege 
Middeleeuwen een oeverwal gevormd, die op den duur zowel bewoonbaar 
als geschikt voor agrarische exploitatie was. Mogelijk werd vanaf ongeveer 
1050 een begin gemaakt met de ingebruikname ervan. Bewoning was vooral 
gericht op het oeverwalcomplex, van waar de bewoners het omringende ge-
bied, inclusief de veenstreek, in ontginning brachten. 
De naam ‘Zalk’ is te herleiden tot een oude waternaam. Het dorp duikt in 
1213 voor het eerst op als Santlike. Het suffix in dit toponiem is afgeleid van 
het woord ‘leek’, dat watertje betekent. Zalk had ooit een tufstenen kerk, 
waarvan de toren nog over is. Dit bouwdeel dateert uit het begin van de 
13de eeuw. Van de oudste bewoning van Zalk is niet veel bekend. Het dorp 
vertoont een es-achtige structuur. Een kruisend wegenstelsel vormt hierbij 
de dorpskern, met boerderijerven langs de wegen. Aan de rand van het dorp 
was een forse brink gelegen. Esdorpen zijn onder meer bekend uit Drenthe, 
Twente en Salland. Het dorpstype ontstaat in de Laat-Merovingische-Karo-
lingische Tijd (ongeveer 7de-8ste eeuw). Wanneer van Zalk voor het eerst de 
verkaveling wordt vastgelegd, op de kadastrale minuut uit 1811, is de Brink 
omringd door bebouwing en lijkt deze centraal te liggen. Oorspronkelijk lag 
de brink ook hier aan de dorpsrand. 
Op de erven vond gemengde bedrijfsvoering plaats. Op de grote hoven werd 
vee gehouden en vond tuinbouw plaats. Wat verderaf waren private akkers 
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gelegen. Tijdens de Middeleeuwen was Zalk omringd door niet-ontgonnen 
gebied. Vee werd op de brink verzameld om het vanaf hier naar die ‘woeste’ 
gronden te leiden. In de 12de-13de eeuw ontstaan gemeenschappelijke akkers, 
de essen. Het gemeenschappelijke land van Zalk wordt in 1398 aangeduid als 
‘Meente’. 
Wat betekenen de landschappelijke ontwikkeling en de dorpsgeschiedenis 
voor Erf 4 en Erf 5? Het plangebied is gelegen op de oeverwalzone van Zalk. 
Onder de fluviatiele afzettingen is mogelijk een veenpakket aanwezig dat 
de pleistocene bodem, bestaande uit dek- en/of rivierzanden, afdekt. Tijdens 
het Pleistoceen, en mogelijk het Vroeg-Holoceen, kunnen op het pleistocene 
zanddek rivierduinen zijn afgezet. Op deze zandgronden, het eerste moge-
lijke archeologische niveau, was bewoning vanaf het Laat-Paleolithicum tot 
ver in de Late Bronstijd mogelijk. Als gevolg van veenvorming moeten even-
tuele bewoners verdreven zijn. Het tweede archeologische niveau wordt ge-
vormd door de fluviatiele afzettingen - met eventuele bewoningsresten van 
de mens - uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De te verwachten archeo-
logische resten in het tweede niveau bestaan uit resten van boerderijerven 
met bijbehorend akkerland. 
Om na te gaan of de realisatie van de nieuwbouw schade kan toebrengen 
aan eventueel aanwezige archeologische resten is een verkennend booron-
derzoek uitgevoerd. De verstoring ten behoeve van de nieuwbouw zal ruim 
boven de 2 meter blijven. Het eerste archeologische niveau is wellicht 4 à 5 
meter diep gelegen en vormde dan ook geen uitgangspunt voor het onder-
zoek. Zodoende zijn de boringen geplaatst met een maximale diepte van 2 
meter. Het onderzoek omvatte vijftien boringen. 
Een drietal boringen kon niet volledig uitgevoerd worden. Boring 3, 4 en 7 
zijn respectievelijk op 10, 60 en 120 centimeter beneden maaiveld gestuit. 
De bovengrond bestaat hier uit opgebrachte grond. Alleen in boring 7 zijn 
wat puinresten aangetroffen. De gestuite boringen zijn waarschijnlijk ge-
plaatst op vloeren en/of funderingen en/of bouwpuin. Op deze plek is ter 
hoogte van deze boringen de bebouwing recent gesloopt. Er zijn archeolo-
gische indicatoren aangetroffen in het plaggendek bestaande uit houtskool 
(enkele spikkels), baksteen en leisteen.
Het westelijke deel is overwegend ruim boven 2 meter NAP gelegen (borin-
gen 1 tot en met 8, 10 en 11). Het westelijke deel (boringen 9, 12 tot en met 
15) is overwegend beduidend lager gelegen dan 2 meter NAP. Door activiteit 
van de rivier is de toplaag van de planlocatie gevormd. 
Vóór het ontstaan van de IJssel in zijn huidige gedaante was het stroomge-
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bied onderdeel van een veengebied. De IJssel is tijdens de Vroege Middeleeu-
wen ontstaan, zo rond 550 na Chr.
De diepte waarop de natuurlijke ondergrond (C-horizont) van het tweede ni-
veau (Middeleeuwen/Nieuwe Tijd) is aangetroffen, ligt op 60 à 90 centimeter 
beneden maaiveld (0,96 à 1,62 meter +NAP). De C-horizont bestaat voorna-
melijk uit duin-op-oever-op-beddingafzettingen. 
De bedding- en oeverafzettingen zijn het gevolg van sedimentatie door de 
IJssel. Hiernaast zijn de rivierduinzanden afkomstig van drooggevallen 
zandbanken binnen de IJssel-stroomgordel.  
In de niet gestuite boringen zijn bruine enkeerdgronden (of resten ervan) 
aangetroffen. 
Op de C-horizont van het tweede niveau ligt vanaf 60 à 90 (0,96 à 1,62 meter 
+NAP) zwak siltig of kleiig, goed gesorteerd, matig fijn zand dat wijst op 
rivierduinafzettingen. Omdat de rivierduinafzettingen op oeverafzettingen 
en beddingafzettingen liggen, zijn deze rivierduinafzettingen niet ouder 
dan de Vroege Middeleeuwen. Toen zijn lokaal nog (Holocene) rivierduinen 
gevormd langs de nog jonge IJssel, toen er zand opwaaide van actieve zand-
