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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Borne heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventarise-

rend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorbereidingen 

voor de realisatie van de woonbuurt Beekdalwonen als onderdeel van de woningbouwlocatie 

Bornsche Maten. Het onderzoek besloeg een gebied van circa 10 ha ingeklemd tussen de Hem-

melhorst, Piepersveldweg en 3e Hemmelhorst.  

 

Tijdens het onderzoek is in het gebied tussen de 1e en 3e Hemmelhorst een circa 6,6 ha groot 

terrein met nederzettingssporen uit ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd gelokaliseerd en be-

grensd. Duidelijke bewoningssporen uit voorafgaande perioden ontbreken. Na het afbreken van 

de bewoning in de vroeg-Romeinse tijd is het terrein pas in de loop van de middeleeuwen en de 

nieuwe tijd weer als akker in gebruik genomen. De vindplaats kenmerkt zich door een relatief 

lage dichtheid aan grondsporen, hoofdzakelijk (water)kuilen en paalsporen. Aangenomen mag 

worden dat de sporen en structuren de neerslag vormen van een vrijstaande boerderij met bijge-

bouwen en waterkuilen die in de loop van de tijd met enige regelmaat over een korte afstand 

werd verplaatst. Een deel van het nederzettingsterrein ligt op een voor de Bornsche Maten uit-

zonderlijk hoog gelegen zandrug en ander deel ligt op relatief natte en sterk ijzerhoudende bo-

dems in het omringende beekdallandschap. Een groot deel van de nederzetting gaat verborgen 

onder een dik plaggendek. Andere delen zetten zich voort in de omliggende heideontginningen, 

waar sprake is van een dunne bouwvoor op een ijzerrijke en deels lemige ondergrond. 

Aan de oostzijde van de vindplaats is een verland ven aangetroffen met een diepte van 145 cm 

en een omvang van circa 86 bij 41 m. De onderste opvulling van het ven bestaat uit lagen (zan-

dig tot sterk zandig) amorf veen afgewisseld met (spoel)zandlaagjes met een gezamenlijke dikte 

van ongeveer 60 cm. Het is voor het eerst dat tijdens archeologisch onderzoek in de Bornsche 

Maten veenlagen van een substantiële omvang zijn aangetroffen. Doordat deze zich aan de rand 

van een nederzettingsterrein bevinden, is de potentiele informatiewaarde van de opvulling van 

het ven bijzonder hoog. 

 

Het merendeel van het vondstmateriaal (handgevormd aardewerk, stenen etc.) kan geclassifi-

ceerd worden als nederzettingsafval. Aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten ontbreken. Op 

grond van aardewerk dat de eerste kenmerken van de Rijn-Wezer-Germaanse aardewerktraditie 

vertoont, was de nederzetting tot in de tweede helft van de eerste eeuw na Chr. bewoond. Ande-

re scherven duiden op een aanvang van de bewoning in de tweede helft van de ijzertijd. 

 

De vindplaats kenmerkt zich door een grote fysieke en inhoudelijke kwaliteit en komt daarom in 

aanmerking voor duurzaam behoud of, indien dit niet mogelijk is, voor een opgraving. Hij ligt 

compleet en geheel vrij in het veld. Er is binnen het nederzettingsterrein geen sprake van be-

bouwing of infrastructuur. Het grootste deel van de nederzettingssporen gaat verborgen onder 

een dik beschermend plaggendek. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de gemeente Borne heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventarise-

rend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorbereidingen 

voor de realisatie van de woonbuurt Beekdalwonen als onderdeel van de woningbouwlocatie 

Bornsche Maten (figuur 1). Het grondverzet dat gepaard gaat met de realisatie van de geplande 

woningen en infrastructurele werken vormt mogelijk een bedreiging voor geconstateerde archeo-

logische waarden. In 2004-2006, maar ook al eerder,1 zijn ter hoogte van Beekdalwonen archeo-

logische vondsten gedaan die duiden op de aanwezigheid van een omvangrijk terrein met arche-

ologische resten uit de steentijd, maar vooral de ijzertijd en/of Romeinse tijd.2 Op grond hiervan 

is deel van het terrein op de archeologische gebiedenkaart bij de omgevingsvisie van de provin-

cie Overijssel aangemerkt als terrein van hoge archeologische waarde (Archis-

monumentnummer 9146). De exacte aard en datering van de aanwezige resten, hun conserve-

ring en omvang zijn vooralsnog onbekend. Een proefsleuvenonderzoek is het meest geschikt om 

hierover duidelijkheid te verschaffen. 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is, conform de Kwaliteitsnorm 

voor de Nederlandse Archeologie (KNA; http://www.sikb.nl), een Programma van Eisen (PvE) 

opgesteld.3 Dit PvE diende als leidraad voor het onderzoek. Het veldwerk is uitgevoerd van 9 tot 

en met 18 november 2015. De uitwerking vond plaats tussen 18 november 2015 en 25 januari 

2016. Tijdens het onderzoek is op een prettige wijze samengewerkt met de contactpersonen van 

de gemeente Borne, de heren T. ter Ellen, S. de Boer en A.J. Compagner en de regionaal arche-

oloog dhr. J.A.M. Oude Rengerink. Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen te zijner 

tijd worden overgedragen aan het provinciaal depot voor bodemvondsten van de provincie Over-

ijssel. 

