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Bodem

: podzolbodem met plaggendek

Depot

: Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het
Provinciaal Depot van Overijssel, te Deventer

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten:
noordwest

X:253783

Y: 471820

noordoost

X: 254232 Y: 471820

zuidoost

X: 254232 Y: 471289

zuidwest

X: 253783 Y: 471289

© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB Doetinchem

4 van 33

Project

: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Auke Vleerstraat te Enschede

Kenmerk

: S090075

Samenvatting
De aanleiding voor het hier gerapporteerde onderzoek is de verdubbeling en herinrichting van de Auke
Vleerstraat. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede.
Bij het vooronderzoek is vastgesteld dat voor het noordelijk en zuidelijk deel van het plangebied (op de
dekzandruggen) vrijwel overal een intact bodemprofiel aanwezig is en daarom resten vanaf het paleolithicum
tot de nieuwe tijd binnen het plangebied kunnen worden verwacht.
Doelstelling
Het doel van het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven is het aanvullen en toetsen van
de gespecificeerde verwachting (zie hoofdstuk 2), gebaseerd op het bureau- en booronderzoek. Dit omvat het
vaststellen van de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de
conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.1
Gevolgde onderzoeksmethode
Het onderzoek aan de Auke Vleerstraat te Enschede is op 17 en 18 maart 2009 uitgevoerd. Het onderzoek is
uitgevoerd volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in het Programma van Eisen
(PvE) dat is opgesteld door Drs. N.T.D.Eeltink.2 Tijdens het veldonderzoek is in overleg met het bevoegd
gezag afgeweken van de hierin beschreven onderzoeksmethodiek. Omdat halverwege de geplande proefsleuf
sprake is. van de aanwezigheid van een riolering en stadsverwarming is besloten om dit deel niet verder bloot
te leggen. Hierdoor is de beoogde proefsleuf in twee delen aangelegd (werkput 1 en 2).
In beide werkputten is één vlak aangelegd/gedocumenteerd. In werkput 1 zijn vijf profielkolommen aangelegd
en gedocumenteerd, in werkput 2 zes.
Resultaten
Het plangebied bevindt zich aan de westzijde van de Auke Vleerstraat en beslaat twee aparte dekzandruggen
van de Twekkeleres.
Werkput 1 is aangelegd op de noordelijke dekzandrug. Het niet gedocumenteerde deel waarin zich de
riolering en stadsverwarming bevinden, ligt in het lagere deel tussen deze twee ruggen. Werkput 2 is
aangelegd op de zuidelijke dekzandrug.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat in het noorddeel van de beoogde proefsleuf (werkput 1) de
bodemopbouw onverstoord is en bestaat uit een plaggendek met een dikte van 100 tot 150 cm waaronder
zich de natuurlijke ondergrond bevindt (C-horizont). Locaal is onder het plaggendek nog de oorspronkelijke Bhorizont aanwezig. De oorspronkelijke A-horizont is in het plaggendek opgenomen.
De natuurlijke ondergrond wordt gevormd door grof dekzand met veel ijzerafzetting, hetgeen wijst op natte
omstandigheden. Hierdoor is deze locatie binnen het plangebied minder aantrekkelijk geweest voor bewoning.
Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom in dit deel van het plangebied (werkput 1) vrijwel geen
archeologische resten zijn aangetroffen.
Naast enkele natuurlijke vlekken zijn aan de zuidzijde van de hier aanwezige zandrug enkele karrensporen
aangetroffen. Deze karrensporen hebben een noordwest tot zuidoostelijke oriëntatie en zijn waarschijnlijk te
dateren in de late middeleeuwen.
De bodemopbouw in het zuiddeel van de beoogde proefsleuf (werkput 2) lijkt sterk op het noorddeel van het
plangebied. Het plaggendek in werkput 2 is ongeveer 60 tot 120 cm dik met daaronder een bioturbatielaag

1

SIKB 2006.

2

Eeltink 2008.
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(mollenlaag). De natuurlijke bodem (C-horizont) bestaat hier uit fijn dekzand zonder veel ijzerafzetting, wat
erop wijst dat hier het grondwater veel minder invloed heeft gehad op de bodemvormingsprocessen
Mogelijk ligt het keileem dieper in de ondergrond waardoor er minder stagnatie van het regenwater is
opgetreden. Hierdoor is deze locatie in het verleden een stuk aantrekkelijker als woonlocatie geweest. Dit
weerspiegelt zich in de aangetroffen archeologische resten in de werkput. Hier zijn 95 archeologische sporen
aangetroffen, waarvan het grootste deel zich concentreert op het hoogste deel van de zandrug/rug.
De archeologische sporen bestaan vooral uit (paal)kuilen en enkele greppels. Sporen als waterputten,
afvalkuilen of andere nederzettingssporen zijn tijdens het proefsleufonderzoek niet aangetroffen. De meeste
aangetroffen sporen maken duidelijk deel uit van meerdere structuren. Deze structuren kunnen bestaan uit
boerderijen, schuren of spiekers.
Aan de hand van aangetroffen aardewerk worden de sporen in werkput 2 gedateerd in de late bronstijd tot
inheems Romeinse tijd.
Het is duidelijk dat de proefsleuf in het zuiddeel (werkput 2) een deel van een nederzetting uit de late bronstijd
tot inheems Romeinse tijd doorsnijdt.
De aangetroffen archeologische resten zijn behoudenswaardig. Er wordt geadviseerd op de archeologische
resten in situ te behouden. Indien behoud in situ niet mogelijk is, wordt aanbevolen om de vindplaats ex situ te
behouden.
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1

Inleiding

1.1

Ligging en huidige situatie plangebied
Het plangebied is circa 22 ha groot en ligt aan de westelijke rand van de bebouwde kom van Enschede
(afbeelding 1.1). Het betreft een wegtracé dat heringericht gaat worden. Het tracé loopt, van noord naar zuid
gaand, over een lengte van circa 1250 meter langs de Auke Vleerstraat, die achtereenvolgens de
Veldgeuverweg, de Twekkeler-Es, de Strootsweg en de Windmolenweg/Hendrik Ter Kuilestraat kruist. Bij de
kruising Windmolenweg/Hendrik Ter Kuilestraat verandert de naam van de weg in de Afinkstraat, die de
Westerval kruist. Direct ten zuiden van de Westerval eindigt het tracé. Er zijn ook een aantal zijwegen bij het
plan betrokken. Ten oosten van het noord-zuid tracé zijn dat: De Hoeveler, de Twekkeler-Es, de Strootsweg,
de Usseler es en de Hendrik Ter Kuilestraat (over een lengte van respectievelijk 150, 100, 500, 200 en 300
meter). Ten westen van het noord-zuid tracé zijn dat: de Windmolenweg en de Twekkelerbeekweg (over een
lengte van respectievelijk 600 en 550 meter).
Het plangebied bestaat voornamelijk uit groenstroken en wegen. Alleen ten westen van het tracé, in de hoek
tussen de Windmolenweg en de Auke Vleerstraat en in de zone gelegen tussen de Strootsweg en de
Veldgeuverweg bestaat het plangebied uit weiland..
De hoogte van het maaiveld varieert van circa 28,0 tot 29,0 meter t.o.v. NAP (Nieuw Amsterdams Peil).3

Afbeelding 1: Het totale plangebied op de Topografische kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het
rode kader (Bron: TOP25raster 1998. Topografische Dienst Nederland, Emmen).

3

ANWB 2006.

© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB Doetinchem

7 van 33

Project

: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Auke Vleerstraat te Enschede

Kenmerk

: S090075

afbeelding 2: Onderzocht deel plangebied door middel van proefsleuven
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1.2

Onderzoekskader
Synthegra heeft in opdracht van de gemeente Enschede een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door
middel van proefsleuven op een terrein aan de Auke Vleerstraat in Enschede (afbeelding 1 en 2). De
aanleiding voor het onderzoek is de verdubbeling en herinrichting van de Auke Vleerstraat. De diepte van de
toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar de bodem zal waarschijnlijk tot in het
archeologische niveau worden verstoord.
Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische
waarden verloren gaan. Daarom is vanwege de regelgeving van de overheid voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1.4 Het veldwerk is uitgevoerd op 17 en 18 maart 2009.
De uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit onderzoek zijn vastgelegd in het Programma van Eisen
(PvE) dat is opgesteld door Drs.N.T.D.Eeltink.5 Dit

PvE is namens Gemeente Enschede door Drs.

M.G.Marinelli getoetst en goedgekeurd.
De bevoegde overheid, de Gemeente Enschede, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een
selectiebesluit nemen.

1.3

Onderzoeksdoel en vraagstellingen
Het doel van het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven is het aanvullen en toetsen van
de gespecificeerde verwachting (zie hoofdstuk 2), die gebaseerd is op het bureau en booronderzoek.6 Dit
omvat het vaststellen van de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid,
de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.7
Het Programma van Eisen bevat de volgende vraagstellingen.8
Hoe is de aardkundige situatie?
1) Wat is de aard en genese van de aanwezige bodemopbouw?
2) Is in de stratigrafie sprake van antropogene ophoging (boven dan wel onder eventueel aanwezige
archeologische resten)?
3) Hoe is de (geomorfologische) landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied?
4)

Zijn archeologische grondsporen en/of vondsten aanwezig?

Wat is de aard van de aangetroffen archeologische resten?
5) Is het mogelijk de functie van de vindplaats aan te geven; nederzetting, special activity area, off-site?
6) Vormen de aangetroffen grondsporen structuren? Zo ja, wat is de aard van de structuren?
7) Ligt het vondstmateriaal in situ of is het (deels) secundair gedeponeerd?
8) Wat is de diepteligging ten opzichte van het maaiveld?
9) Kan sprake zijn van vindplaatsen waar gebruikte bouwmethoden (stiepen, Schwellbalken) geen
sporen hebben nagelaten, zodat de bewoning uit andere verschijnselen moet blijken (aardkelders,
vondststrooiingen, e.d.)?
Wat is de omvang van de vindplaats?

4

SIKB 2006a.

5

Eeltink 2008.

6

Schorn 2008.

7

SIKB 2006.

8

Eeltink 2008.
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10) Is het mogelijk de horizontale en verticale begrenzingen aan te geven van de te verwachten
vondsten en sporen? Zo ja, waar ligt deze?
Wat is de datering van de aangetroffen resten?
11) Wat is de datering van de aangetroffen resten?
12) Is sprake van een of meerdere bewonings-/gebruiksperioden? Licht dit toe.
13) Is sprake van een duidelijke stratigrafie? Licht dit toe.
Wat is de relatie tussen de vindplaats en directe omgeving?
14) Zijn er aanwijzingen waarom men deze locatie heeft uitgekozen voor de ter plekke aangetroffen
functie(s)? Zo ja, licht dit toe.
15) Wat is de relatie tussen landschappelijke context en gaafheid? Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen voor
erosie?
16) Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om te komen tot een betrouwbare
landschapsreconstructie tijdens een eventueel definitief onderzoek?
Wat is de gaafheid en conserveringstoestand?
17) Wat is de gaafheid en herkenbaarheid van de verschillende spoortypen? Licht dit toe per onderdeel
en geef een verklaring.
18) Wat is de conserveringstoestand van het anorganische vondstmateriaal? Licht dit toe per categorie
en geef een verklaring.
19) Wat is de conserveringstoestand van het organische vondstmateriaal? Licht dit toe per categorie en
geef een verklaring.
20) Wat is de conserveringstoestand van de paleo-ecologische resten en wat is de informatiewaarde
ervan? Licht dit toe per categorie en per type spoor waar het uitkomt en geef een verklaring.
21) Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor macroresten én organische en
anorganische artefacten?
22) Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden?
23) Is sprake van een afdekkende laag of lagen?
24) Tot welke verstoring (lengte, breedte, diepte) hebben de begeleide sloop- en graafwerkzaamheden
(eventueel) geleid?
Wat is de kwaliteit van de vindplaats?
25) Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de vindplaats? Licht dit toe.
26) Indien verstoringen zijn aangetroffen, wat is de omvang van deze verstoringen? Licht dit toe.
27) Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde) van de
vindplaats? Licht dit toe.
28) Is de vindplaats of bij meerdere vindplaatsen, zijn de vindplaatsen te classificeren als
behoudenswaardig? Licht dit toe.
29) Ten aanzien van welke thema’s uit de NOaA kan deze vindplaats informatie opleveren? Licht dit toe.
30) Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte (bijvoorbeeld
alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is (bijvoorbeeld) sprake van:
a. verstoring van antropogene aard
b. erosie
c. aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik
d. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk of
weeromstandigheden
e. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen
f. een combinatie hiervan?
Zijn beschermingsmaatregelen mogelijk?
31) Wat kan de invloed zijn van de geplande bouw- c.q. funderingswijze en eventuele fysieke
beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld ophoging) op de archeologische resten?
32) Kunnen binnen de geplande ontwikkeling de eventueel aanwezige archeologische resten worden
beschermd? Zo ja, hoe?
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1.4

Onderzoeksmethodiek
Het totale oppervlak voor het inventariserend proefsleufonderzoek bedraagt 1210 m2. Door de aanwezigheid
van een riolering en stadsverwarming is 588m2 van het totale oppervlak onderzocht.
De beoogde proefsleuf is in twee werkputten aangelegd waarin één vlak is aangelegd/gedocumenteerd. In
werkput 1 zijn vijf profielkolommen aangelegd en gedocumenteerd, in werkput 2 zijn zes profielkolommen
aangelegd en gedocumenteerd.
Van de beide werkputten is één vlak onderzocht en gedocumenteerd. De vlakaanleg heeft laagsgewijs
plaatsgevonden tot op het vlakniveau waarop de grondsporen zichtbaar zijn en het vlak te interpreteren is.
Per haal van de graafmachine is met behulp van de metaaldetector door een metaaldetectorspecialist het
blootgelegde vlak afgezocht. Metaalvondsten zijn driedimensionaal ingemeten. Behalve het vlak is ook de
stort met behulp van de metaaldetector onderzocht op het voorkomen van metalen objecten. Na iedere haal
van de graafmachine is het vlak op vondsten en grondsporen gecontroleerd.
Een selectie van de aangetroffen sporen is gecoupeerd en eventueel afgewerkt tot op het niveau dat
noodzakelijk was voor het beantwoorden van de vraagstellingen. Grondsporen die behoren bij een structuur
zijn niet gecoupeerd, zodat bij een eventuele opgraving de structuur integraal kan worden onderzocht.
De vondsten zijn per spoor, per laag en per vak verzameld. Alle relevante profielkolommen zijn
gedocumenteerd en beschreven door een fysisch geograaf. Het vlak en de profielen zijn lithologisch
beschreven conform de NEN 51049 en bodemkundig10 geïnterpreteerd.
Het vlak is ingetekend op een schaal van 1:50 en gefotografeerd. Profielen en coupes zijn op schaal 1:20
ingetekend. Alle foto’s van het vlak, sporen, coupes en profielen zijn

voorzien van een noordpijl, een

schaalstok en een fotobordje c.q. fotoformulier met het onderzoeksmeldingsnummer en objectgegevens. In
iedere proefsleuf is per vlak de hoogte gemeten in raaien met een tussenafstand van 5 m.
Het gebruikte meetsysteem is in het Rijksdriehoekstelsel door een erkende (gediplomeerd) landmeter
uitgezet.
Na het veldwerk is het vlak in werkput 2 afgedekt met een plastic folie om de resten te beschermen en
zodoende bij een eventueel vervolg onderzoek zo min mogelijk van het archeologische vlak te verstoren.