banken die regelmatig droogvielen. Waarschijnlijk liggen onder de maxima-
le boordiepte kom- en veenafzettingen. 
De grond in het plangebied is bemest met plaggen. Hierdoor is een dikke 
A-horizont ontstaan die maximaal 90 centimeter dik is, met een gemiddel-
de dikte van 60 centimeter. Voor een deel zijn de rivierduinafzettingen niet 
zichtbaar aanwezig, maar zijn deze geheel door het plaggendek heen ge-
werkt, zodat dit bodemtype te typeren is als bruine enkeerdgrond. De plag-
genbemesting is in de Veluwe begonnen in de 15de-17de eeuw. Naar alle 
waarschijnlijkheid geldt dit ook voor Zalk en omgeving. 
Als resultaat van het booronderzoek zijn duidelijk akkerlagen aangetoond. 
Eventuele archeologische resten onder dit plaggendek zijn waarschijnlijk 
goed geconserveerd. Aanwezigheid van bewoningsresten uit de Middel-
eeuwen-Nieuwe Tijd is weliswaar niet aangetoond, maar geenszins uitge-
sloten. Voor het tweede archeologisch niveau geldt op de gemeentelijke 
archeologische waardenkaart een middelmatige verwachting, die dan ook 
gehandhaafd blijft. Vanaf de Middeleeuwen tot ongeveer 1825 is bebouwing 
beperkt gebleven tot de dorpskern, met enkele hier rondom verspreid ge-
stichte boerenerven. Ingeschat wordt echter dat de geplande werkzaamhe-
den geen vindplaatsen, in de vorm van die verspreid gelegen boerenerven, 
zullen beroeren gezien de geringe trefkans. 
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’s-Heerenbroek, Zwolseweg-Schoolsteeg 
Tot het grondgebied van de gemeente Kampen behoort ook het westelijke 
deel van de polder Mastenbroek, de eerste rationeel verkavelde polder van 
Nederland. Die ontginning begon in 1364. Zowel het dorp ’s-Heerenbroek 
als het dorp Mastenbroek zijn geheel of gedeeltelijk in deze polder gelegen. 
Het oostelijke deel van de polder Mastenbroek behoort echter tot Zwolle. 
De dorpskern van ’s-Heerenbroek is ten zuiden van de polder Mastenbroek 
gelegen.
Het ontstaan van ’s-Heerenbroek is nauw verbonden met de ontginning van 
de polder Mastenbroek. Onder ‘broek’ wordt een laag en drassig stuk land be-
grepen, een omschrijving die zeer toepasselijk is op ’s-Heerenbroek. Verschil-
lende rechthebbenden mochten het nieuwe poldergebied exploiteren. Eén 
van hen was de bisschop van Utrecht, die hier een aantal pachters aanstelde, 
die zich onder meer langs de latere Zwolseweg in ’s-Heerenbroek vestigden. 
Tot 1800 werd ’s-Heerenbroek door Zwolle bestuurd, maar in 1811 ressorteer-
de het dorp onder de gemeente Zwollerkerspel. Bij de opheffing van deze ge-
meente in 1967 werd ‘s-Heerenbroek aan IJsselmuiden toegevoegd. Het dorp 
is een zogenaamd lintdorp en ligt voor het grootste deel aan de Zwolseweg. 
‘s-Heerenbroek bestaat uit de buurten De Kroon, De Bisschopswetering en 
De Schoolsteeg. Het meest oostelijke deel van ‘s-Heerenbroek is Veecaten. 
In de nabijheid van ’s-Heerenbroek, ten zuiden van de Zwolseweg, heeft de 
Roelofs Groep een persleiding gepland. De lengte van het tracé bedraagt 618 
meter. Het beginpunt ligt in het noordoosten aan de Zwolseweg (N764) en de 
bebouwing van ’s-Heerenbroek. Vanaf hier loopt het tracé ten zuiden van de 
N764 naar de Schoolsteeg in het westen, waar het aansluit op een bestaande 
persleiding. Voor het plangebied gelden archeologische verwachtingen, zo-
dat de Roelofs Groep aan Hamaland Advies opdracht heeft gegeven om een 
archeologisch onderzoek uit te voeren in het geplande tracé.  
De planlocatie ligt in een gebied met rivierafzettingen van de Formatie van 
Echteld, bestaande uit rivierklei op rivierzand. Er is geomorfologisch gezien 
sprake van een doorbraakwaaier en in het centrale deel ligt het plangebied 
in een zone met een laagte zonder randwal. De bodem bestaat uit overslag-
gronden die vanwege dijkdoorbraken ontstaan zijn. Van oudsher kende het 
grootste deel van het plangebied een agrarisch gebruik. In 1488 waren in 
’s-Heerenbroek onder meer 28 mudden roggeland (ruim 14 hectare) gelegen 
(een Overijsselse mud was 0,53 hectare). 
Met de dusver ter beschikking staande gegevens viel niet vast te stellen wat 
de omvang, diepteligging en kwaliteit van de eventueel aanwezige archeolo-
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gische waarden is. Binnen het plangebied zijn geen bekende archeologische 
waarden aanwezig. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen 
archeologische vondsten gedaan. 
Om na te gaan of de bodem van het plangebied gelaagdheden met archeo-
logische resten zou kunnen bevatten, is over een lengte van 608 strekkende 
meter van het leidingtracé een zevental verkennende boringen gezet met 
een interval van 100 meter. Door middel van dit onderzoek wordt vastge-
steld of de bodem is verstoord en welke geomorfologische eenheden hier 
aanwezig zijn. 
Het onderzoeksgebied is gelegen in een komvlakte waarin vanaf de prehisto-
rie een dik veenpakket (Hollandveen) is ontstaan dat bedekt wordt door on-
gerijpte komafzettingen en een pakket met overslaggronden (Formatie van 
Echteld). De top van het veenpakket bevindt zich op dieptes variërend van 
115 tot 160 centimeter beneden maaiveld. De top van de komafzettingen 
boven het veenpakket is aangetroffen op dieptes variërend van 50 tot 120 
centimeter beneden maaiveld. De overslaggronden zijn aangetroffen vanaf 
25 tot 70 centimeter beneden maaiveld. 
In de 13de eeuw is bedijking ter hoogte van ’s-Heerenbroek tot stand geko-