 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische be-

roepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteits-

borging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over 

een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

 

                                                           

 
1
  Van der Graaf 1992. 

2
  Scholte Lubberink 2006a. 

3
  Scholte Lubberink 2015. 
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1.2 Administratieve gegevens 

Plangebied: Bornsche Maten-deelgebied Beekdalwonen 

Plaats: Borne 

Gemeente: Borne 

Provincie: Overijssel 

Onderzoeksgebied: Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst 

Centrumcoördinaten: 250.200 / 480.800 

Hoekpunten:  NW 249.280/480.590 

 ZW 249.364/480.426 

 NO 249.607/480.739 

 ZO 249.888/480.565  

ARCHIS-waarnemingsnummers: 106432, 106451, 106454, 401087, 40472, 404476, 424174 en 

424192 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3973094100 

RAAP vindplaatsnummers: Bornsche Maten-catalogusnummer 24 

RAAP objectnummer(s): BOWW14-17, BOWW46, 48 en 52 

                                                           

 
4
  Scholte Lubberink 2006a, 90-92. 
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2 Voorafgaand onderzoek 

2.1 Regionale en lokale archeologische context 

In opdracht van de gemeente Borne wordt sinds 2003 archeologisch onderzoek uitgevoerd in de 

Bornsche Maten. Voorafgaand aan dit onderzoek was in en rond Borne al een relatief groot aan-

tal archeologische vindplaatsen en vondsten bekend. Vóór de jaren 80 van de 20e eeuw betrof 

het een bescheiden hoeveelheid (toevals)vondsten door particulieren. Van systematisch archeo-

logisch onderzoek was tot 1984 eigenlijk geen sprake. Voor die tijd is in de gemeente Borne 

slechts één kleine opgraving uitgevoerd (door medewerkers van het Rijksmuseum Twenthe, dat 

in die tijd over een opgravingsvergunning beschikte): in 1963 op het terrein van de havezate 

Weleveld te Zenderen.5 In de jaren 80 leidde de bouw van de wijk Stroom Esch en de oplettend-

heid van amateurarcheologen tot een stroom van archeologische vondsten. Tussen 1984 en 

1997 zijn op de Stroom Esch noodopgravingen verricht door de toenmalige Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en amateurarcheologen van de Archeologische Werk-

gemeenschap Nederland (AWN). De belangrijkste opgraving vond in 1987 en 1988 plaats ter 

hoogte van het Hoefblad waar een groot deel van een nederzetting (circa 1000 m²) uit de Karo-

lingische tijd (zevende tot met de negende eeuw na Chr.) werd onderzocht. Aangetroffen werden 

twee boerderijen die overeenkomsten vertonen met de Drentse typen Odoorn C en Gasselte A, 

diverse bijgebouwen en waterputten. Vermeldenswaardig is de vondst binnen de nederzetting 

van een oost-west georiënteerd inhumatiegraf met uitzonderlijk rijke bijgiften, waaronder een 

ijzeren zwaard, een vleugellans, ruitersporen en zestien zilveren Karolingische denarii uit het 

eind van de achtste en/of het begin van de negende eeuw na Chr. Uit vondsten in bouwputten 

ten westen van de opgraving blijkt dat de nederzetting zich in de loop van de tijd in 

(noord)westelijke richting heeft verplaatst.6 Elders in de Stroom Esch werden tussen 1981 en 

1997 in de omgeving van Erve Jenneboer grondsporen van een laatmiddeleeuwse nederzetting 

(tiende tot en met dertiende eeuw na Chr.) aangetroffen. De belangrijkste vondsten zijn een tien-

de-eeuwse tweebeukige schuur waarin een bouwoffer, in de vorm van omgekeerde kogelpot, was 

ingegraven en een groot rechthoekig (hoofd)gebouw van het (voorlopige) huistype Pesse.7 Ver-

meldenswaardig zijn verder een deel van een boerderij uit de ijzertijd en een vroegmiddeleeuwse 

waterput die in 1986 werden gevonden ter hoogte van de Oude Weerselosestraat/Kruisselbrink.8 

Vrijwel gelijktijdig met de vondsten op de Stroom Esch ontdekten amateurarcheologen tijdens 

nieuwbouw aan de Zuid Esch, direct ten noorden van de Grotestraat nabij de oude dorpskern 

van Borne, sporen van een nederzetting uit de midden-Romeinse tijd. Samen met archeologen 

van de ROB is naar aanleiding hiervan in 1988 een gebied van circa 500 m² opgegraven. Tijdens 

het onderzoek is een wirwar aan grondsporen opgetekend. Hieruit zijn onder meer twee grote, 

woonstalhuizen gereconstrueerd, die gelijkenis vertonen met de Drentse typen Wijster en Peelo, 

                                                           

