balans op te maken met alle betrokkenen. Behoud in situ van archeologische vindplaatsen was
bijna niet mogelijk vanwege de wijze van aanleg van de weg. Dat betekende maar één ding: een
opgraving.

Alle wegen leiden rond Voorst
Harry Pape-Luijten1

Zonder wegen zijn we nergens. Sommige mensen zullen zeggen dat we mét wegen ook
nergens zijn, gezien de files nagenoeg elke ochtend, maar enfin. Voor velen in het buitengebied
van Gelderland zijn het vooral de N-wegen die essentieel zijn voor de mobiliteit. Wat daarbij
vaak vergeten wordt is dat veiligheid en leefbaarheid hier ook een grote rol bij spelen: des te
meer verkeer via de verbindingsroutes in het achterland op pad gaat, des te drukker wordt
het in de woonkernen die aan deze wegen liggen. De provincie Gelderland heeft zich de
afgelopen jaren ingezet om enkele zwaar belaste kernen zoveel mogelijk te ontzien door
rondwegen aan te leggen. Het gros van die plannen lag al ongeveer twintig jaar op de plank,
maar door een combinatie van financiële en omgevingsaspecten zijn die pas de afgelopen
jaren in uitvoering gegaan. Zo ook de rondweg N345 Voorst, bedoeld om al het verkeer
dat zich dagelijks via de Rijksstraatweg dwars door het dorp tussen Apeldoorn en Zutphen
bewoog, om te leiden. De rondweg is in december 2018 geopend na een veelbewogen traject
van voorbereiding, onderzoek en realisatie.
Wat grote infrastructurele projecten als deze rondweg met elkaar gemeen hebben, is dat
archeologisch onderzoek een essentieel onderdeel uitmaakt van het proces. Nog voor het
exacte tracé goed en wel vastligt worden de voorkeursroute en alternatieven met elkaar
vergeleken op verschillende milieuaspecten, waaronder de impact op het bodemarchief. Als
het winnende compromis dan is gekozen, kan er archeologisch veldwerk worden uitgevoerd ter
toetsing van de verwachting. Eerst worden verkennende boringen gezet om de bodemopbouw
en zijn mate van intactheid te bepalen. Daarna wordt er in kansrijke zones karterend geboord
om vindplaatsen op te sporen. Meestal is de provincie in elk geval tot en met deze stap
bevoegd gezag, omdat er vaker wel dan niet een provinciaal bestemmingsplan (inpassingsplan)
nodig is om het project überhaupt planologisch mogelijk te maken. Op dat moment zijn
verwachtingsgebieden vertaald naar archeologische dubbelbestemmingen. Voor de
daadwerkelijke realisatie van de rondweg is echter een omgevingsvergunning nodig, waarvoor
de gemeente bevoegd gezag is. Vaak wordt pas in deze fase, als de voor de weg benodigde
bodemingrepen scherper in beeld zijn, gravend vervolgonderzoek uitgevoerd. Op die manier
kunnen gericht proefsleuven worden aangelegd waar dat mogelijk is.

De meeste archeologen die in het veld staan, hebben vaak weinig idee van de processen
en partijen die bezig zijn met de totstandkoming van een dergelijk omvangrijk onderzoek.
Misschien is dat maar goed ook, want het kan soms behoorlijk complex worden. In het geval
van de Voorster rondweg was er een opdrachtgever (provincie Gelderland), haar archeologisch
adviseur (Rubicon Erfgoed), een civiele uitvoerder (FL Liebregts), diens archeologisch adviseur
(Greenhouse Advies), een archeologische uitvoerder (BAAC) en een bevoegde overheid
(gemeente Voorst/regio-archeoloog Stedendriehoek).
Het was aan de civiele uitvoerder om de weg vóór de deadline aan te leggen én ervoor te
zorgen dat het archeologisch onderzoek bijtijds, degelijk en in afstemming met vrijgave voor
explosieven zou worden uitgevoerd. Een mooie uitdaging!