’s Heerenbroek, Zwolseweg-Schoolsteeg. Overzicht van het plangebied. Bron: Hamaland advies.
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men. De dijk is herhaaldelijk doorgebroken. Als gevolg hiervan is een dunne 
bouwvoor gevormd van grijsbruine gevlekte zandige klei met baksteenpuin.
Het veenpakket rust op een pleistocene bodem bestaande uit eolische, en/of 
fluviatiele zandafzettingen. Tijdens het booronderzoek, met een maximale 
boordiepte van 2,25 meter beneden maaiveld, is de pleistocene bodem niet 
bereikt. 
In de aangetroffen bodems ontbreken tekenen van bodemvorming, wat ty-
perend is voor vaaggronden. Tevens zijn er in de boringen geen laklagen of 
ontkalkte bodems aangetroffen als gevolg van landbewerking (beakkering). 
Ook ontbreken archeologische indicatoren en vondsten in de natuurlijke 
bodemlagen. 
De resultaten bevestigen dat door de activiteit van de rivier verspoeling van 
de bodemlagen is opgetreden en overslaggronden zijn afgezet. Er geldt voor 
dit plangebied dan ook geen verwachting meer voor vindplaatsen uit de 
periode Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 

’s-Heerenbroek, Zwolseweg-Bisschopswetering 
Tot het dorpsgebied van ’s-Heerenbroek behoort, zie hierboven, ook het ge-
hucht Veecaten. Het betreft hier een nederzetting die ouder is dan ’s-Hee-
renbroek. Thans is Veecaten gelegen tussen de Zwolseweg en de Veecater 
zeedijk. Mogelijk had Veecaten altijd de huidige omvang, maar zeker is dit 
niet. Vroeger behoorde deze buurschap tot de voormalige heerlijkheid (en 
latere gemeente) Zalk en Veecaten. 
In opdracht van TenneT heeft Arcadis Nederland BV een archeologisch bu-
reauonderzoek uitgevoerd in het plangebied tussen mast 21 en 25 te ’s-Hee-
renbroek voor het verkabelen van een hoogspanningslijn. Dit ongeveer 3,6 
hectare grote plangebied is gelegen ten noorden van de Zwolseweg en kruist 
met de Bisschopswetering. Hoewel in het plangebied geen - bekende - mo-
numentale archeologische terreinen voorkomen, bevindt het zich in het 
hart van ’s-Heerenbroek, ten noorden van Veecaten en overlapt het met de 
Bisschopswetering. Op grond hiervan gelden voor het plangebied verwach-
tingswaarden en dient nagegaan te worden of de planrealisatie geen schade 
toebrengt aan eventueel aanwezige archeologische resten. Een archeolo-
gisch onderzoek lijkt dan ook op zijn plaats. 
De aardkundige situatie van het plangebied komt goeddeels overeen met 
die van ’s-Heerenbroek Zwolseweg-Schoolsteeg. Op het pleistocene zandpak-
ket zijn holocene lagen tot stand gekomen, te weten een veenpakket dat 
afgedekt wordt door IJsselafzettingen. De lage ligging en de natte omstan-
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digheden zorgden ervoor dat het gebied niet aantrekkelijk voor bewoning 
was. Met de bedijking in de 13de eeuw kwam hier verandering in. Ondanks 
de bedijking zullen huisplaatsen of boerderijen op aarden plateaus, oftewel 
terpen, zijn aangelegd. 
Op verschillende momenten in de Middeleeuwen (onder meer 1499) en de 
Nieuwe Tijd (onder meer 1624) is de dijk ter hoogte van het plangebied door-
gebroken. Hierdoor zijn doorbraakwaaierafzettingen afgezet, een zandig 
kleipakket van grofweg 1 tot 1,5 meter dik. Landinwaarts zijn zandige kom-
gronden gelegen. Er komt geen wiel in de omgeving voor. Deze doorbraak-
waaier (of overslaggrond) is tevens waar te nemen op het Actueel Hoogte-
bestand Nederland (AHN), omdat deze 0,5 tot 1 meter hoger ligt dan de 
omliggende komgronden. In het plangebied komen nesvaaggronden voor 
met een grondwatertrap van III. 
Op historische kaarten is te zien dat de inrichting van het plangebied vrij 
weinig veranderd is sinds het begin van de 19de eeuw. Pas vanaf de 20ste 
eeuw is er meer gebouwd langs de bewoningslinten van zowel de Bisschops-
wetering als de Zwolseweg. Daarnaast zijn op de Minuutkaart de individue-
le terpen (met boerderijen) goed waar te nemen. In enkele gevallen zijn dit 
de genoemde terreinen met een hoge archeologische waarde, maar geen 
van deze terpen ligt binnen het plangebied. Het overige grondgebruik is als 
vanouds gras- en akkerland in de komgronden. 
De archeologische verwachting in het plangebied is uiteindelijk gebaseerd 
op de geo(morfo)logische waarden en de nederzettingsgeschiedenis in de 
directe omgeving. Zodoende is er aanleiding om een hoge verwachting voor 
de Volle/Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd toe te schrijven aan het plan-
gebied. In theorie bestaat er een kans om in het plangebied archeologische 
resten aan te treffen uit de periode vanaf de bedijking.  

Blekerijweg 4 en 4-1 te IJsselmuiden
In plangebied Blekerijweg 4 en 4-1 te IJsselmuiden is een bodemsanering 
gepland. Hiervoor zal een ongeveer 6,5 meter diepe bouwkuip uitgegraven 
worden. Ten behoeve van de sanering zal een deel van de aanwezige gebou-
wen gesloopt worden. Bij dergelijke bodemingrepen kunnen eventueel aan-
wezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. Zodoende 
heeft Buro Noord bv, namens de Provincie Overijssel, aan Greenhouse Ad-
vies bv opdracht verleend om voor dit ongeveer 3400 vierkante meter grote 
plangebied een bureauonderzoek uit te voeren. 
Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van IJsselmuiden. 
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Het terrein is bebouwd met bedrijfspanden. Het gedeelte hier omheen is be-
straat. De noordelijke zone bestaat uit grasland. In de jaren zestig en zeven-
tig was aan de Blekerijweg 4 en 4-1 een chemische wasserij gevestigd. Deze 
heeft tot de verontreiniging geleid die nu gesaneerd gaat worden. 
Op het Kadastrale minuutplan 1811-1832 is de Blekerijweg reeds aangege-
ven als naamloze weg met verspreide bebouwing aan weerszijden. Mogelijk 
was een deel van het terrein in gebruik als bleekveld. Het betreft de noord- 
en zuidwestelijke randzone. Het oostelijke deel van het plangebied ligt ter 
plaatse van een tuin. Ten zuiden van het plangebied wordt ‘Le Wastobbe’ 
aangegeven. 
De geschiedenis van wasserijen in en nabij het plangebied voert ver terug. 
Eeuwenlang was IJsselmuiden een bolwerk van wasserijen. Overal in het 
dorp verspreid waren vanaf de Middeleeuwen wasserijen gevestigd met als 
kern de Blekerijweg. Met de komst van wasmachines was het snel gedaan 
met het eeuwenoude beroep van wassen en bleken, waardoor de bedrijven 
stuk voor stuk verdwenen. Het laatste bedrijf dat de deuren sloot was de was-
serij van Gerrit van der Kamp aan de Blekerijweg, ter plaatse van onderhavig 
plangebied. Sinds 2005 is er opnieuw een wasserij gevestigd. 
Op historische kaarten is te zien dat de bebouwing in het plangebied in de 
loop der tijd uitgebreid werd. Halverwege de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
was het grootste deel van het plangebied nog in gebruik als boomgaard. 
In 1995 is het grootste deel van de huidige bebouwing reeds aanwezig. Op 
grond van de gemeentelijke archeologische waardenkaart geldt voor het 
plangebied een lage verwachting. 
Over de bodemopbouw in het plangebied kan informatie ontleend worden 
aan een boring (nummer B21D0055) van het DINOloket in het plangebied. 
Deze laat op hoofdlijnen een opbouw van klei op veen op zand zien. Het 
pleistocene zand komt voor op een diepte vanaf 9,20 meter beneden maai-
veld. Dit zand wordt afgedekt door een circa 5 meter dik pakket veen met 
een tussenlaag van grindig zand. De toplaag bestaat uit een 4 meter dik 
pakket klei. Het boorprofiel verschaft geen informatie met betrekking tot de 
aard van de klei (zee- en/of rivierklei) en eventuele gelaagdheid.
De basis van de afzettingen in het plangebied wordt gevormd door materi-
aal dat is afgezet in het Pleistoceen. Dat is weer afgedekt door holocene af-
zettingen. Het plangebied ligt in de overgangszone van fluviatiele en marie-
ne afzettingen en kan gerekend worden tot de randzone van de IJsseldelta. 
Aan het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien, werden door smeltwa-
ter, afkomstig van sneeuw en uit de ontdooide bovenlaag van de permafrost, 
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zandige sedimenten afgezet. Deze vulden het aanwezige dal in de onder-
grond deels op. 
Vanaf het Holoceen ontstonden gunstige condities voor grootschalige veen-
groei in een relatief warm en vochtig klimaat. Al in het Vroeg-Holoceen 
ontstonden uitgestrekte veenmoerassen. Er kwam een pakket veen tot ont-
wikkeling dat tot de Basisveen Laag binnen de Formatie van Nieuwkoop ge-
rekend wordt. Ter plaatse van het plangebied is op basis van de paleogeogra-
fische kaart reeds omstreeks 3.850 voor Chr. sprake van een veenbedekking. 
Met de voortgaande zeespiegelstijging kwam het gebied in toenemende 
mate periodiek onder invloed van de Noordzee te staan. Ook het belang van 
afzettingen door de IJssel nam toe. 
Omstreeks 550 na Chr. was sprake van een beginnende toename van de ri-
vieractiviteit als gevolg van de overloop van de Rijn in de IJssel. De rivier-
loop was volledig ontwikkeld omstreeks 900 na Chr. Om het land tegen de 
invloed van de rivier te beschermen, ging men in de loop van de Middeleeu-
wen over tot bedijkingen. Sinds het begin van de 14de eeuw ligt het plange-
bied buiten de invloedsfeer van de rivier. 
Geomorfologisch is het plangebied een rivierkom- en oeverwalachtige vlak-
te (eenheid 2M48). Het reliëf in dergelijke terreinen is gering. De geomorfo-
logische kaart bevat geen informatie over het reliëf in de (zand)ondergrond. 
De bodems in de omgeving van het plangebied zijn getypeerd als kalkrijke 
poldervaag-gronden (type Rn15A). Het plangebied zelf is vanwege de ligging 
in de bebouwde kom niet gekarteerd. Polder-vaaggronden zijn relatief jonge 
gronden waarin nog geen horizontdifferentiatie heeft plaatsgevonden. Ont-
kalking is hooguit beperkt tot de toplaag. Het betreft rivierkleigronden. Van 
een eventuele mariene invloed maakt de kaart geen melding. De definitie 
hiervoor is dat sedimenten tot rivierklei gerekend worden als binnen 80 cen-
timeter minimaal 40 centimeter fluviatiel materiaal aanwezig is. Mariene 
afzettingen kunnen derhalve wel degelijk aanwezig zijn. Al met al heersten 
in het plangebied, zowel tijdens de prehistorie als de Middeleeuwen en Vroe-
ge Nieuwe Tijd, dermate natte condities dat hier geen bewoning verwacht 
wordt. 