 
5
  Hulshoff 1964. 

6
  Verlinde 1989 en 1990b, Van Nuenen 1995, Van Nuenen & Verlinde 1998, Groenewoudt & Scholte Lubberink 2007. 

7
 Van Nuenen 1995 en 1998, Groenewoudt & Scholte Lubberink 2007, Verlinde 1982, Waterbolk 2009: 101. 

8
 Van Nuenen 1995. 
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en diverse vier- en zespalige spiekers. Kenmerkend zijn de sporen (standgreppels) van omhei-

ningen die binnen Germaanse nederzettingen frequent voorkomen. Het in de nederzetting ge-

vonden aardewerk is typisch Rijn-Wezer Germaans (RWG) van karakter en dateert uit de tweede 

en derde eeuw na Chr. Verder zijn enkele scherven gedraaid Romeins aardewerk aangetroffen.9 

Buiten de Bornse nieuwbouwwijken vond eveneens archeologisch onderzoek plaats. Tijdens een 

veldkartering door medewerkers van RAAP, in het kader van de ruilverkaveling Saasveld-

Gammelke, zijn in 1991 in het gebied ten oosten van Borne tientallen archeologische vindplaat-

sen in kaart gebracht. Hier valt, naast diverse vindplaatsen met resten uit de ijzertijd, vooral het 

grote aantal vindplaatsen uit het mesolithicum op.10 

Tijdens verkennend archeologisch onderzoek in plangebied De Veldkamp, ten zuiden van Borne, 

zijn eveneens restanten van mesolithische (en/of neolithische) kampementen ontdekt.11 Daar-

naast is op de Schild Es, in hetzelfde plangebied, een urnenveld uit de late bronstijd en/of vroe-

ge ijzertijd en een laatmiddeleeuwse landweer aangetroffen.12 Het urnenveld is in de zomer van 

2008 opgegraven.13 

 

2.2 Archeologisch onderzoek in de Bornsche Maten 

De Bornsche Maten bestaat uit vrijwel vlakke beekoverstromingsvlakten en -dalbodems met 

daarbinnen verspreid voorkomende welvingen, ruggen en koppen (figuren 2 en 3). Het dal van 

de Bornsche beek vormt het westelijke deel. Aan de oostzijde gaat het plangebied geleidelijk 

over in een omvangrijke beekoverstromingsvlakte, waarin een groot aantal beken, afkomstig van 

de stuwwal van Oldenzaal, samenvloeien in de Bornsche beek (figuur 4). De hoofdstructuur van 

het landschap is in hoofdzaak een gevolg van (rivier-)erosie door smeltwaterstromen. Het relatief 

laaggelegen gebied wordt in bodemgeografische zin gekenmerkt door het voorkomen van natte 

tot zeer natte bodems, zoals veldpodzolen, vaaggronden en beekeerdgronden (figuur 5). 

 

In de Bornsche Maten wordt sinds 2003 archeologisch onderzoek verricht. In dat jaar is voor het 

plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarin een overzicht is gegeven van bekende ar-

cheologische vindplaatsen en op basis van landschappelijke en archeologische gegevens een 

verwachtingsmodel (archeologische verwachtingskaart) vervaardigd is (figuur 6).14 Tussen 2004 

en 2006 heeft in geselecteerde delen van het plangebied een karterend onderzoek plaatsgevon-

den.15 Tijdens dit onderzoek zijn 27 archeologische vindplaatsen vastgesteld met resten uit de 

steentijd, de ijzertijd/Romeinse tijd en middeleeuwen. Hiervan zijn er drie (Zuid Esch, Aakamp en 

Grutterskamp) onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek. In 2005 is ter hoogte 

van de woonbuurt Oost-Esch een nederzetting uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd opge-

                                                           

 
9
 Verlinde 1990a. 

10
 Van der Graaf 1992. 

11
 Scholte Lubberink 2003 en 2006b. 

12
 Scholte Lubberink 2008a. 

13
 Scholte Lubberink 2010. 

14
 Scholte Lubberink 2003. 

15
 Scholte Lubberink 2006a. 
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graven (Zuid-Esch).16 In 2007 gevolg door een omvangrijke opgraving van een nederzettingster-

rein uit de midden- en late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd ter hoogte van de woonbuurten 

Tuinstad en De Veste (Grutterskamp).17 

 

2.3 Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst (Bornsche Maten-
catalogusnummer 2) 

 

Topografie 

De in het najaar van 2015 onderzochte vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst ligt in het 

gebied dat wordt begrensd door de 1e en 4e Hemmelhorst. Het meest oostelijke deel van de 

vindplaats valt buiten de ontwikkeling van de woonbuurt Beekdalwonen. Het onderzochte deel 

ten westen daarvan heeft een oppervlakte van 3,3 ha en valt grotendeels samen met de tussen 

de 1e en 3e Hemmelhorst liggende Oude Aalderinkskamp. 

 

Geomorfologie en bodemgesteldheid 

De vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst ligt op een lage zandrug ten noorden van en 

parallel aan de Hemmelhorst. Op een deel van deze dekzandrug, tussen de 1e en 3e Hemmel-

horst, ligt de Oude Aalderinkskamp: een circa 4 hectare grote eenmanses behorend bij erve 

Oude Aalderink in Hertme ten noorden van het plangebied. Rondom de eensmanses liggen 

hoofdzakelijk 19e eeuwse heideontginningen. Tijdens booronderzoek op de Oude Aalderinks-

kamp is vastgesteld dat er sprake is van een circa 50 tot 70 cm dik plaggendek op (vermoedelijk) 

een restant van een moderpodzol. Het plaggendek is donkergrijsbruin van kleur en rust op een 

plaatselijk meer dan 50 cm dikke, lichtbruingrijze laag. De genese van deze laag is niet duidelijk. 