9

NEN 5104 1989.

10

De Bakker en Schelling 1989.
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2

Vooronderzoek11

2.1

Gespecificeerde archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het onderzochte deel van het plangebied een specifieke
archeologische verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 1.

Deelgebied

Periode

Verwachting
hoog

Verwachte kenmerken

Diepteligging

vindplaats

sporen

Bewoningssporen, tijdelijke

Onder het

Noordelijke helft:

laat-

dekzandruggen,

paleolithicum –

kampementen: vuursteen

plaggendek in

overgang naar

mesolithicum

artefacten, haardkuilen

de

beekdal van de

oorspronkelijke

Schoolbeek en

bodem (vanaf

grondmorene vlakte

circa 70-90 cm
beneden

en langs de

neolithicum –

zuidkant van de

vroege

hoog

fragmenten aardewerk,

Nederzetting: cultuurlaag,

Molenweg ter

middeleeuwen

natuursteen,

maaiveld)

gebruiksvoorwerpen

plaatse van een
dekzandrug
late

laag

n.v.t.

n.v.t.

middeleeuwen –
nieuwe tijd
Tabel 1: Archeologische verwachting specifiek voor het onderzochte deel van het plangebied per periode en
per landschapstype.
(Mogelijke) bodemverstoring
De twee dekzandruggen in de noordelijke helft van het plangebied (Twekkeler-Es) zijn volgens de
geomorfologische kaart12 plaatselijk afgegraven. Op de verwachtingskaart staat dit echter niet aangegeven,
dus is het onduidelijk of dit nu het geval is.
Het plangebied ligt grotendeels langs bestaande wegen. Hierdoor kunnen lokale verstoringen in de bodem
aanwezig zijn, die waarschijnlijk een beperkte omvang hebben.

2.3

Resultaten van het inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen
Alleen de resultaten van zone C zijn van toepassing op het proefsleufonderzoek.
Uit het booronderzoek blijkt dat Zone C bestaat uit meerdere landschappelijke eenheden en wordt gekenmerkt
door twee hoge zuidoost-noordwest georiënteerde ruggen, die gescheiden worden door een lager gelegen
vlakte. De noordelijke rug wordt begrensd door het beekdal van de Schoolbeek en de zuidelijke rug is
begrensd door een lager gelegen vlakte. De noordelijke rug is geïnterpreteerd als zijnde een zandige
fluvioperiglaciale rug en de zuidelijke rug is geïnterpreteerd als zijnde een dekzandrug. Zowel op de
noordelijke rug als de zuidelijke rug is een tweefasig plaggendek aangetroffen dat meestal direct ligt op het
zand van de C-horizont. In de tussenliggende vlakte is een 50-60 cm dikke bouwvoor aanwezig die meestal
direct ligt op het zand van de C-horizont en in twee gevallen op de klei/leem van de C-horizont.

11

Schorn 2008.

12

Stiboka en RGD 1979, blad 34-35 Enschede-Glanerbrug
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Afbeelding 3: Boringen zone C. In groen boringen met archeologische indicatoren.

Op de noordelijke rug is aardewerk (boring 53) uit de vroege middeleeuwen aangetroffen in het onderste
plaggendek en een stukje bot (boring 55) in de C-horizont onder het plaggendek. Deze vondsten duiden op
de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit de vroege middeleeuwen ter plekke van de rug.
Daarnaast is op dezelfde rug in het noordelijk deel van zone F, waar ook een tweefasig plaggendek aanwezig
is, in boring 40 een stukje aardewerk en in boring 42 een stukje graniet aangetroffen. Het aardewerk dateert
uit de bronstijd tot en met vroege middeleeuwen en het stukje graniet, afkomstig van een kooksteen, is
waarschijnlijk van prehistorische ouderdom. Deze vondsten geven aan dat op dezelfde rug daarnaast
waarschijnlijk ook een vindplaats aanwezig is, die mogelijk al uit de prehistorie dateert. Op grond van de
aanwezigheid van een tweefasig plaggendek, de aangetroffen relevante archeologische indicatoren en de
ligging buiten de gemeentelijke gronden, waar dus weinig tot geen verstoringen zullen hebben
plaatsgevonden, wordt de kans groot geacht dat de hier aanwezig vindplaats(en) grotendeels intact zijn
gebleven.
De hoge verwachting uit het bureauonderzoek om binnen de noordelijke rug van zone C vindplaatsen uit het
laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen aan te treffen wordt daarom gehandhaafd. Op grond
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van de vondsten worden vooral vindplaatsen verwacht die dateren uit de bronstijd tot en met de vroege
middeleeuwen. Ook de lage verwachting voor vindplaatsen vanaf de late middeleeuwen tot heden wordt
gehandhaafd.
Op de zuidelijke rug zijn in boring 67 drie stukjes prehistorisch aardewerk uit de bronstijd-ijzertijd aangetroffen
op een diepte van 90 en 120 beneden maaiveld in de Aa2-horizont van het plaggendek en op een diepte van
140 cm beneden maaiveld in de top van de C-horizont. Dit aardewerk is een aanwijzing voor een
archeologische vindplaats ter plekke van deze boring en/of op de zuidelijke rug. In boring 68 is een ijzerslak
aangetroffen op een diepte van 110 cm aan de onderzijde van de Aa2-horizont van het plaggendek. Deze
ijzerslak is een aanwijzing dat ter plaatse of in de buurt metaalbewerking heeft plaatsgevonden. Op grond van
de aanwezigheid van een tweefasig plaggendek, de aangetroffen relevante archeologische indicatoren en de
ligging buiten de gemeentelijke gronden, waar dus weinig tot geen verstoringen zullen hebben
plaatsgevonden, wordt de kans groot geacht dat de hier aanwezig vindplaats grotendeels intact is gebleven.
De hoge verwachting uit het bureauonderzoek om binnen de zuidelijke rug van zone C vindplaatsen uit het
laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen aan te treffen wordt daarom gehandhaafd.
Op grond van de vondsten worden vooral vindplaatsen verwacht die dateren uit de bronstijd tot en met de
ijzertijd. Ook de lage verwachting voor vindplaatsen vanaf de late middeleeuwen tot heden wordt
gehandhaafd.
In de tussen de bovengenoemde ruggen gelegen vlakte zijn in de boringen geen indicatoren aangetroffen.
Wel zijn er kleiige tot lemige beekafzettingen aangetroffen, waaruit blijkt dat er stromend water in de buurt
aanwezig moet zijn geweest. Ondanks het ontbreken van indicatoren en het feit dat de bodem slechts bestaat
uit een dikke bouwvoor gelegen op het zand dan wel klei van de C-horizont, wordt de kans op het aantreffen
van periferiesporen, behorende tot de vindplaatsen op de aan weerszijden gelegen ruggen, groot geacht.
Daarnaast ligt ook dit deel van de zone C grotendeels buiten de gemeentelijke gronden, waar dus weinig tot
geen verstoringen zullen hebben plaatsgevonden. De hoge verwachting uit het bureauonderzoek om binnen
de tussen de ruggen liggende vlakte van zone C vindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege
middeleeuwen aan te treffen wordt daarom gehandhaafd. Op grond van de vondsten op de ruggen worden
vooral sporen verwacht die dateren uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen. Ook de lage
verwachting voor vindplaatsen vanaf de late middeleeuwen tot heden wordt gehandhaafd.
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3.