IJsselmuiden, Brugschans-Bolwerk
Een van de meest iconische bouwwerken van IJsselmuiden tijdens de Nieu-
we Tijd moet de Brugschans zijn geweest. Ooit diende deze vesting om het 
landhoofd van de Kamper stadsbrug aan de zijde van IJsselmuiden te bevei-
ligen. De Brugschans is ontworpen door Adriaan Anthonisz en werd aan-
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gelegd in 1589. Thans is bovengronds van dit in 1672 gesloopte werk niets 
meer terug te vinden en was tot voor kort onbekend of er ondergronds nog 
iets van over zou zijn. 
Omdat al lange tijd van het vestingwerk geen resten zijn aangetoond, geldt 
voor een deel van de schanslocatie tot dusver alleen een archeologische ver-
wachting. De verwachting is hoog omdat, vooral van het centrale deel, geen 
grote verstoringen bekend zijn. 
Inmiddels is door onderzoek gebleken dat de bodem nog resten van het 
vestingwerk bevat. In 2016 is bij een booronderzoek van RAAP een restant 
van de vestinggracht aangetroffen. In hetzelfde jaar is ter plaatse van het 
huidige stationsperron een sluis teruggevonden die ook tot de Brugschans 
behoorde. 
Bodemkundig ligt de voormalige vestinglocatie in een bed met recente ri-
vierafzettingen. Hierachter strekt zich een klei-op-veenpakket uit. Bij de op-
stelling van de gemeentelijke archeologische waardenkaart (2009) is ervan 
uitgegaan dat de westelijke strook, met de recente rivierafzettingen en het 
klei-op-veenpakket, weinig tot geen archeologische resten bevat. Zodoende 
is deze strook aangemerkt als een zone waar een lage archeologische waar-
de voor geldt. Niet het gehele voormalige vestingterrein is aangewezen als 
gebied met een hoge archeologische verwachting, slechts de kern ervan. Er 
wordt vanuit gegaan dat de bebouwde zones eventuele resten van de schans 
aan west-, zuid- en oostzijde uitgewist hebben. 
In 2019 is de gemeente begonnen met een inrichtingsplan voor het voorma-
lige schansterrein. Het plangebied wordt aangeduid als Buitenwacht, naar 
een discotheek die hier ooit stond en in 2010 door brand verloren is gegaan. 
Tot het plangebied behoort de kern van het voormalige schansterrein. Tot 
uitvoering van het plan is het tot dusver niet gekomen, op de realisatie van 
de twee in 2019 geplande opslag- en infiltratievoorzieningen (wadi’s) na. Eén 
wadi is gepland aan de zuidzijde van de Houtstraat, de andere ten westen 
van de Sportlaan. Beide wadi-locaties zijn gelegen in een zone waar een lage 
verwachting voor bestaat. De wadi aan de Houtstraat overlapt echter een 
voormalige gracht van de verdwenen schans. 
Omdat in het geval van de wadi aan de Houtstraat rekening gehouden moet 
worden met mogelijke resten van de schans, heeft de gemeente archeologi-
sche begeleiding verplicht gesteld. Na visuele inspecties door de gemeente is 
gebleken dat waardevolle sporen aanwezig zijn en is advies- en ingenieurs-
bureau Antea Group ingeschakeld om de begeleiding uit te voeren. 
Tijdens de begeleiding zijn sporen aangetroffen die tot de Brugschans en 
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de nederzettingsgeschiedenis van IJsselmuiden behoren. Van de Brugschans 
werd een latrine teruggevonden, die uit een houten ton met een houten 
koker bestond. De gegevens van de begeleiding zijn nog niet uitgewerkt. Dit 
zal in 2022 plaatsvinden. Bij de werkzaamheden ter plaatse van de wadi aan 
de Sportlaan zijn geen archeologische resten aangetroffen. 

IJsselmuiden, Koekoeksweg-Plasweg  
Tijdens de Middeleeuwen was de bewoning te IJsselmuiden geconcentreerd 
op het rivierduin van de Dorpsweg-Oosterholtseweg. De wegen markeren de 
kruinen van het duin, maar onduidelijk is hoe de flanken precies verlopen. 
Het zandpakket van het rivierduincomplex loopt over in de dekzandlaag, 
dat in het dorp een wisselend niveau heeft. Op de hoger gelegen delen van 
de zandgronden bevonden zich van oudsher de locaties voor vestiging van 
bewoning. Niet alleen de flanken van het zandcomplex, maar ook de veen-
gronden van het achterland werden vanaf hier geëxploiteerd. 
Op de grens van het zandcomplex en het achterland, in het oostelijke deel 
van IJsselmuiden, is plangebied De Bakker gelegen. Het plangebied is ten 
zuiden van de Grafhorsterweg en ten oosten van de Plasweg gelegen. De 
Ringdijk scheidt het plangebied in een oostelijk en een westelijk deel, waar-
bij de Koekoeksweg het westelijke deel aan de zuidzijde begrenst. 
Over de bewoningsgeschiedenis is niet veel bekend. Het gebied is een onder-
deel van polder het Zwijnsleger. Door de veenrijke bodem en de lage ligging 