Het is mogelijk dat het onderste deel van het plaggendek een lichte(re) kleur heeft, waardoor 

onderscheid met een onderliggende fossiele cultuurlaag lastig is. Het is tevens mogelijk dat het 

terrein tijdens de ontginning relatief diep is gespit en dat de bodem daarna is gehomogeniseerd. 

Langs de randen van de Oude Aalderinkskamp is in diverse boringen een ijzerrijke, soms sterk 

verkitte bodem aangetroffen, mogelijk een (restant van een) veldpodzol.  

Uit boringen op het oostelijke deel van de dekzandrug blijkt dat hier vrijwel overal sprake is van 

een bouwvoor met een dikte van circa 20 tot 30 cm op geel zand. Plaatselijk is sprake van een 

cultuurdek met een dikte van 30 tot 50 cm. Het natuurlijke bodemprofiel bestaat uit veldpodzolen 

en beekeerdgronden. Het meest oostelijke deel van de vindplaats is mogelijk (licht) geëgaliseerd 

of afgegraven. Lokale zegslieden melden dat omstreeks 1975 langs de Hemmelhorst hoge zand-

bulten afgegraven zouden zijn. De omvang van deze afgraving en de consequenties hiervan voor 

eventuele archeologische sporen zijn vooralsnog onbekend.  

 

                                                           

 
16

  Scholte Lubberink 2007. 
17

  Scholte Lubberink & Willemse 2009. 
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Voorafgaand archeologisch onderzoek 

Op de dekzandrug tussen de Hemmelhorst en Piepersveldweg is in 1991 en 2003-2005 een 

groot aantal archeologische vondsten gedaan. De vondsten lijken te duiden op de aanwezigheid 

van bewoningssporen uit diverse perioden, verspreid over deze dekzandrug. Tijdens een veld-

kartering die in 1991 is uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling Saasveld-Gammelke is op 

de oostflank van een eenmanses, de Oude Aalderinkskamp, een relatief groot aantal oppervlak-

tevondsten gedaan.18 Het betreft vuurstenen artefacten uit de steentijd, vermoedelijk uit het me-

solithicum, en scherven handgevormd en gedraaid aardewerk uit de ijzertijd en/of de Romeinse 

tijd, de vroege en de late middeleeuwen. Deze vondsten duiden vermoedelijk op de aanwezig-

heid van bewoningssporen uit de voornoemde perioden. Twijfel bestaat over de aanwezigheid 

van bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen. Onduidelijk is op grond van welke criteria 

indertijd scherven aan deze voor Twentse begrippen toch relatief zeldzame archeologische peri-

ode zijn toegewezen. Het kan niet uitgesloten worden dat scherven van regionaal vervaardigd 

grijsbakkend gedraaid aardewerk uit de tweede helft van de late middeleeuwen zijn aangezien 

voor gedraaid vroegmiddeleeuws aardewerk. In dat geval hoeft het middeleeuwse aardewerk niet 

op de aanwezigheid van bewoningssporen te duiden, maar kan het evenzeer door bemesting met 

van elders aangevoerd nederzettingsafval op het onderhavige perceel zijn terechtgekomen. Tij-

dens een veldinspectie in het kader van de planvorming voor de woningbouwlocatie Bornsche 

Maten in 2003 is het gebied ten oosten en westen van de Oude Aalderinkskamp onderzocht door 

middel van een oppervlaktekartering.19 Hierbij is op akkers ten oosten van de Oude Aalderinks-

kamp een groot aantal oppervlaktevondsten gedaan. Het gaat voornamelijk om scherven hand-

gevormd aardewerk uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd. De vondsten zijn aangetroffen aan de 

rand van een kleine verhoging met een cultuurdek en verspreid over een akker ten oosten hier-

van. In de noordoosthoek van deze akker, op de overgang naar een lager gelegen terrein, zijn in 

een dichte vondstconcentratie tientallen scherven aangetroffen. Een opvallende vondst is een 

kleine kraal van blauw glas die mogelijk uit de ijzertijd of Romeinse tijd stamt. Vondsten uit de 

vroege middeleeuwen ontbreken. 