Resultaten van het onderzoek

3.1

Landschapsgenese en bodemopbouw
Inleiding
Tijdens het proefsleufonderzoek zijn in de beide werkputten profielkolommen aangelegd en gedocumenteerd.
Er is voor kolommen gekozen inplaats van complete lengteprofielen omdat de bodemopbouw weinig variatie
vertoonde. Het PvE liet hiervoor voldoende ruimte.
In werkput 1 zijn vijf kolommen aangelegd en 1:20 gedocumenteerd. Deze kolommen zijn alle ongeveer 1
meter breed en alle zijn aan de zuidoostzijde van de werkput aangelegd.
in werkput 2 zijn zes kolommen aangelegd en 1:20 gedocumenteerd. Ook deze kolommen zijn ongeveer 1
meter breed. Hiervan zijn de eerste vijf aan de zuidoostzijde van de werkput aangelegd. De zesde
profielkolom is aan de noordwest zijde aangelegd.
Binnen het plangebied zijn de beide werkputten aangelegd op twee zandruggen behorende bij de TwekkelerEs. Deze es bestaat uit twee noordwest-zuidoost georiënteerde zandruggen, gescheiden door lager gelegen
vlaktes.
De noordelijke rug wordt begrensd door het beekdal van de Schoolbeek en de zuidelijke rug is begrensd door
een lager gelegen vlakte. De noordelijk gelegen hoge rug is geïnterpreteerd als een fluvioperiglaciale zandrug
binnen een vlakte van fluvioperiglaciale afzettingen. De zuidelijke rug is geïnterpreteerd als een dekzandrug
gelegen binnen een vlakte met grondmorene.
Op de beide ruggen bevind zich een plaggendek. op de noordelijke rug is dit plaggendek ongeveer 100 tot
150 cm dik. Op de zuidelijke rug is dit plaggendek ongeveer 60 tot 120 cm dik.
Onder dit plaggendek is op de noordelijke rug hier en daar nog een restant van de B-horizont aanwezig. De
natuurlijke ondergrond bestaat uit grof dekzand met veel ijzerafzetting, hetgeen wijst op natte omstandigheden
(zie afbeelding 4 ).
Onder het plaggendek op de zuidelijke rug bevind

zich een bioturbatielaag (mollenlaag). De natuurlijke

bodem (C-horizont) bestaat hier uit fijn dekzand met weinig ijzerafzetting, wat erop wijst dat hier het
grondwater veel minder invloed heeft gehad op de bodemvormingsprocessen (zie afbeelding 5).
Omdat bij de aanleg van de werkputten geen vondstmateriaal uit het plaggendek is aangetroffen, kan hierdoor
het plaggendek niet direct gedateerd worden. Indirect is dit bij benadering wel mogelijk.
Het plaggendek op de zuidelijke rug is jonger dan de sporen uit de inheems Romeinse periode. Het
plaggendek op de noordelijke rug is jonger dan de eronder gelegen karrensporen uit de late middeleeuwen.
Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied op de Josink es heeft aangetoond
dat er zich ook archeologische resten uit de 9e tot 12e eeuw op de es onder het plaggendek kunnen
bevinden.13
Bij onderzoek op de Usseler es zijn archeologische resten uit de late middeleeuwen aangetroffen op de
flanken van de es.14 Waarschijnlijk dat zich in deze periode de bewoning verplaatste naar de flanken en zijn
de escomplexen grootschalig als landbouw gebied ontwikkeld. Mogelijk vanuit een grotere behoefte aan
voedsel door de opkomst van de stad Enschede.
Ook de Twekkeler es kan in de late middeleeuwen als escomplex in gebruik zijn genomen.

13

Ploegaert 2005.

14

V.d.Weerden 2008, vindplaats D, F en G.
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Afbeelding 4: Profielkolom 4 in werkput 1.
De mate van verstoring in het noordelijk deel van het onderzochte gebied (werkput 1) is gering. Het deel direct
aan de westzijde van het fietspad aan de Auke Vleerstraat is verstoord door de aanleg van de riolering en
stadsverwarming. Hiernaast, in de proefsleuf, is de bodemopbouw onverstoord.
De mate van verstoring in het zuidelijk deel van het onderzochte gebied (werkput 2) is eveneens gering. Het
deel direct aan de westzijde van het fietspad aan de Auke Vleerstraat is hier ook verstoord door de aanleg van
de riolering en stadsverwarming. Hiernaast, in de proefsleuf, is de bodemopbouw grotendeels onverstoord.
In het zuidelijk deel van werkput 2 is daarentegen in het verleden zand afgegraven, zoals al verondersteld bij
het vooronderzoek.15 Hier zijn ter plaatse de archeologische resten verdwenen.
Ter hoogte van werkput 2 is ook vanaf de perceelsscheiding aan de westzijde tot aan het fietspad aan de
oostzijde het bovenste deel van het plaggendek deels ontgraven. Dit heeft daarentegen geen gevolgen gehad
voor de archeologische resten.
15

Schorn 2008. Afbeelding 4.1.

© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB Doetinchem

16 van 33

Project

: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Auke Vleerstraat te Enschede

Kenmerk

: S090075

Afbeelding 5: Profielkolom 1 in werkput 2.
Conclusie
De bodemopbouw binnen het onderzochte deel van het plangebied door middel van proefsleuven is
grotendeels onverstoord.
Het gebied bestaat uit twee verschillende zandruggen van dezelfde es. Op de beide ruggen bevind zich een
plaggendek. op de noordelijke rug is dit plaggendek ongeveer 100 tot 150 cm dik. Op de zuidelijke rug is dit
plaggendek ongeveer 60 tot 120 cm dik. Dit plaggendek is waarschijnlijk te dateren in de late middeleeuwen.
Onder dit plaggendek is op de noordelijke rug hier en daar nog een restant van de B-horizont aanwezig. De
natuurlijke ondergrond bestaat uit grof dekzand met veel ijzerafzetting, hetgeen wijst op natte
omstandigheden.
Onder het plaggendek op de zuidelijke rug bevind

zich een bioturbatielaag (mollenlaag). De natuurlijke

bodem (C-horizont) bestaat hier uit fijn dekzand met weinig ijzerafzetting, wat erop wijst dat hier het
grondwater veel minder invloed heeft gehad op de bodemvormingsprocessen.
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Binnen dit deel van het plangebied zijn de verstoringen gering. Aan de oostzijde van de werkputten is naast
het fietspad naast de Auke Vleerstraat een verstoring in de vorm van parallel lopende riolering en
stadsverwarming aanwezig. Hier zullen ter plaatse de archeologische resten verdwenen zijn.
In het zuidelijk onderzochte deel (werkput 2) is in het zuidelijk deel een verstoring aangetroffen in de vorm van
een ontgraving/zandwinning.

3.2

Analyse sporen en structuren

3.2.1

Inleiding
In de beide werkputten is één vlak aangelegd. In het noordelijke deel (werkput 1) is dit op 100 tot 150 cm
beneden maaiveld gebeurt, direct onder het plaggendek in de C-horizont. In het zuidelijk deel is dit op 60 tot
120 cm beneden maaiveld gebeurt, direct onder de bioturbatie laag (mollenlaag).
In werkput 1 zijn in het archeologische vlak sporen aangetroffen waarvan het merendeel van natuurlijke
oorsprong is. De antropogene sporen in deze werkput bestaan uit enkele bij elkaar horende karrensporen op
de zuidflank van de hier aanwezige zandrug.
In werkput 2 daarentegen zijn in het archeologische vlak 95 sporen aangetroffen waarvan het merendeel van
antropogene oorsprong is. Deze sporen maken deel uit van een nederzettingsterrein te dateren in de late
bronstijd tot inheems Romeinse periode.