IJsselmuiden, Brugschans. 
De houten tonput vormde 
een deel van een latrine. 
Op het spongat in de ton 
sloot een houten koker aan. 
Foto: Antea Group.
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werd dit gebied gedurende de Volle en Late Middeleeuwen alsmede in de 
Nieuwe Tijd hoofdzakelijk benut voor landbouw en turfwinning. 
Afgaande op 19de- en 20ste-eeuwse kaarten was het plangebied gedurende 
de 19de  eeuw grotendeels in gebruik als weiland met enkele percelen bouw-
land. Vanaf het einde van de 19de eeuw verrees wel enige verspreid liggende 
bebouwing. 
Het gebied moet langdurig een drassig karakter hebben gehad. Rond 1910 
kwam de Ringdijk tot stand, waardoor de waterbeheersing in het gebied 
aanzienlijk verbeterde. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de 
huidige verkaveling tot stand.
In verband met planontwikkeling is naar het gebied een archeologisch on-
derzoek uitgevoerd. Het noordoostelijke deel van het plangebied is in 2015 
onderzocht door RAAP en in 2020 heeft Econsultancy het overige deel van 
het plangebied onderzocht. In 2021 is door Econsultancy het plangebied 
karterend onderzocht, met uitzondering van een in 2015 uitgesloten zone.
Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat het rivierduin van IJsselmuiden zich 
tot dit plangebied uitstrekte. Door de onderzoeken in 2015 en 2020 is nu 
bekend dat alleen in de westelijke zone delen van het rivierduin aanwezig 
zijn. De westelijke zone is het meest hooggelegen deel van het plangebied, 
naar het oosten toe loopt het gebied in laagte af. Uit het verleden van het 
plangebied zijn geen objecten (bebouwing, begraafplaatsen, akkerlagen en/
of gebruiksvoorwerpen en dergelijke) bekend. 
De bodem van het plangebied bevat een golvende dekzandlaag. In grote de-
len van het plangebied is deze laag intact, met uitzondering van het in 2015 
uitgesloten deel.  
Uit het plangebied zijn geen archeologische monumenten bekend, wel zijn 
er verwachtingswaarden. Op de gemeentelijke archeologische waarden-
kaart heeft de lokale zandondergrond, op basis van het hoogteverloop, een 
westelijke zone waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt, een 
centrale zone met een middelmatige verwachting en een oostelijke zone 
met een lage verwachting. 
Het dekzand is de belangrijkste laag in de bodem van het plangebied die 
archeologische niveaus kan bevatten. Het dekzand - met golvend karakter - 
loopt als gezegd van west naar oost af. 
Door klimaatverbetering, na het aflopen van de laatste ijstijd, zette een 
gestage stijging van het grondwaterpeil in. De grotendeels drooggevallen 
Noordzee begon zich langzaam te vullen met water en dit drong de kustge-
bieden binnen. In de lagere delen van Nederland begon een forse veengroei. 
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Vanaf circa 4.600 voor Chr. begon veenvorming in de omgeving van Kampen. 
Op basis van paleogeografische kaarten valt te concluderen dat een groot 
deel van IJsselmuiden, inclusief de planlocatie, in 2.750 voor Chr. nog in 
een zandgebied lag. Rond 1.500 voor Chr. was het plangebied volgens de pa-
leogeografische kaarten geheel met veen bedekt. Op basis van de grondwa-
terspiegelcurve van het oostelijke IJsselmeergebied valt echter op te maken 
dat het grondwater in deze periode op circa -2 meter NAP lag, waardoor 
vermoedelijk vooral de zones dieper dan -2 meter NAP in een veengebied 
lagen. Het hogere deel van het duin, aan de westzijde van het plangebied, 
zal vermoedelijk nog boven het veen hebben uitgestoken.
Geconcludeerd kan worden dat in de westelijke zone archeologische resten 
uit de periode Laat-Paleolithicum - Middeleeuwen verwacht kunnen wor-
den, in de centrale zone resten uit de periode Laat-Paleolithicum - Bronstijd 
en in de oostelijke zone resten uit de periode Laat-Paleolithicum - Neolithi-
cum. De resten worden verwacht in de top van het duin- of dekzand, op 
dieptes variërend tussen 0 en 4 meter beneden maaiveld. Vooral in de wes-
telijke zone worden resten direct vanaf het maaiveld verwacht. Het vondst-
niveau bevindt zich in de top van het rivierduin of dekzand, terwijl het 
spore nniveau zich enkele decimeters dieper, in de top van de C-horizont, 
zal aftekenen.
In geen van de boringen (van zowel het onderzoek in 2015 als in 2020) zijn 
archeologische indicatoren waargenomen. Het gaat hier echter om ver-
kennende bodemonderzoeken die zich richten op de bodemopbouw om 
gelaagdheden te traceren die mogelijk archeologische niveaus ’s bevatten. 
Beide onderzoeksbureaus concluderen dat in belangrijke delen van het 
plangebied de dekzandlaag intact is. Geadviseerd is dan ook om aanvul-
lend onderzoek te verrichten in de vorm van een karterend booronderzoek 
om mogelijk aanwezige archeologische niveaus op te sporen. Het verschil 
tussen een verkennend en een karterend archeologisch booronderzoek is 
dat voor het eerste type onderzoek een Edelmanboor met een diameter van 
7 centimeter wordt gebruikt, terwijl voor een kartering een Avegaarboor 
wordt gebruikt met een diameter van 15 centimeter. 
Tijdens het karterend onderzoek is het dekzand in het grootste deel van het 
plangebied op -2,5 à -4,6 meter NAP (0,8 tot 4,4 meter beneden maaiveld) 
aangetroffen. Hier is sprake van een dekzandlandschap, waar het dekzand 
in het zuiden en in enkele kleine zones in het noordwesten relatief hoog-
gelegen is. In enkele boringen direct langs de Plasweg en Grafhorsterweg 
is pleistoceen zand op 1,5 à 2,0 meter beneden maaiveld (-0,9 tot -1,6 meter 
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NAP) aangetroffen. Hier is vermoedelijk een rivierduin aanwezig. 
In een groot deel van de boringen is houtskool aangetroffen. Er zijn geen 
concentraties aan te wijzen en het houtskool is verspreid over het gehele 
plangebied aanwezig. Op basis hiervan wordt het houtskool niet gezien als 
aanwijzing voor een archeologische vindplaats. In tien boringen zijn klei-
ne fragmentjes van niet nader te determineren bot aangetroffen. Ook hier 
gaat het om losse fragmentjes verspreid over het plangebied. Deze vondsten 
worden eveneens niet gezien als een directe aanwijzing voor een vindplaats. 
In één boring is een fragment vuursteen aangetroffen. Deze had recente 
breuken, vermoedelijk door de Avegaarboor, en geen nadere bewerkings-
sporen. Vandaar dat het fragment niet als artefact gezien wordt. Ook is in 
één boring een aardewerkfragment uit de Nieuwe Tijd gevonden. Deze is 
vermoedelijk door de Avegaarboor naar beneden gedraaid. Het fragment is 
in de top van het dekzand aangetroffen, maar dit niveau lag in de Nieuwe 
Tijd enkele meters onder maaiveld. Ook hier is dus geen sprake van een 
vindplaats. 
De resultaten van het onderzoek, met name de aangetroffen vondsten, geven 
geen aanleiding om een archeologische vindplaats binnen het plangebied te 
verwachten. Voor wat betreft het aspect archeologie is het plangebied - op 
grond van het karterend onderzoek - voldoende onderzocht en wordt het op 
dit punt vrijgegeven voor planvorming. 