Tijdens karterend archeologisch onderzoek in 2004 en 2005 is op en rond de onderhavige vind-

plaats een groot aantal boringen verricht.20 Hierbij is op de Oude Aalderinkskamp vastgesteld dat 

de basis van het plaggendek en de top van het natuurlijke bodemprofiel extreem rijk zijn aan 

fragmenten handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd. Het totale aantal scher-

ven handgevormd aardewerk per boring varieerde van 2 tot 28 stuks. Enkele graslandpercelen 

ten oosten van de Oude Aalderinkskamp zijn eveneens door middel van booronderzoek onder-

zocht. Hier is echter niet of nauwelijks sprake van een plaggendek; de circa 20 tot 30 cm dikke 

bouwvoor ligt meestal rechtstreeks op het gele dekzand. Toch zijn ook hier in diverse boringen 

scherven handgevormd aardewerk aangetroffen. Boringen in percelen ten oosten en ten westen 

van de onderhavige vindplaats hebben geen vondsten opgeleverd.  
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3 Doel van het onderzoek 

Het waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven is aanbevolen naar aanleiding van de 

resultaten van het voorafgaande onderzoek (zie hoofdstuk 2). De resultaten van het proefsleu-

venonderzoek zijn bepalend voor de vraag hoe verder met eventuele archeologische waarden 

dient te worden omgegaan. Indien de resten behoudenswaardig blijken te zijn, zal moeten wor-

den beoordeeld of deze bij de inrichting van het terrein kunnen worden ingepast. Indien een 

dergelijke conserverende inrichting niet mogelijk is, dan komen de vindplaatsen mogelijk voor 

een opgraving in aanmerking. Het specifieke doel van proefsleuvenonderzoek is te bepalen wat 

de aard, omvang, datering, kwaliteit en diepteligging van de mogelijk aanwezige archeologische 

resten is. In het Programma van Eisen zijn te hiervoor onderzoeksvragen geformuleerd die door 

middel van het proefsleuvenonderzoek beantwoord dienen te worden:21 

 

1. Is er sprake van archeologische resten en waaruit bestaan deze? 

2. Wat is de aard, datering en omvang van (het gebied met) de archeologische resten? 

3. Wat is de landschappelijke (geomorfologische en bodemkundige) context van de archeolo-

gische resten? 

4. Wanneer werd het gebied door de mens in gebruik genomen en wat was de aard van deze 

activiteiten? 

5. Zijn er aanwijzingen voor (bewonings)activiteiten in perioden voorafgaand aan de ijzertijd? 

Wat is hun ligging, aard, omvang en datering? 

6. Zijn er aanwijzingen voor geïsoleerde huisplaatsen of van grotere nederzettingen uit de ij-

zertijd en Romeinse tijd? 

7. Is er sprake van clusters van grondsporen buiten de huisplaatsen/nederzettingen? 

8. Is er sprake van graven? Zo ja, wat is hun aard en ouderdom? Kunnen eventuele graven in 

verband gebracht worden met (nabijgelegen) nederzettingssporen? 

9. Zijn er aanwijzingen voor (bewonings)activiteiten in perioden na de Romeinse tijd? Wat is 

hun ligging, aard, omvang en datering? 

10. Wat is de relatie tussen de archeologische resten uit de diverse perioden en hun land-

schappelijke context? 

11. Wat omvat de materiële cultuur van de verschillende bewoningsfasen (welk materiaal, 

(chrono)typologie en ontplooide activiteiten)? 

12. Wat is de conservering van de archeologische resten (grondsporen en vondststrooiingen)? 

Komen delen van de vindplaats in aanmerking voor behoud/vervolgonderzoek? Zo ja, wel-

ke en waarom? 
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4 Methoden 

Plaatsing van de proefsleuven, hun aantal en afmetingen 

Conform het Programma van Eisen zijn verspreid op de circa 10 ha grote vindplaats Oude Aalde-

rinkskamp/Hemmelhorst 58 sleuven van 4 bij 20 m uitgezet in zeven horizontale en eenentwintig 

verticale rijen. Het ontwerp van het puttenplan is zo gekozen dat de proefsleuven verspringen 

ten opzichte van die in de naastgelegen rijen. Op die wijze vormen de sleuven een driehoeks-

grid. Dit grid bestrijkt het gehele als vindplaats aangemerkte gebied. De afstand tussen de proef-

sleuven binnen de verticale rijen bedraagt 40 m en binnen de horizontale rijen 50 m. De verticale 

waarop de sleuven zijn aangelegd liggen 25 m van elkaar. 

 

Om praktische redenen is op een aantal punten afgeweken van het ontwerpputtenplan in het 

PvE. Put 9 aan de zuidoostzijde van de vindplaats is voorafgaand aan het onderzoek in noorde-

lijke richting verplaatst, omdat het betreffende perceel niet in eigendom is van de gemeente Bor-

ne. Langs de 1e Hemmelhorst in het westen van de vindplaats zijn diverse sleuven enigszins 

verplaatst in verband met de langs deze landweg aanwezige kabels en leidingen. Verder is tij-

dens het veldwerk de geplande ligging van sleuven aangepast in verband met de aanwezigheid 

van sloten, bomen, houtwallen, afrasteringen, een mesthoop en na sterke regenval extreem 

drassige plekken (putten 1, 3, 21, 22, 31, 32, 33 en 35). 

 

Uiteindelijk zijn alle 58 sleuven gegraven (figuur 7). Bij enkele daarvan is een deel, na het ver-

wijderen van de bouwvoor, niet verder verdiept omdat in het al uitgegraven deel werd geconsta-

teerd dat sprake was van een omvangrijke en diepe bodemverstoring (putten 10 en 54), een 

aantal putten is met een aantal meters verlengd of anderzijds uitgebreid om duidelijkheid te ver-

krijgen over het karakter of de aanwezigheid van archeologische sporen (putten 26, 30, 33 en 

52). In totaal is hiermee een gebied met een oppervlakte van circa 4700 m² onderzocht, wat 

overeenkomt met een dekkingsgraad van ongeveer 5% ten opzichte van de gehele vindplaats. 