3.2.2

Sporen en structuren
Nederzettingsporen (paalkuilen, kuilen, huisgreppels e.d.)
Structuren
In werkput 2 zijn delen van diverse structuren aangetroffen in de vorm van paalkuilen direct onder het
plaggendek in de bioturbatielaag (mollenlaag). Om welke structuren het gaat is door de geringe breedte van
de aangetroffen sporen niet te zeggen, hiervoor dient een groter archeologisch oppervlak aangelegd te
worden. Wel is duidelijk dat het in dit deel van het plangebied gaat om een nederzetting.
Waterputten en grote (opslag)kuilen zijn tijdens het proefsleufonderzoek niet aangetroffen.
Horizontale spreiding
Tussen de 30 en 40 meter vanaf de noordzijde in werkput 2 bevind zich een lichte natuurlijke depressie op de
noordflank van de zandrug. In deze depressie bevinden zich enkele (paal)kuilen waaronder een (paal)kuil
(spoor 14) met een concentratie aardewerk uit de eerste fase van de late bronstijd (zie afbeelding 6 en
paragraaf 3.3).
De grootste concentratie antropogene sporen bevinden zich in werkput 2 vanaf 70 meter over een lengte van
ongeveer 100 meter. het gaat hierbij om gemiddeld 90 sporen.
Vorm,aard, interpretatie
De antropogene sporen in werkput 2 zijn te interpreteren als nederzettingssporen. De doorsnede van de
sporen varieert tussen 20 en 80 cm. De grotere sporen bevinden zich vooral tussen de sporen in het zuidelijk
deel van de werkput. De sporen in werkput 1 zijn geïnterpreteerd als mogelijke (paal)kuilen en zijn vooral rond
tot ovaal van vorm. Enkele sporen zijn meer vierkant van vorm. De vulling van de sporen bestaat overwegend
uit grijsbruin zand zonder insluitsels.
Van de kleinere sporen zijn er vijf gecoupeerd. In de coupes is waar te nemen dat de diepte varieert tussen de
12 en 17 cm en een doorsnede hebben van ongeveer 20 tot 30 cm. In spoor (14) is een concentratie
aardewerk aangetroffen ( vondstnummer 12).

© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB Doetinchem

18 van 33

Project

: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Auke Vleerstraat te Enschede

Kenmerk

: S090075

Afbeelding 6: Spoor 14 in werkput 2.
Van de grotere sporen is er één gecoupeerd (spoor 94, afbeelding 7). Deze had een doorsnede van 80 cm en
een diepte van 35 cm. De vulling van het spoor bestond uit bruin zand. In dit spoor zijn één fragment
aardewerk en vijf fragmenten gebroken natuursteen aangetroffen (vondstnummer 16).

Afbeelding 7: Spoor 94 in werkput 2.
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Op het hoogste deel van de hier aanwezige zandrug, ongeveer in het midden van werkput 2, bevind zich een
oranjerood spoor in het vlak (spoor 20, afbeelding 8). Dit spoor is geïnterpreteerd als verbrand zand. De
oorzaak van dit verbrande zand is vooralsnog onbekend. Dat het hier gaat om een haardplaats of
crematieplaats is niet waarschijnlijk omdat er hiervoor geen enkele aanwijzing is in de vorm van
houtskoolresten.

Afbeelding 8: Detail vlak met onder andere spoor 20 in werkput 2.

Insluitsels, vondsten, datering, stratigrafie
In de antropogene sporen in werkput 2 bevinden zich in negen sporen insluitsels als aardewerk, gebroken
natuursteen en een metaalslak.
Het overige vondstmateriaal in werkput 2 bestaat uit aardewerk, gebroken natuursteen en metaalslakken
aangetroffen in de onderste laag van het plaggendek direct boven de bioturbatielaag. Waarschijnlijk gaat het
hierbij om verploegd nederzettingsmateriaal, opgenomen door grondbewerking in de oudste fase van het
plaggendek.
(post) Middeleeuwse landbouwsporen (greppels, sloten)
De antropogene sporen in werkput 1 zijn geïnterpreteerd als karrensporen. Deze sporen zijn gemiddeld 10 tot
15 cm breed en ongeveer 10 cm diep. De vulling van de sporen bestaat uit bruindonkergrijs gelaagd zand
zonder insluitsels. De vulling vertoont duidelijk een gelaagdheid zoals die bij karrensporen voorkomt.
De sporen hebben een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie en bevinden zich op de zuidelijke flank van de hier
aanwezige zandrug. Waarschijnlijk hebben deze sporen deel uitgemaakt van een karrenweg langs de flank
van deze rug van de Twekkeler es. Mogelijk is deze karrenweg te interpreteren als een laat middeleeuwse
route vanuit Enschede in het zuidoosten naar Delden/Hengelo in het noordwesten.
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Afbeelding 9: Karrensporen in werkput 1.

In werkput 2 bevinden zich enkele sporen die geïnterpreteerd zijn als greppels. Van deze greppels bevind er
zich één in het uiterste noordoosten van de werkput, op de hier aanwezige flank van de zandrug. De vulling
van deze greppel bestaat uit donkerbruingrijs zand zonder insluitsels. De vulling van deze greppel komt niet
overeen met de vulling van de nederzettingssporen en bevind zich ook ten dele in de onderste laag van het
plaggendek. de eerste fase van het plaggendek moet dus al aanwezig zijn geweest ten tijde van het
functioneren van deze greppel. Dit maakt een datering in de late middeleeuwen waarschijnlijk.
De overige vier greppels bevinden zich in het uiterste zuiddeel van werkput 2 op de zuidelijke flank van de hier
aanwezige zandrug en zijn noordwest-zuidoost georiënteerd. Deze greppels bevinden zich ook ten dele in de
onderste laag van het plaggendek. De vulling van de greppels bestaat uit donkerbruin zand zonder insluitsels.
De greppels in werkput 2 zijn waarschijnlijk te interpreteren als perceelsgreppels en te dateren in de late
middeleeuwen.
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Conclusie
In het noordelijk deel van het onderzochte gebied (werkput 1) zijn vrijwel geen antropogene sporen aanwezig,
behalve de resten van karrensporen. Mogelijk gaat het hierbij om een laat-middeleeuwse karrenweg van
Enschede naar Delden/Hengelo.
In het zuidelijk deel van het onderzochte gebied (werkput 2) zijn daarentegen veel antropogene sporen
aangetroffen (95 stuks). Deze sporen bevinden zich vooral op het hoogste deel van de hier aanwezige
zandrug en maken deel uit van een nederzettingsterrein. De sporen zijn nog goed bewaard gebleven onder
het plaggendek.
Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, gebroken natuursteen en metaalslakken. Het merendeel van dit
vondstmateriaal is aangetroffen in het onderste deel van het plaggendek. het gaat hierbij waarschijnlijk om
verploegd nederzettingsmateriaal.
De verstoringen binnen dit deel van het onderzoeksgebied beperken zich tot de zone direct ten westen van
het fietspad aan de westzijde van de Auke Vleerstraat. Het gaat hierbij om een riolering en de
stadsverwarming. Hiernaast is in het zuiddeel van werkput 2 een verstoorde zone aanwezig waar in het
verleden waarschijnlijk zand is gewonnen (afbeelding 10).