Kampen, Nesweg 8 
Kampereiland is rijk aan archeologische monumenten. Hier zijn namelijk 
tientallen historische huisterpen gelegen, waarvan de meeste geregistreerd 
zijn op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). Een daarvan is Nesweg 
8, die het toponiem De Welle draagt. Deze terp wordt voor het eerst ver-
meld in 1431. Tot dusver gold de monumentale status voor de gehele terp 
(AMK-nummer 4383), die een oppervlakte beslaat van ongeveer 8770 vier-
kante meter. Hiervan is op dit moment circa 1750 vierkante meter bebouwd 
met een woning, een ligboxenstal en een mestopslag. In zijn algemeenheid 
bestaan deze terpen uit ophogingslagen van klei en zand met bijmengingen 
van fosfaat, bouwpuin, aardewerk en andere soorten afval. 
De meeste wat oudere terpen hebben diverse uitbreidingen en/of wijzigin-
gen ondergaan. Dit is ook het geval met Nesweg 8. De kern van de terp da-
teert zeker uit de Middeleeuwen, maar op basis van historisch kaartmate-
riaal lijkt de woonheuvel in het verleden te zijn uitgebreid. Waarschijnlijk 
dateert deze ingreep uit de jaren zestig van de 20ste eeuw en houdt deze 
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verband met de huidige bebouwing die in 1962 tot stand gekomen is.
Op het adres Nesweg 8 wordt nieuwbouw gepland. De volledige terp vormt 
hierbij het plangebied. Het voornemen bestaat om de huidige ligboxenstal 
uit te breiden. Voor deze uitbreiding zal de lokale bodem tot op een diepte 
van ongeveer 2,2 meter beneden maaiveld worden ontgraven. 
Om na te gaan of door de nieuwbouwplannen ook archeologische resten 
worden geschaad, heeft Agrifirm aan Transect bv in juni 2021 opdracht ge-
geven een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronder-
zoek uit te voeren. Tijdens het booronderzoek op 24 juni 2021 zijn vijf bo-
ringen geplaatst. 
In het onderzochte gebied is een recent ophogingspakket aangetroffen, met 
hierin een zweem fosfaat en enkele fragmenten modern bouwpuin. Het fos-
faat is waarschijnlijk afkomstig van de mesthopen die nu op het erf staan. 
Om deze redenen is het waarschijnlijk dat er is geboord in de uitbreiding 
van de terp die uit de jaren zestig van de 20ste eeuw dateert. Voor deze uit-
breiding is de oorspronkelijke bodem waarschijnlijk ongeveer 1 meter afge-
graven en zijn de oude sloten/perceelgrenzen rond de oorspronkelijke terp 
gedempt. Zodoende is de verwachting dat er onder de huidige bebouwing 

Kampen, Nesweg 8. Overzicht van het plangebied. Bron: Transect.
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en ter plaatse van de beoogde nieuwbouwlocatie geen oude terplagen meer 
aanwezig zijn.

Kampen, Hanzewijk-Noord
Al geruime tijd is de renovatie van de Hanzewijk gaande. Een deelgebied 
hiervan is Hanzewijk-Noord waar de nieuwbouw van 58 appartementen en 
twee scholen, te weten de OJS Het Scala en de dr. H. Bouwmanschool, is 
gepland. Het plangebied heeft de Reijersdijk aan de noordzijde, de Dr. Dam-
straat aan de oostzijde, het Hanzeplein aan de zuidzijde en de Colijnlaan 
aan de westzijde. Voor dit plangebied gelden archeologische verwachtingen 
in verband met mogelijke ontginningsactiviteiten. Zodoende heeft RAAP in 
maart, in opdracht van de gemeente Kampen, een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldon-
derzoek (verkennend booronderzoek).  
Uit het booronderzoek is gebleken dat het plangebied in een gebied ligt 
dat zeker 2,3 tot 3 meter is opgehoogd. In drie boringen zijn aanwijzingen 
verkregen voor een mogelijk gedempte watergang, die ook bekend is van 
historisch-topografisch kaartmateriaal. Onder het ophogingspakket kunnen 
archeologische resten niet geheel worden uitgesloten, maar de verwachtin-
gen zijn dermate laag dat dit niet verder onderzocht wordt. 
Alleen in de uiterste noordhoek van het plangebied zijn mogelijk nog resten 
van voormalige historische bebouwing aanwezig. Een en ander is aangege-
ven op de kadastrale minuut van omstreeks 1832. In de bouwplannen zijn 
hier vrijwel geen bodemingrepen voorgenomen. Ten dele is hier de inrich-
ting van een schoolplein gepland. Verder onderzoek wordt zodoende niet 
noodzakelijk geacht. 

Kampen, Koggewerf
In de late 16de en vroege 17de eeuw is Kampen voorzien van een nieuwe ves-
tinggracht, waarbij deels werd teruggegrepen op een middeleeuwse voor-
ganger. Naderhand heeft de vestinggracht verschillende wijzigingen onder-
gaan. Zo zijn in de 19de eeuw delen ervan gedempt, tussen 1830 en 1840 
onder meer de gracht ter plaatse van de Koggewerf. Naderhand heeft deze 
locatie zich ontwikkeld tot een markant stukje stadsgebied, gelegen tussen 
het centrum en de buitenwijken.  
Recent is de aanleg van een hellingbaan voor botters gepland op de Kogge-
werf. Gezien de transitie van gracht tot stadsgebied was het de vraag of de 
bodem van het plangebied archeologische resten zou bevatten. Op grond 
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van een door RAAP uitgevoerd booronderzoek is gebleken dat dit het geval 
zou kunnen zijn, zodat de gemeente RAAP opdracht heeft gegeven om een 
archeologische opgraving - variant archeologische begeleiding - uit te voeren.
Uit het onderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied onder meer 
bestaat uit dempingslagen van de vestinggracht. Deze is deels gedempt als 
onderdeel van de omvorming van de vestingwallen tot plantsoen. De bo-
venste ophogingslagen aan de noordoostzijde van het plangebied zijn opge-
bracht na het sluiten van de scheepswerf en het omvormen van het terrein 
tot gemeentewerf in 1924. Tijdens de begeleiding is de natuurlijke bodem 
niet bereikt.

Kampen, Koggewerf. Overzicht van het plangebied. Bron: RAAP-Oost.
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De archeologische resten bestaan voornamelijk uit houten palen en bal-
ken, een betonnen keerwand en een houten zijzwaard van een klein bin-
nenvaartschip. De houten palen en balken hebben behoord tot een tweetal 
structuren. Een structuur betrof een houten kadebeschoeiing met bijbeho-
rende trekbalken. Deze kade is in 1924 aangelegd, nadat het terrein van de 
scheepswerf tot gemeentewerf werd ingericht. In 1950 is deze kade gesloopt 
en vervangen door het huidige betonnen exemplaar. 
De andere structuur is een hellingbaan, die schuin op het water georiën-
teerd was. Deze hellingbaan dateert waarschijnlijk uit de periode 1910-1923, 
de laatste fase van de scheepswerf. Het zijzwaard van het binnenvaartschip 
bevond zich direct achter de kadebeschoeiing. Het zwaard was horizontaal 
op een aantal balkjes geplaatst en heeft vermoedelijk gediend als platform 
voor de arbeiders die de beschoeiing hebben aangelegd. Hierbij hebben ze 
waarschijnlijk gebruik gemaakt van materiaal dat nog op de werf voorhan-
den was.
Tot 1924 kende het plangebied een geleidelijk aflopend talud richting het 
water in verband met de scheepswerf. De huidige, hogere kade is pas rond 
1924 aangelegd. In de bovenste meter van het terrein langs het water zijn 
dan ook geen oude archeologische resten te verwachten.