Een verhaal van vijf vindplaatsen
Tijdens het vooronderzoek door RAAP en Greenhouse Advies waren vijf verschillende
vindplaatsen in het tracé van de nieuwe rondweg aan het licht gekomen, die allemaal
opgegraven zouden worden daar waar ze bedreigd werden door de geplande werkzaamheden.
Op vindplaats 1 aan de Hezeweg waren ijzertijdaardewerk, nederzettingssporen uit 800-1100
n.C. en mogelijke sporen behorend tot een legerkamp uit de Tachtigjarige Oorlog aanwezig.
Vindplaats 2 aan de Kruisweg bevatte een crematiegraf uit de midden- of laat-Romeinse tijd
en een verkaveling uit de periode middeleeuwen-nieuwe tijd. Tussen De Riete en de Enkweg
bevond zich vindplaats 3, met nederzettingssporen uit de vroege bronstijd, de ijzertijd en de
Romeinse tijd, alsook een crematiegraf uit de late bronstijd of vroege ijzertijd. Vindplaats 4
vervolgens, een driedelige site die zich uitstrekte tussen De Riete en de Klarenbeekseweg,
herbergde nederzettingsresten uit de midden-bronstijd, ijzertijd, middeleeuwen en
nieuwe tijd. Ten noorden van de Klarenbeekseweg ten slotte bevond zich vindplaats 5, met
nederzettingssporen uit de middeleeuwen.2

Complexe uitdaging
Dit alles vond ook plaats in Voorst, gelegen in de gelijknamige gemeente op de grens van Veluwe
en IJssel. Het was in 2017 dat het overgrote deel van de proefsleuven was aangelegd door RAAP
en ik door de provincie werd gevraagd om het resterende onderzoek tot aan de aanleg van de
weg te regelen.
Dit was vóór mijn aanstelling als regio-archeoloog Stedendriehoek: op dit moment was mijn
voorganger Nathalie Vossen de adviseur archeologie van de gemeente Voorst. In goed overleg
werden de laatste proefsleuven aangelegd door Greenhouse Advies, waarna het tijd was om de

1 Harry Pape-Luijten is senior adviseur archeologie Rubicon Erfgoed en regio-archeoloog Stedendriehoek.
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2 Scholte Lubberink 2017; Fijma e.a. 2018.

153

Al met al boden de opgravingen voorafgaand aan de aanleg van de rondweg, waarvan het
veldwerk uiteindelijk tussen begin november 2017 en eind juni 2018 plaatsvond, een unieke
kans voor een doorsnede van de bewoningsgeschiedenis van het dorp. Natuurlijk leverden de
opgravingen zowel antwoorden als meer vragen op.
Na de opgravingen door BAAC wisten we in elk geval dit:
z Vindplaats 1 was een nederzetting uit de vroege tot volle middeleeuwen (met
hutkommen), met ook een prehistorisch deel uit in ieder geval de vroege bronstijd.
z Vindplaats 2 was een klein crematiegrafveld uit de Romeinse tijd.
z Vindplaats 3 had een zuidelijk deel met sporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd,
een noordelijk deel met nederzettingssporen waarvan de datering (nog) niet vaststaat en
vier crematiegraven uit de late bronstijd of vroege ijzertijd.
z Vindplaats 4 bezat een spreiding van (paal)kuilen met daarbinnen een zekere mate van
clustering. De datering van de sporen lijkt gezocht te moeten worden in de late bronstijd
of ijzertijd. Aan de uiterst noordelijke zijde van deze vindplaats overlappen deze sporen met
die van een nederzettingsterrein uit de volle middeleeuwen.
z Vindplaats 5 had een zuidelijk deel met voortzetting van de volmiddeleeuwse nederzetting
uit vindplaats 4 en een noordelijk deel met nederzettingssporen (hutkommen) uit de
Romeinse tijd.3

bootvormige boerderij was met een hoogtepunt in de 10de eeuw.4
Ook op vindplaats 4 werd zo’n Gasselte-boerderij gevonden, die op basis van het aardewerk dat
werd aangetroffen in de 10de-12de eeuw kan worden geplaatst. Met dergelijke vondsten treedt
het middeleeuwse verleden van Voorst steeds meer uit de schaduw.

De periode van de 9de-11de eeuw verdient in het licht van dit jubileumboek extra belichting.
Zo zijn drie van de vier boerderijen die op vindplaats 1 werden aangetroffen van het type
Odoorn C of Gasselte A/B. De eerste stamt uit de 9de eeuw, terwijl Gasselte A een uitgesproken

Ambacht en nijverheid
Een opzienbarende vondst was de aanwezigheid van 29 hutkommen op vindplaats 1 en nog eens
drie in vindplaats 5. De exacte datering van deze hutkommen is echter niet zeker, omdat hierover
nog altijd aanzienlijke discussie bestaat. Hutkommen komen in Noord- en Oost-Nederland en
aangrenzend (Noord-)Duitsland voor vanaf de vroeg-Romeinse tijd. In Zuid-Nederland, d.w.z.
het deel dat onder gezag van Rome viel, zijn ze vooral gedateerd in de 4de-6de/7de eeuw, maar
ook daarna komen ze nog voor; enkele voorbeelden dateren nog uit de volle middeleeuwen.
Ze worden meestal gezien als ‘Germaanse’ structuren, die vooral dienden als werkplaats voor
textiel- of metaalbewerking of opslag. Brandgevaar was een reden om deze activiteiten apart
onder dak te brengen.
In Zuid-Nederland komen hutkommen vooral voor op de zandgronden, mogelijk te associëren
met Germaanse foederati die door het Romeins gezag werden uitgenodigd om het gebied