 

Ruimte die in het PvE was gereserveerd voor uitbreidingen van nog meer proefsleuven is na het 

onverwachte aantreffen van een met veen opgevuld ven in put 28 besteed aan aanvullend fy-

sisch geografisch onderzoek. Dat wil zeggen onderzoek naar de opvulling, omvang en genese 

van dit ven en het bemonsteren van het veen middels het slaan van een pollenbak. 

 

Opgravingsvlakken en profielen 

In alle proefsleuven is één opgravingsvlak aangelegd. Het vlak is aangelegd in de top van de 

natuurlijke ondergrond, meestal dekzand, onder de bouwvoor of het plaggendek en eventuele 

verstoorde lagen. De diepte van de sleuven varieerde van circa 0,3 tot 1,6 m -Mv. Voor de pro-

fielwanden zijn de volgende vlaknummers gereserveerd: 101 (noordprofiel), 102 (oostprofiel), 

103 (zuidprofiel) en 104 (westprofiel). Vlaknummer 99 is gereserveerd voor de ‘stort’ (t.b.v. van 

‘stort’-vondsten). De sporen en bodemlagen zijn in een reeks per proefsleuf genummerd. Van de 
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westprofielen in de sleuven zijn foto’s genomen. Deze opnames zijn gemaakt in het midden van 

het westprofiel van iedere sleuf. Alle vlakken zijn in het Rijksdriehoeknet op schaal 1:1 getekend 

met een GPS (grondslagpunten met Z-waarden). De hoogte van de aangelegde vlakken is met 

een GPS ingemeten ten opzichte van NAP. Maaiveldhoogtes zijn afgeleid van het AHN2. 

 

Afwerking en behandeling van sporen en vondsten 

Nadat alle aangekraste grondsporen en grenzen van lagen waren ingemeten, zijn bij wijze van 

steekproef diverse grondsporen gecoupeerd en beschreven en (indien relevant) in profiel gete-

kend. Meestal betrof het sporen waarvan de genese niet direct duidelijk was. Vaak bleek het om 

sporen van een recente of natuurlijke herkomst te gaan, maar soms ook om sporen uit de ijzertijd 

of Romeinse tijd. Daarnaast zijn in voorkomende gevallen eenduidige archeologische sporen uit 

de ijzertijd of Romeinse tijd gecoupeerd om hun diepte en conservering vast te stellen en/of om 

dateerbaar archeologisch materiaal te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn waterkuil S 74 in put 

24 en kuil S 175 in put 51. 

 

Bemonstering 

Op drie plaatsen was aanleiding om een monster te nemen. Als eerste is een zaden/pollen-

monster genomen uit een sterk humeuze laag aan de basis van waterkuil S74 in put 24. Verder 

is een circa 60 cm dik pakket met veenlagen op de bodem van een verland ven bemonsterd door 

middel van het slaan van een pollenbak in het westprofiel van werkput 28. Uit de pollenbak zijn 

ter waardering van het veen drie monsters genomen (uit de basis, het midden en de top) en op-

gewerkt tot preparaten aan het pollenlaboratorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De 

monsters zijn vervolgens gewaardeerd door A. Maurer (RAAP Noord-Nederland).  

Het ven is nogmaals aangesneden in werkput 53. Hier lag op de top van het veen een zware 

stam, vermoedelijk van een eik, van een onbekende lengte. Van de stam, die buiten de werkput 

voortzette, is met een zaag een houtmonster genomen ten behoeve van eventueel dateringson-

derzoek (14C). 
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5 Resultaten 

5.1 Fysisch-geografisch onderzoek 

5.1.1 Geologie en geomorfologie 
De vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst bestaat in geomorfologisch opzicht uit een 

min of meer oostwest-georiënteerd(e) langgerekt plateau van laatpleistocene oorsprong dat in 

zijn kern is opgebouwd uit lemig en fijnzandig materiaal: midden- en laatpleniglaciale bekkenaf-

zettingen (figuur 8a). In de proefsleuven is de ongestoorde ondergrond van het plateau op een 

hoogte van circa 13,7 tot 14,0 m +NAP aangesneden (figuur 8b). Hiermee verheft het zich 

slechts decimeters boven de omringende beekoverstromingsvlakten en –dalen. Ter hoogte van 

werkput 35, nabij de Hemmelhorst aan de zuidzijde, ligt het laagste punt van het onderzochte 

gebied. Hier lag het opgravingsvlak op een hoogte van 13,15 m +NAP. 

 

Centraal in het onderzoeksgebied ligt op het plateau een meer dan één meter hoge zandrug, 

waarvan de hoogste delen de kenmerken vertonen van een primair eolische afzetting (dekzand). 

De top van de rug, althans de in de proefsleuven aangesneden ongestoorde ondergrond, bereikt 

een hoogte van circa 15 m +NAP en is daarmee het van oorsprong hoogste punt van de 

Bornsche Maten (figuur 8b). Het plateau met de hoger gelegen zandrug wordt aan drie zijden 

omgeven door stromend water: aan de noordzijde stroomt de Deurningerbeek, aan de zuidzijde 

de Slangenbeek en aan de westzijde voert de Bornsche beek zijn water af in noordelijke richting. 