Afbeelding 10: Verstoringen in zuiddeel werkput 2, riolering en stadverwarming links en zandwinning rechts.
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3.3

Vondstmateriaal
Inleiding
Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, gebroken natuursteen en metaalslakken. Al het vondstmateriaal is
in werkput 2 aangetroffen. Een klein deel hiervan in sporen, de rest in de onderste laag van het plaggendek.
Aardewerk
Het aardewerk bestaat in totaal uit 31 fragmenten met een totaal gewicht van 250,9 gram.
Alle fragmenten zijn handgevormd en bijna allemaal gemagerd met grof zand in combinatie met
melkkwartsgruis en/of potgruis. Enkele fragmenten zijn gemagerd met middelgrof zand in combinatie met
potgruis. De grof gemagerde fragmenten zijn dikker en slechter afgewerkt dan de fijner gemagerde
fragmenten. De fijner gemagerde fragmenten zijn geglad of gepolijst.
De meeste fragmenten zijn afkomstig uit spoor 14. Het betreft hier een concentratie van fragmenten mogelijk
van hetzelfde individu (24 fragmenten). Deze fragmenten zijn deels verbrand en gemagerd met zeer grof
melkkwartsgruis in combinatie met grof zand. Eén wandfragment is aan de buitenzijde geglad.
Deze kenmerken laten deze fragmenten uit spoor 14 dateren in de vroege fase van de late bronstijd (11001000 v.Chr.).
Onder de overige fragmenten aangetroffen in werkput 2 bevinden zich ook een fragment dat zowel aan de
binnen als buitenzijde gepolijst is (vondstnummer 10) en gemagerd is met middelgrof zand in combinatie met
potgruis. Deze kenmerken dateren dit fragment in de ijzertijd of inheems Romeinse periode.
Tussen het aardewerk bevinden zich ook fragmenten van vlakke bodems. Randfragmenten zijn onder het
aardewerk afwezig.
Het aardewerk is te dateren in de late bronstijd tot de inheems Romeinse periode.
Metaalvondsten
Onder het vondstmateriaal bevinden zich vier metaalslakken met een totaal gewicht van 356,3 gram.
Van deze slakken is één fragment aangetroffen in een spoor. De andere drie fragmenten zijn aangetroffen in
de onderste laag van het plaggendek.
De metaalslakken zijn een mogelijke aanwijzing dat er op deze zandrug metaalbewerking heeft plaats
gevonden.
Natuursteen
Het natuursteen bestaat uit zestien fragmenten met een totaal gewicht van 538,9 gram. Onder dit natuursteen
bevind zich ook een klein verbrand bewerkt fragment vuursteen (2 gram).
Het natuursteen bestaat vooral uit gebroken graniet. Dit graniet is ter plaatse door het landijs afgezet.
Mogelijk zijn de fragmenten gebruikt als kooksteen. In dat geval zouden de fragmenten sporen moeten
vertonen van brand/vuur, dit is niet het geval. Graniet kan hiernaast ook gebruikt zijn als magering in
aardewerk.
Conclusie
Het aangetroffen vondstmateriaal is alleen aangetroffen in werkput 2. Voor een klein deel in sporen, voor het
grootste deel in de onderste laag van het plaggendek.
Het vondstmateriaal is de neerslag van een nederzettingsterrein te dateren in de late bronstijd tot de inheems
Romeinse periode.
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3.4

Specialistisch onderzoek
Inleiding
Bij dit onderzoek is uit spoor 61 (paalkuil) een monster genomen ten behoeve van archeobotanisch
onderzoek.
Archeobotanisch onderzoek
Het monster uit spoor 61 is genomen ten behoeve van archeobotanisch onderzoek om zodoende een
landschapsreconstructie mogelijk te maken (zie aanbeveling selectieadvies).
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4

Conclusies en beantwoording van de onderzoeksvragen

4.1

Beantwoording van de onderzoeksvragen
Het Programma van Eisen bevat de volgende vraagstellingen.16
Hoe is de aardkundige situatie?
1) Wat is de aard en genese van de aanwezige bodemopbouw?
Het onderzochte deel van het plangebied bevind zich op twee zandruggen van de Twekkeleres.
De bodemopbouw bestaat uit een plaggendek met een dikte tussen 150 en 60 cm. Hieronder bevind
zich op de zandrug in het noordelijk deel van het onderzochte plangebied (werkput 1) nog resten van
de B-horizont. De natuurlijke bodem (C-horizont) bestaat hier uit grof dekzand met veel ijzerafzetting,
hetgeen wijst op natte omstandigheden.
Op de zuidelijke rug bevind zich onder het plaggendek een bioturbatielaag (mollenlaag). De
natuurlijke bodem (C-horizont) bestaat hier uit fijn dekzand met weinig ijzerafzetting, wat erop wijst
dat hier het grondwater veel minder invloed heeft gehad op de bodemvormingsprocessen.
Is in de stratigrafie sprake van antropogene ophoging (boven dan wel onder eventueel aanwezige
archeologische resten)?
2) Op de aanwezige archeologische resten is sprake van een ophogingsdek (plaggendek) met een dikte
tussen 60 en 150 cm.
Hoe is de (geomorfologische) landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied?
3) Het onderzochte deel van het plangebied bevindt zich op twee zandruggen behorende bij de
Twekkeleres. Deze es bestaat uit twee noordwest-zuidoost georiënteerde zandruggen, gescheiden
door lager gelegen vlaktes.
De noordelijke rug wordt begrensd door het beekdal van de Schoolbeek en de zuidelijke rug is
begrensd door een lager gelegen vlakte. De noordelijk gelegen hoge rug is geïnterpreteerd als een
fluvioperiglaciale zandrug binnen een vlakte van fluvioperiglaciale afzettingen. De zuidelijke rug is
geïnterpreteerd als een dekzandrug gelegen binnen een vlakte met grondmorene.
Zijn archeologische grondsporen en/of vondsten aanwezig?
4) Er zijn in beide werkputten archeologische grondsporen aanwezig. Allen in werkput 2 zijn
hiernaast ook vondsten aanwezig.
Wat is de aard van de aangetroffen archeologische resten?
5) Is het mogelijk de functie van de vindplaats aan te geven; nederzetting, special activity area, off-site?
De archeologische resten in werkput 2 kunnen worden geïnterpreteerd als nederzettingsresten.
Vormen de aangetroffen grondsporen structuren? Zo ja, wat is de aard van de structuren?
6) Een deel van de aangetroffen sporen maken deel uit van structuren. De aard van de structuren kon
aan de hand van het beperkte oppervlak van het archeologisch leesbare vlak niet worden
vastgesteld.
Ligt het vondstmateriaal in situ of is het (deels) secundair gedeponeerd?
7) Een klein deel van het vondstmateriaal ligt in situ. Het merendeel van het vondstmateriaal is
secundair gedeponeerd doordat dit is verploegd.
Wat is de diepteligging ten opzichte van het maaiveld?
8) De diepte van het archeologisch leesbare vlak bevond zich in werkput 1 op 100 tot 150 cm
beneden maaiveld. In werkput 2 was dit op 60 tot 120 cm beneden maaiveld.

16

Eeltink 2008.
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Kan sprake zijn van vindplaatsen waar gebruikte bouwmethoden (stiepen, Schwellbalken) geen sporen
hebben nagelaten, zodat de bewoning uit andere verschijnselen moet blijken (aardkelders,
vondststrooiingen, e.d.)?
9) Deze genoemde bouwmethoden zijn niet waarschijnlijk binnen het onderzochte deel van het
plangebied omdat deze bouwmethoden vooral in de late middeleeuwen zijn gebruikt (13e/14e eeuw).
Er zijn binnen de werkputten geen aanwijzingen voor bewoning uit deze periode aan de hand van
vondstmateriaal en sporen.
Wat is de omvang van de vindplaats?
10) Is het mogelijk de horizontale en verticale begrenzingen aan te geven van de te verwachten
vondsten en sporen? Zo ja, waar ligt deze?
De horizontale begrenzing van de vindplaats in werkput 2 is goed aan te geven, deze bevind zich
direct onder het plaggendek. De verticale begrenzing van de vindplaats is niet aan te geven. De
concentratie sporen lijken vanaf 70 vanaf de noordzijde van de werkput toe te nemen.
Wat is de datering van de aangetroffen resten?
11) Wat is de datering van de aangetroffen resten?
De resten kunnen gedateerd worden in de late bronstijd tot de inheems Romeinse periode.
Is sprake van een of meerdere bewonings-/gebruiksperioden? Licht dit toe.
12) Er is waarschijnlijk sprake van meerdere bewoningsperioden omdat binnen het aardewerk een
duidelijke fasering te herkennen is.