Reeve, vindplaats 7-Noord 
Begin dit jaar is begonnen met de opgraving van een terpachtige structuur 
in Reeve. Aanvankelijk was dit een plangebied, maar dit jaar is Reeve tot 
dorp verheven. Het jonge dorp is gelegen in een uitgestrekt veengebied ten 
westen van Kampen. Onderzoeken in 2018 en 2020 toonden hier een veelbe-
lovende laag met bewoningsresten aan. 
In de Late Middeleeuwen kwam door de inspanning van bewoners van 
Brunnepe, Kampen en Kamperveen de dijkring rond de polder Broeken en 
Maten tot stand. Al in de late 13de eeuw moet deze dijkring voltooid zijn. 
Vervolgens werd vooral vanuit Kampen en Kamperveen het veengebied ten 
westen van de polder Broeken en Maten ontgonnen. De agrariërs die dit 
gebied in cultuur brachten concentreerden hun bewoning in drie kernen 
of buurschappen: Hogeweg, De Zande en Zuideinde. Om hier de waterhuis-
houding beheersbaar te houden was dijkbouw vereist. Dit was in de regel 
onvoldoende om de boerderijlocaties tegen overstroming te beschermen, 
zodat hiervoor ook terpen werden opgeworpen.  
Ook de bewoners van Kampen wilden zich verweren tegen wateroverlast. 
Hun verhoogde woonplateaus werden echter aaneengeregen, zodat een gro-
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te stadsterp ontstond die tot aan het begin van de 16de eeuw gefaseerd tot 
stand gekomen is. In de polder Broeken en Maten zijn geen terpen aangelegd. 
Bij het ontginnen van het gebied ten westen hiervan echter wel. Hetzelfde 
vond plaats op Kampereiland. De terpen in het buitengebied van Kampen, 
de ‘belten’, kregen een aanduiding als ‘Erf’ en werden genummerd.
Geen van de Erven is uitgegroeid tot buurschap. De mogelijke terp in Reeve 
heeft het stadium van Erf niet bereikt. Op dit moment lijkt het erop dat 
deze locatie bewoond (of gebruikt) is geweest vanaf de 14de tot en met de 
17de eeuw. Deze datering moet nog nader gepreciseerd worden. Wel is een 
indruk gekregen van de middelen van bestaan op de terp. Op dit moment 
wordt uitgegaan van een agrarische functie. De locatie kan echter ook de 
woonplaats van turfdelvers zijn geweest, of van grondwerkers, die kavelslo-
ten groeven of dijken aanlegden. Ook is gedacht aan de mogelijkheid dat ter 
plaatse een van de ‘Koeburgen’ gestaan heeft. Deze ‘burgen’ waren kleine 
versterkingen, waarvan het garnizoen de taak had om het vee van Kamper 
burgers te bewaken. Deze vestingfunctie is echter niet waarschijnlijk. 

Vindplaats 7-Noord. De opgraving 
Vindplaats 7 is gelegen in het noordoostelijke deel van het dorp Reeve. Na 
verkennende en karterende boringen en een verkennend proefsleufonder-
zoek is de terp of terpenreeks op grond van gemeentelijk archeologiebeleid 
aangemerkt als behoudenswaardig. Vanwege planrealisatie kon vindplaats 
7 niet behouden worden en heeft de VOF Reeve Kampen RAAP opdracht 
gegeven voor een opgraving, waarbij de terp grotendeels is afgegraven. Voor-

Reeve, vindplaats 7-Noord. 
Met lichte klei opgevulde 
greppels in werkput 60. De 
greppel aan de rechterkant 
(oostzijde) is de ringsloot die 
om de kernterp liep. Foto: 
Huub Scholte Lubberink.
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afgaand aan het onderzoek is ervan uitgegaan dat de terp een oppervlakte 
bezat van 16.100 vierkante meter. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 4 janu-
ari en 25 februari 2021.
Tijdens het vooronderzoek is de aanwezigheid van een terpachtige gelaagd-
heid vastgesteld, maar bij het begin van de opgraving in 2021 was ondui-
delijk waar precies behoudenswaardig erfgoed in de bodem aanwezig zou 
kunnen zijn. Voor een nadere bepaling hiervan is het onderzoek in 2021 
gestart met een proefsleuvenonderzoek. Hierdoor is de omvang van de 
terp(en) achterhaald en is bepaald waar de archeologische waarden zich be-
vonden. Hiervoor zijn 57 sleuven gegraven met een oppervlakte van 2565 
vierkante meter. 
Vervolgens is besloten het onderzoek te concentreren op een gebied dat ver-
der wordt aangeduid als de ‘kernterp’. Dit betreft een rechthoekige verho-
ging die zich goed aftekent op de AHN. Ook is zichtbaar dat de rechthoekige 
verhoging omgeven wordt door meerdere, gedempte/dichtgegroeide grep-
pels. De kernterp bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, geschei-
den door een sloot met direct ten noorden daarvan een dijkje. Het noorde-
lijke deel van het op te graven gebied meet 35 bij 70 meter, het zuidelijke 
deel 31 bij 70 meter. De totale oppervlakte bedraagt 4.600 vierkante meter.
Tijdens het veldwerk is intensief gebruik gemaakt van metaaldetectoren. 
Hierbij is RAAP geassisteerd door leden van de werkgroep archeologie van 
de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ te Kampen. Op 
deze manier zijn veel metaalvondsten verkregen die, net als de overige bij-
zondere vondsten, driedimensionaal zijn ingemeten om een beeld te krij-
gen van de stratigrafische spreiding hiervan. 
Ter hoogte van de kernterp was sprake van een complexe bodemkundige 
stratigrafie door de aanwezigheid van opgebrachte of door menselijk han-
delen veranderde natuurlijke lagen. Ze zijn bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 
vloer-, puin-, of ophogingslagen. In de profielen was zichtbaar dat de laag-
stratigrafie door de vele dunne sublagen meer complex is dan tijdens de 
aanleg van de opgravingsvlakken waargenomen kon worden. Tevens zijn de 
overgangen tussen natuurlijk en kunstmatig ontstane lagen vaak diffuus. 
Tijdens de uitwerking van de onderzoeksgegevens zal getracht worden om 
een goed beeld te verkrijgen van het ontstaan en de opbouw van de kernterp 
en de relatie ervan met omliggende natuurlijke lagen. Hiervoor zal onder 
meer gebruik gemaakt (moeten) worden van de dateringen van stratigra-
fisch verzameld vondstmateriaal. 
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Vindplaats 7-Noord. Structuren 
De onderzochte vindplaats kenmerkt zich door een groot aantal greppels of 
sloten. Deze zijn vanaf verschillende niveaus ingegraven en bleken groten-
deels opgevuld met Zuiderzeeklei, brokken veen en mest. In het afdekken-
de kleipakket waren de greppels slecht zichtbaar en uitsluitend te herken-
nen aan de subtiele kleur, lithologieverschillen en het vondstmateriaal in 
de vulling. Waar greppels tot in het onderliggende veen reikten, waren ze 
vanwege hun lichte, kleiige vulling juist zeer duidelijk. Er kan onderscheid 
gemaakt worden in greppels met een afwateringsfunctie die verband hou-
den met bewoning op de kernterp en greppels of greppelvormige sporen die 
waarschijnlijk verband houden met turfwinning in daaraan voorafgaande 
perioden. 
In het centraal-westelijke deel van de vindplaats zijn acht beerputten op-
gegraven. Zes daarvan bestonden uit met mest/beer gevulde cilindrische 
of ovale schachten die tot in het onderliggende dekzand reikten. Een was 
uitgevoerd als een ronde bakstenen constructie en een als tonput, met on-
der de constructie ook hier een cilindrische schacht die tot in het dekzand 
reikte. Het kan niet uitgesloten worden dat een deel van de gedocumenteer-
de beerputten oorspronkelijk als waterput in gebruik was. De beerputten 
waren geheel gevuld met beer (menselijke uitwerpselen). De vulling van een 
enkele put was zeer rijk aan zeer goed geconserveerd vondstmateriaal (on-
der andere leren schoenen en messen met houten heften).
Heel bijzonder was het aantreffen van 21 kuilen met een diergraf. Het be-

Reeve, vindplaats 7-Noord. De stenen beerput. Foto: Huub Scholte Lubberink.
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treft hierbij voornamelijk runderen. Vermoedelijk gaat het om aan ziekte 
gestorven dieren die niet meer geschikt waren voor consumptie. Meestal 
zijn ze in hun geheel begraven, maar ook halve (doorgehakte) skeletten ko-
men voor. Het werkelijke aantal diergraven is echter groter, aangezien er 
soms (nagenoeg) complete dierskeletten zijn aangetroffen in andersoortige 
sporen. Zo is in een waterkuil een compleet runderskelet gevonden. De con-
servering van het bot in de diergraven is sterk wisselend, maar blijkt vooral 
bij de dieper gelegen diergraven vaak bijzonder goed te zijn. In een aantal 
gevallen zijn zelfs resten van de maaginhoud aangetroffen en eenmaal mo-
gelijk ook huidresten. 