Ten oosten van de 3e Hemmelhorst strekt het plateau zich verder uit in oostelijke richting, maar 

is daar in het verleden sterk aangetast door zandwinning en egalisatie. 

 

5.1.2 Bodemopbouw 
Door de toepassing van plaggenbemesting zijn in grote delen het onderzoeksgebied cultuur- of 

plaggendekken ontstaan. De dikte van deze humeuze, bruine tot donkerbruingrijze pakketten 

opgebrachte grond (zwak siltig tot matig siltig zand) varieert van enkele decimeters tot circa 125 

cm op de flanken van de zandrug in het centrale deel van het onderzoeksgebied. Op en rond 

deze rug is sprake van een gelaagd plaggendek met een voor de regio min of meer ‘klassieke 

gelaagde opbouw’, bijvoorbeeld in werkput 30 (figuur 9). De bovenste lagen zijn zoals gebruike-

lijk donkerbruin tot donkerbruingrijs van kleur. Wat vermoedelijk het gevolg is van de toepassing 

van heideplaggen. De donkere laag rust op bruin(grijs) tot bruinrood (lagen)pakket, waarvan de 

kleur vermoedelijk wordt veroorzaakt door een hoger ijzergehalte als gevolg van het gebruik van 

plaggen gestoken in beekdalen. Daarnaast kan de (opvallend) lichte kleur die deze lagen lokaal 

vertonen een gevolg zijn van aanrijking met van hoger gelegen gebiedsdelen afgeploegd materi-

aal (colluvium). Een verschijnsel dat langs de randen van essen en kampen vaker wordt waarge-

nomen.22 Onder het bruin-getinte pakket is doorgaans sprake van een relatief dikke meng- of 

en/of bioturbatielaag in de top van het natuurlijke bodemprofiel. Een duidelijke begraven bouw-
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voor of fossiele cultuurlaag uit de tijd voorafgaand aan de toepassing van plaggenbemesting is 

vrijwel nergens waargenomen. 

Ook ten westen van de zandrug, ter weerszijden van de 1e Hemmelhorst, is sprake van een 

plaggendek. Hier is de dikte van het pakket zelden groter dan 70 cm, ontbreekt een duidelijke 

gelaagdheid en is alleen het (bovenste) donkerbruine tot donkerbruingrijze pakket aanwezig 

(figuur 10). Op grond hiervan kan aangenomen worden dat dit deel van het terrein later als akker 

is ontgonnen en met plaggenmest opgehoogd dan het meer oostelijk gelegen gebied op en rond 

de zandrug, dat op grond van (weliswaar sporadische) aardewerkvondsten misschien al in de 

middeleeuwen als akker in gebruik is genomen (zie § 5.2.2). 

 

De natuurlijke bodems uit de tijd voorafgaand aan de plaggenbemesting kenmerken zich net als 

elders in de Bornsche Maten door een hoog tot zeer hoog ijzergehalte. Als gevolg van hoge 

grondwaterstanden en het langs de flanken van hoger gelegen zandreliëf uittredend kwelwater is 

de C-horizont op veel plaatsen rijk aan ijzer (concreties of oerbanken en/of roestvlekken). Een-

duidige podzolen zijn niet vastgesteld, hoewel deze bijvoorbeeld in de heideontginningen in het 

oosten van het onderzoeksgebied ongetwijfeld aanwezig zullen zijn geweest. Met name op de 

noord- en oostflank van de zandrug lokaal sprake van uitlogingsvlekken in een extreem ijzerrijke 

matrix (figuur 11). De hier aangetroffen bodems kunnen als hydro-zandeerdgronden (beek- en/of 

gooreerdgronden) geïnterpreteerd worden. Humeuze tot moerige vlekken, die als welplekken 

waar ijzerrijkgrondwater omhoog geperst wordt gezien moeten worden, zijn in de lagere terrein-

delen talrijk. Vooral aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied kenmerken de zandbodems zich 

bovendien door een relatief hoog leem- of siltgehalte (matig tot sterk siltig zand). 

 

Gebieden waar de ongestoorde natuurlijke ondergrond op een hoogte van circa 14 m +NAP of 

hoger is aangesneden, kenmerken zich in hoofdzaak door minder ijzerrijke en minder lemige 

bodems (zwak siltig tot matig siltig zand) met een bleke, witte tot lichtgele kleur (figuur 12). Op-

vallend is dat deze gebieden zich kenmerken door een relatief dikke bioturbatielaag als gevolg 

van graafactiviteiten van bodemdieren. De aard van het oorspronkelijke (natuurlijke) bodempro-

fiel is niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het oorspronkelijk om (zwak ontwikkelde?) moder-

podzolen die in de meng- en bioturbatielaag zijn opgenomen en/of door afploeging zijn verdwe-

nen. Het een ander heeft niet geleid tot het uitwissen van de hier aanwezige archeologische 

sporen. 