Is sprake van een duidelijke stratigrafie? Licht dit toe.
13) Nee, er is geen sprake van een gescheiden bewoningsniveau.
Wat is de relatie tussen de vindplaats en directe omgeving?
Zijn er aanwijzingen waarom men deze locatie heeft uitgekozen voor de ter plekke aangetroffen
functie(s)? Zo ja, licht dit toe.
14) De uitgekozen locatie bevind zich op een hogere zandrug waar de bodemgesteldheid goed was. In
de directe nabijheid, aan de noordzijde van deze zandrug, bevond zich een beek (de schoolbeek).

Wat is de relatie tussen landschappelijke context en gaafheid? Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen voor
erosie?
15) Er zijn geen aanwijzingen voor erosie. Wel is het nederzettingsoppervlak waarschijnlijk opgenomen
in het onderste deel van het plaggendek, getuige het vondstmateriaal hierin.

Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om te komen tot een betrouwbare landschapsreconstructie
tijdens een eventueel definitief onderzoek?
16) Uit een spoor in werkput 2 (spoor 61) is een monster genomen ten behoeve van archeobotanisch
onderzoek om zodoende een landschapsreconstructie mogelijk te maken tijdens een eventueel
definitief onderzoek.
Wat is de gaafheid en conserveringstoestand?
Wat is de gaafheid en herkenbaarheid van de verschillende spoortypen? Licht dit toe per onderdeel en
geef een verklaring.
17) De gaafheid en herkenbaarheid van de sporen is goed. De sporen zijn niet uitgeloogd/uitgespoeld.
De gaafheid is goed vanwege de conserverende werking van het boven liggende plaggendek.
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Wat is de conserveringstoestand van het anorganische vondstmateriaal? Licht dit toe per categorie en
geef een verklaring.
18) De conserveringstoestand van het anorganische vondstmateriaal als aardewerk is goed, mede
vanwege de aanwezigheid van een plaggendek.
Wat is de conserveringstoestand van het organische vondstmateriaal? Licht dit toe per categorie en geef
een verklaring.
19) Organisch vondstmateriaal als bot of leer is niet aangetroffen. De conserveringstoestand ter
plaatse is niet gunstig vanwege het slecht conserverende milieu van het dekzand.
Wat is de conserveringstoestand van de paleo-ecologische resten en wat is de informatiewaarde ervan?
Licht dit toe per categorie en per type spoor waar het uitkomt en geef een verklaring.
20) Paleo-ecologische resten in de vorm van houtskool zijn slechts in één spoor aangetroffen (spoor 61).
Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor macroresten én organische en
anorganische artefacten?
21) De conserverende werking voor dergelijke resten is slecht vanwege het slecht conserverende milieu
van het dekzand. Hiernaast kunnen houtskoolresten nog worden aangetroffen, getuige spoor 61.
Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden?
22) De nederzettingshorizont is bij het ontstaan van het plaggendek (deels) verploegd waarbij een deel
van het vondstmateriaal verspreid is geraakt.
Is sprake van een afdekkende laag of lagen?
23) Er is sprake van een afdekkende laag in de vorm van een plaggendek (60 tot 150 cm).
Tot welke verstoring (lengte, breedte, diepte) hebben de begeleide sloop- en graafwerkzaamheden
(eventueel) geleid?
24) N.v.t.
Wat is de kwaliteit van de vindplaats?
Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de vindplaats? Licht dit toe.
25) De fysieke kwaliteit is goed vanwege de aanwezigheid van een plaggendek
Indien verstoringen zijn aangetroffen, wat is de omvang van deze verstoringen? Licht dit toe.
26) Aan de oostzijde van de werkputten bevinden zich diepere verstoringen in de vorm van een riolering
en de stadsverwarming. In het zuidelijk deel van werkput 2 bevind zich een verstoring in de vorm van
een ontgronding.
Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde) van de vindplaats?
Licht dit toe.
27) De inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats is hoog. De zeldzaamheid is gemiddeld omdat in de
nabije omgeving op de Josink es, Elferink es en de Usseler es ook bewoningssporen uit dezelfde
periode is aangetroffen. Hierom is de informatie- en ensemblewaarde hoog. Als geheel kunnen de
gegevens veel informatie opleveren voor deze microregio.
Is de vindplaats of bij meerdere vindplaatsen, zijn de vindplaatsen te classificeren als
behoudenswaardig? Licht dit toe.
28) De vindplaats is te classificeren als behoudenswaardig omdat deze belangrijke informatie kan
toevoegen aan het beeld voor deze microregio in de late bronstijd tot de inheems Romeinse periode.
Ten aanzien van welke thema’s uit de NOaA kan deze vindplaats informatie opleveren? Licht dit toe.
29) Deze vindplaats kan informatie opleveren voor de volgende thema's:
Hoofdstuk 11: ''De vroege prehistorie'', hoofdstuk 17:''De late prehistorie in Noord-, Oosten Zuid-Nederland en het rivierengebied'' en hoofdstuk 20:'''De Romeinse tijd,
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middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Midden en Oost-Nederlands zandgebied''.
Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte (bijvoorbeeld
alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is (bijvoorbeeld) sprake van:
a. verstoring van antropogene aard
b. erosie
c. aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik
d. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk of
weeromstandigheden
e. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen
f. een combinatie hiervan?
30) N.v.t.
Zijn beschermingsmaatregelen mogelijk?
Wat kan de invloed zijn van de geplande bouw- c.q. funderingswijze en eventuele fysieke
beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld ophoging) op de archeologische resten?
31) Eventuele beschermingsmaatregelen zijn niet mogelijk omdat de geplande werkzaamheden de
vindplaats geheel zullen verstoren.
Kunnen binnen de geplande ontwikkeling de eventueel aanwezige archeologische resten worden
beschermd? Zo ja, hoe?
32) Nee, zie vorige vraag.

4.2

Conclusies
Er zijn op het hoogste deel van de zuidelijke zandrug, binnen het onderzochte deel van het plangebied, resten
aangetroffen van een nederzetting te dateren in de late bronstijd tot inheems Romeinse tijd. Deze resten
bestaan uit (paal)kuilen. Deze sporen maken (voor een deel) deel uit van diverse structuren.
Het vondstmateriaal bestaat uit handgevormd aardewerk, gebroken natuursteen en metaalslakken. Een klein
deel hiervan is uit sporen afkomstig, het merendeel is uit de onderste laag van plaggendek afkomstig en zal bij
het ontstaan van het plaggendek verploegd zijn.
Op de noordelijke zandrug zijn geen antropogene sporen aangetroffen, behalve enkele bij elkaar horende
karrensporen. Deze sporen maken waarschijnlijk deel uit van een route van Enschede naar Delden/Hengelo.
De bodemgesteldheid van de noordelijke zandrug is te nat en daarom dermate slecht dat deze locatie niet
aantrekkelijk is geweest voor bewoning.
De bodemgesteldheid van de zuidelijke zandrug is daarentegen goed, wat zijn neerslag heeft gevonden in de
nederzetting aldaar.
Het plaggendek heeft een conserverende werking gehad op de sporen. Alleen aan de oostzijde, direct naast
het fietspad aan de westzijde van de Auke Vleerstraat, is een diepe verstoring aanwezig in de vorm van een
riolering en stadsverwarming. Hier zullen de archeologische resten verdwenen zijn.
Aan de hand van het vooronderzoek is aan het onderzochte deel van het plangebied een hoge
archeologische verwachting toegekend voor bewoning uit het laat-paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en
vroege middeleeuwen. Een lage archeologische verwachting is toegekend aan sporen uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd.
Ten dele kunnen deze verwachtingen bevestigd worden. De hoge verwachting voor sporen uit het laatpaleolithicum, mesolithicum, neolithicum en vroege middeleeuwen kan voor de noordelijke zandrug (werkput
1) bijgesteld worden naar laag vanwege de slechte bodemgesteldheid en het afwezig zijn van dergelijke
sporen in dit onderzochte deel. Voor verwachting van sporen uit de late middeleeuwen kan worden gesteld
dat dit voor de noordelijke zandrug gemiddeld is vanwege de aanwezigheid van karrensporen uit deze
periode.
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De hoge verwachting voor sporen uit het laat-paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en vroege
middeleeuwen kan voor de zuidelijke zandrug (werkput 1) gehandhaafd worden. Dit kan aangevuld worden
met een hoge verwachting voor sporen uit de late prehistorie en inheems Romeinse tijd.
De lage verwachting voor sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd kan worden bijgesteld naar
gemiddeld omdat hier ook sporen uit deze periode zijn aangetroffen.
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5