Vindplaats 7-Noord. Vondsten 
De opgraving heeft veel vondsten opgeleverd, namelijk 10.292 stuks. De 
belangrijkste vondstcategorieën zijn keramiek, bot, leer, hout, metaal, na-
tuursteen en glas. Hiernaast zijn nog aangetroffen: huttenleem, schelpen 
en metaalslak. 
De grootste vondstcategorie is dierlijk bot (4404 stuks), mede door het rela-
tief grote aantal dierbegravingen. Deze begravingen verschaffen belangrijke 
informatie over het vee en de andere boerderijdieren die op de terp gehou-
den werden. Andere dierresten betreffen schelpen, waarvan circa 177 stuks 
geborgen zijn. Het gaat onder meer om mosselschelpen, die ongetwijfeld 
het restant vormen van maaltijden. 
Keramiek is met 3999 stuks na bot de grootste vondstcategorie. Het gaat om 
scherfmateriaal en objecten van ceramiek die globaal binnen de tijdspanne 

Reeve, vindplaats 7-Noord. 
Een bijl uit een van de beer-
putten. Foto: Huub Scholte 
Lubberink.
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1350-1650 gedateerd kunnen worden. Ook bouwmateriaal van keramiek, als 
dakpannen, plavuizen en baksteen zijn gevonden. Van baksteen zijn verder 
een aantal verzwaarders voor visnetten.  
Van natuursteen zijn objecten zoals slijpstenen, maalstenen en zelfs een ste-
nen kanonskogel. Vondsten van glas betreft voornamelijk vensterglas, waar-
onder gebrandschilderd glas en enkele fragmenten van glazen vaatwerk. 
Metaal vormt met 1208 stuks een grote vondstcategorie. Hierbij wordt on-
derscheid gemaakt in ferro- (ijzer: 829 stuks) en non-ferro-metaal (koper, 
lood, enzovoort: 379 stuks). De ferro-categorie bestaat uit constructie-me-
taal, zoals spijkers en bouten, maar ook uit werktuigen, zoals bijlen, mes-
sen, beitels, zeisen, bootshaken. Het non-ferro-metaal bestaat onder ande-
re uit munten, visnetverzwaarders en gespen. Onder het metaal zijn ook 
enkele relatief zeldzame objecten, namelijk elf messen met een houten of 
benen handvat, een disselhamer met een houten steel en een roskam met 
eveneens een houten steel. Onder het ferro-materiaal is tevens een kleine 
groep van twaalf metaalslakken. Deze wijzen mogelijk op metaalbewerking 
ter plaatse. Waardering van dit materiaal kan inzicht verschaffen in de aard 
van de metaalbewerking op het terrein.
Uit de vullingen van beerputten, greppels en turfwinningskuilen is een 
groot aantal leren objecten geborgen (233 stuks). Het gaat hierbij om frag-
menten van circa dertig schoenen, een complete leren handschoen (want) 
en een klein aantal losse leerfragmenten. 
Ten slotte vormt ook hout een grote vondstcategorie. Tijdens het onderzoek 
zijn 76 houten objecten verzameld. Het gaat onder meer om twee fuiken, 
een houten emmer, een lange stok of steel uit een beerput en enkele ge-
bruiksvoorwerpen waarvan de functie nog onbekend is. 
Met behulp van het vondstmateriaal kan de opbouw van de terplagen wor-
den ontrafeld. Gelaagdheden kunnen gedateerd worden met behulp van 
munten, keramiekresten en dendrochronologie (het tellen van jaarringen 
in hout). Het vondstmateriaal verschaft een indruk van de werkzaamheden, 
handelscontacten, welstand en het voedselspectrum van de bewoners. Op 
dit moment worden de gegevens uitgewerkt. 

Vindplaats 7-Noord Voorlopige synthese 
De terp van vindplaats 7-Noord moet tussen ongeveer 1350 en 1600 opgewor-
pen en bewoond zijn. Nadien is de terp waarschijnlijk onbewoond gebleven. 
De terp is gelegen in de polder Dronthen. Tot ver in de 19de eeuw werd de 
laaggelegen polder jaarlijks overstroomd door de Zuiderzee. Als gevolg is 
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sinds de Middeleeuwen hier een pakket zeeklei van een meter dik op het in 
de ondergrond aanwezige veen afgezet. 
Rond de terp zijn sloten gegraven om het natte terrein te ontwateren en om 
op de woonheuvel droge voeten te houden. Rond het gebied van de terp lijkt 
een dubbele sloot te liggen die een gebied omgeeft dat door andere sloten 
in kleinere delen wordt verdeeld. Niet alle sloten stammen uit dezelfde pe-
riode. Een deel is middeleeuws en een ander deel stamt uit de 16de eeuw. 
Verder is een waterput gevonden die vanuit de terp meer dan 3 meter diep 
is ingegraven. De schacht ging door het veen en reikte tot in het zand daar-
onder. Opvallend zijn de vele dierbegravingen. Het gaat vooral om koeien, 
waarvan complete skeletten in kuilen zijn gevonden. Vermoedelijk betreft 
het resten van zieke dieren die na hun overlijden niet meer geschikt waren 
voor consumptie. Daarnaast is het skelet blootgelegd van een schaap of een 
geit (skeletresten van deze dieren zijn niet van elkaar te onderscheiden), en 
dat van een hond.
Duidelijke resten van een (woon)gebouw zijn niet aangetroffen. Mogelijk 
zijn de grote brokken natuursteen gebruikt als stiepen voor een houten ge-
bouw. Het aangetroffen puin bestaat vooral uit (fragmenten van) bakstenen 
van een type dat in Kampen werd gebruikt in de 15de en 16de eeuw. Tussen 

Reeve, vindplaats 7-Noord. Een van de fuiken. Foto: Huub Scholte Lubberink. 
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het puin liggen ook stukken van dakpannen en geglazuurde vloertegels. Dit 
en de fragmenten van glas-in-loodramen duiden op een voor die tijd chic 
gebouw.
Mogelijk wijzen de botresten van runderen op een agrarisch bedrijf ter 
plaatse. Verder is hier turfwinning bedreven. Naast sloten en kleine kuilen 
zijn namelijk ook vele lange, smalle kuilen met steile wanden gevonden die 
bijna tot op het zand zijn ingraven. Deze kuilen doen sterk denken aan put-
ten die in het verleden werden gegraven om turf te winnen. Het veen onder 
en rond de terp is van een goede kwaliteit en zeer geschikt als brandstof. Via 
de nabijgelegen Reeve kon de turf snel en eenvoudig naar Kampen vervoerd 
worden. 
De fuiken, vishaken en visnetverzwaarders duiden erop dat de terpbewo-
ners ook visvangst bedreven. 
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