3 Ter Wal 2019.
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te versterken of te bevolken. De oudste resten van (tweepalige) hutkommen ten zuiden van
de Rijn dateren blijkens voorlopige resultaten uit de late 1ste eeuw en zijn, samen met de
overblijfselen van een driebeukige gebouwplattegrond en enkele waterputten, op een erf in
Blerick-Heierhoeve aangetroffen. Er zijn enkele andere vroege voorbeelden van deze structuren
uit Zuid-Nederland die uit de 3de eeuw dateren (bijv. Breda-Steenakker) of mogelijk zelfs uit de
gevorderde 2de eeuw.

Feest en beleving
Toen de weg bijna in gebruik kon worden genomen, was het tijd voor een feestelijke opening.
Tijdens het veldwerk in de maanden ervoor was door de provincie en FL Liebregts een open
dag georganiseerd, waar op een doordeweekse woensdagmiddag ongeveer 300 mensen op
af kwamen van zo ver als Ermelo en Enschede. We hadden rekening gehouden met vooral
lokale opkomst, dus zoveel animo was een enorme verrassing. Het zorgde er ook voor dat
de kracht van het verleden in dit project zo goed voelbaar werd, dat de provincie besloot dat
‘archeologie’ tijdens de opening van de rondweg in december 2018 een welverdiende plek in de
feestelijkheden moest krijgen. Vooral aan de twee lokale basisscholen zouden we, net als tijdens
de open dag, weer veel aandacht besteden: 200 leerlingen ditmaal, van groep 1 tot 8. Op de dag
zelf waren we dan ook aanwezig met een zeven meter lange zandbak vol vondsten (met dank
aan depots uit de wijde omtrek), tafels met aan te raken materiaal, een vitrine met vondsten uit
de opgravingen, kleurplaten en een heuse ‘voeldoos’. Een wedstrijdje met die laatste resulteerde
in twee jonge winnaars, die met de gedeputeerde en wethouder de straatnaamborden voor de
nieuwe rondweg mochten opgraven.
En nu? Op dit moment is BAAC druk bezig met de uitwerking van het onderzoek; een
conceptrapportage verwachten we niet eerder dan in 2020. Nathalie Vossen zal, zoals het nu
lijkt, als adviseur van de gemeente Voorst de beoordeling uitvoeren, want in dit project ben
ik provinciaal adviseur en geen regio-archeoloog. Zo houden we de lijnen strak en zuiver! We
gaan ook kijken of er aandacht kan worden besteed aan de voorlopige resultaten, bijvoorbeeld
tijdens de Nationale Archeologiedagen. Bovendien kan een ieder die zich te voet of met de fiets
langs de rondweg begeeft zien en lezen wat er allemaal gevonden is, dankzij twee rustpunten
met elk een geïllustreerd informatiebord. Aan de Klarenbeekseweg wordt verteld over ‘wonen
langs weg en water in de middeleeuwen’, langs de Enkweg over ‘ambacht en nijverheid in
de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen’. Dat is dan ook voldoende reden om eens in dit
prachtige gebied te gaan kijken, dat nu al een stuk rustiger is sinds de rondweg er ligt. En wat de
toekomst brengen mag ten aanzien van het verleden? We gaan het zien ....

Maar die vroege dateringen worden betwist, bijvoorbeeld door Heeren: “[…] there is to date
not a single example of a sunken hut that can be convincingly dated to the 3rd century.” 5 Ook
het etnische label van ‘Germaans’ dat aan dit structuurtype wordt gekoppeld is niet zonder
discussie, dus het laatste woord over hutkommen is nog niet gezegd. Vooralsnog worden de
Voorster hutkommen op vindplaats 1 in de middeleeuwen gedateerd en die van vindplaats 5 in
de Romeinse tijd. Hopelijk gaan de vele vondsten uit deze structuren en de genomen monsters
ten behoeve van chronologisch en botanisch onderzoek hier meer licht op laten schijnen.

5 Heeren en Van der Feist 2017.
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De foto’s zijn tijdens de open dag gemaakt door de auteur.
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