Archeologische waardering en selectieadvies

5.1

Waardering volgens specificatie VS 06
Inleiding
Om tot een afgewogen oordeel te komen over de archeologische waarde van een archeologisch interessante
locatie dient volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie een vastomlijnde procedure te worden
gevolgd. Eerst dient een standaard scoringstabel ingevuld te worden. Aan de hand van een aantal
parameters, te weten beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit, wordt de score bepaald.
Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder)voor beleving en fysieke kwaliteit, wordt naar de
inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bekijken of de vastgestelde vindplaatsen behoudenswaardig zijn.
Indien te verwachten is dat op één van deze criteria hoog wordt gescoord, worden de archeologische
vindplaatsen behoudenswaardig geacht. De wijze waarop deze waardering tot stand is gekomen is terug te
vinden op de website van de SIKB (www.SIKB.nl).
Voor het plangebied, zijn de factoren als volgt ingevuld (tabel 5.1):
Beleving
Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten waarbij de criteria schoonheid en herinnering gebruikt
worden. Aangezien er geen zichtbare monumenten zijn aangetroffen, zijn deze criteria hier niet van
toepassing (tabel 5.1).
Fysieke kwaliteit
De gaafheid en conservering krijgen een middelhoge score. De afdekking door middel van een dik esdek
zorgt voor een goede conservering van de aangetroffen archeologische waarden. Een representatief aantal
sporen is gecoupeerd, waarbij is gebleken dat paalsporen en kuilen zich duidelijk aftekenen. De
conserveringsdiepte van paalsporen en botanische resten is goed te noemen.
Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde
en representativiteit. In het geval van dit onderzoek krijgen drie daarvan een hoge waardering (tabel 5.1)
Doordat in de regio de nederzettingssporen uit de periode late bronstijd tot inheems Romeinse periode nog
relatief zeldzaam zijn, is de score hiervoor gemiddeld.
De vindplaats kan waardevolle informatie verschaffen voor hoofdstuk 11: ''De vroege prehistorie'', hoofdstuk
17:''De late prehistorie in Noord, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied'' en hoofdstuk 20:'''De
Romeinse tijd, middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Midden en Oost-Nederlands zandgebied''. Hierdoor
scoort de informatiewaarde hoog.
Ook de ensemblewaarde scoort hoog omdat in de directe omgeving meerdere nederzettingsresten uit de late
bronstijd tot inheems Romeinse periode zijn aangetroffen.
In de regio komen dergelijke nederzettingsresten vooral op zandruggen van escomplexen voor. hierdoor zijn
dergelijke resten representatief voor de regio en scoort daarmee ook hoog.

Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Nvt

Herinneringswaarde

Nvt

Gaafheid

2

Fysieke kwaliteit

Toelichting

De aangetroffen nederzettingssporen zijn goed bewaard gebleven
door de conserverende werking van het plaggendek.
Mobilia zijn deels verploegd en vermoedelijk overwegend
secundair gedeponeerd.
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Conservering

2

Metaal, aardewerk en natuursteen zijn goed geconserveerd.
Botanische archeologische resten zijn geconserveerd.
Botmateriaal is slecht/niet geconserveerd aangetroffen.

Inhoudelijke kwaliteit
Zeldzaamheid

2

In de regio zijn nederzettingssporen uit de periode late bronstijd
tot inheems Romeinse periode nog relatief zeldzaam.

Informatiewaarde

3

De vindplaats kan aanvullende informatie verschaffen over
onderzoeksthema hoofdstuk 11, 17 en 20 (zie onderzoeksvraag
29).

Ensemblewaarde

3

De ensemblewaarde van de nederzettingsresten is hoog omdat in
de directe omgeving, op de Josink es, de Elferink es en Usseler
es , ook nederzettingsresten uit dezelfde periode zijn
aangetroffen.

Representativiteit

3

De

aangetroffen

nederzettingsresten

zijn

in

hoge

mate

representatief voor de regio. Op de escomplexen is de
verwachting voor dergelijke resten hoog.

Tabel 5.1: Scoretabel waardestelling (KNA 3.1).
In deze tabel is te zien dat voor de inhoudelijke kwaliteit ruim boven gemiddelde score geldt. Vervolgens
wordt, op basis van de scores in de tabel, in het beslissingsdiagram (figuur 5.1) bepaald of de vastgestelde
vindplaats behoudenswaardig is .

Hoog
Beleving
Laag
hoog

Fysieke kwaliteit

hoog
Laag

Hoge inh. kwaliteit

Inhoudelijke kwaliteit

Behoudenswaardig

Ja
Laag

Representativiteit
Nee

Ja

Nee

Niet
behoudenswaardig

Figuur 5.1: Waarderingscriteria (conform KNA3.1).
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Op grond van deze waarderingscriteria is af te leiden dat de onderzoekslocatie behoudenswaardig is.

5.2

Selectieadvies volgens specificatie VS 07.
Het onderzoek aan de Auke Vleerstraat heeft aangetoond dat een deel van het toekomstige wegtracé een
nederzettingsterrein zal doorkruizen uit de bronstijd tot de inheems Romeinse tijd. Op grond van de
gehanteerde criteria en parameters zoals zijn gespecificeerd in de KNA versie 3.1 om tot een waardering van
een vindplaats te komen, moet geconcludeerd worden dat de vindplaats behoudenswaardig is. Het streven
van de overheid is er op gericht dergelijke vindplaatsen in situ te behouden. Indien, na overweging om de
infrastructurele ingrepen aan te passen en na toetsing aan de prioriteiten, de in het van gemeentewege
vastgestelde archeologische beleid zijn verankerd, dit streven niet mogelijk blijkt te zijn, wordt geadviseerd de
site ex situ te behouden.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop
wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat er al bodemverstorende activiteiten of daarop
voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. Het nemen van het definitieve selectiebesluit is
voorbehouden aan de bevoegde overheid, de gemeente Enschede, na toetsing van de onderzoeksresultaten.
Alvorens tot de uitvoering van behoud ex situ kan worden overgegaan, dienen een aantal vast omlijnde
procedures te worden gevolgd zoals is vastgelegd in de KNA versie 3.1.
Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden.
De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in de resterende delen van het plangebied kan nooit
volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat men bij
bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden. Mochten er
tijdens de geplande werkzaamheden in de tracégedeeltes buiten de aangetroffen vindplaats toch
archeologische waarden worden aangetroffen, dan geldt conform artikel 53 van de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg (WAMZ, 2007) een meldingsplicht bij de bevoegde overheid, de Gemeente Enschede.
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Bijlage 1:
Overzicht van relevante geologische en archeologische tijdvakken
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