 

Aan de oostzijde van de vindplaats, nabij de 3e Hemmelhorst, is tijdens het proefsleuvenonder-

zoek onverwachts een met veen dichtgegroeid ven aangesneden. Het veen was gedeeltelijk 

afgedekt met het plaggendek van de Oude Aalderinkskamp. In § 5.2.3 zal nader ingegaan wor-

den op de aard van het ven en de daarin aangetroffen sedimenten. 
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5.2 Archeologie 

5.2.1 Grondsporen 
In de vlakken van de proefsleuven is een grote hoeveelheid bodemverkleuringen waargenomen. 

Vaak ging het om archeologische grondsporen, geïnterpreteerd als paalsporen, kuilen of water-

kuilen uit de ijzertijd en/of vroeg-Romeinse tijd. Daarnaast kan een grote hoeveelheid sporen 

gezien worden als relicten van het agrarisch gebruik van het terrein in de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om landscheidingen en sporen van verkaveling in de 

vorm van paalsporen van hekwerken en greppels. De resterende sporen betreffen natuurlijke 

bodemverkleuringen en sporen van recente machinale graafwerkzaamheden. 

 

Paalsporen uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd 

Er zijn in het onderzoeksgebied 126 ronde en ovale paalsporen (en enkele standgreppels) opge-

tekend die op grond van hun vorm en vulling en/of vondstinhoud in de ijzertijd of vroeg-Romeinse 

tijd gedateerd worden. De kleur van de paalsporen varieert van donkerbruin tot donkergrijs. Voor 

zover gecoupeerd, varieert hun diepte van circa 5 tot 35 cm. Het merendeel van de paalsporen is 

aangetroffen op en rond de Oude Aalderinkskamp in het centrale deel van het onderzoeksgebied 

(kaartbijlage 1). 

 

Een aanzienlijk deel van de paalsporen kan aan structuren worden toegewezen, waarbij het 

voornamelijk om vierkante tot rechthoekige vier of vijfpalige spiekers gaat. Er zijn tijdens proef-

sleuvenonderzoek acht spiekers herkend (figuur 13). Zeven daarvan liggen op de zuidflank van 

de hoge rug/eenmanses in het centrale deel van het onderzoeksgebied (structuurnummers 1, 4 

t/m 8 en 11). Eén ligt ten noorden van het dichtgegroeide ven nabij de 3e Hemmelhorst (struc-

tuurnummer 3). Daarnaast is in werkput 6 mogelijk de wand (met stand/wandgreppel) van een 

boerderijplattegrond aangesneden (structuurnummer 2). Een andere opvallende configuratie van 

paalsporen ligt in werkput 51. De aard daarvan is vooralsnog onduidelijk. Het kan om een deel 

van een boerderijplattegrond gaan. Handgevormd aardewerk uit één van de betreffende paalspo-

ren (S 173) is op grond van zijn kenmerken in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd (V 19). 

 

Kuilen uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd 

Dertien grondsporen zijn als kuil geïnterpreteerd. Het gaat in de regel om grondsporen met een 

diameter of doorsnede groter dan 50 cm en met een rond tot langgerekt ovale vorm. Op de 

noordoostzijde van de Oude Aalderinkskamp lijkt sprake van een dichter kuilencluster. De oor-

spronkelijke functie van de kuilen is meestal niet te achterhalen. Soms is in de openliggende 

kuilen secundair afval gedumpt, zoals in kuil S 175 in werkput 51 uit de vroeg-Romeinse tijd 

(figuur 14). Aangenomen kan worden dat de groep kuilen de gehele bewoningsperiode en dat ze 

zowel uit de ijzertijd als de vroeg-Romeinse tijd stammen. 

 

Waterkuilen uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd 

Gedurende het proefsleuvenonderzoek zijn twee kuilen aangesneden of blootgelegd die als wa-

terkuil zijn geïnterpreteerd. Het gaat om kuil S 74 in werkput 24 in het noorden en om kuil S 323 
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in werkput 35 in het zuiden van het onderzochte terrein (figuur 15). Beide kuilen zijn gelokali-

seerd in wat als de periferie/randzone van het nederzettingsterrein gezien wordt. Beide sporen 

zijn gecoupeerd. Kuil S 74, waarvan slechts de rand is aangesneden, viel op door zijn diepzwart 

gekleurde, sterk humeuze vulling. De diameter van de ronde kuil bedraagt circa 115 cm. In door-

snede is de kuil, die tot 120 cm onder het opgravingsvlak reikte, bijna cilindrisch van vorm. De 

bodem van de kuil lag op circa 12,4 m +NAP. Uit de vulling zijn diverse scherven handgevormd 

aardewerk geborgen die op grond van hun baksel in de midden- of late ijzertijd gedateerd kun-

nen worden (V 5). Van de onderste vulling is een grondmonster genomen ten behoeve van even-

tueel toekomstig paleobotanisch onderzoek (V 7). Opvulling, vorm en diepte van kuil S 74 doen 

sterk aan bepaalde, steilwandige waterkuilen op het nabijgelegen nederzettingsterrein Bornsche 

Maten-Grutterskamp, bijvoorbeeld kuil S 260 uit de tweede helft van de midden-ijzertijd.23 

Kuil S 323 is ingegraven in een sterk lemige bodem. Hij is ovaal van vorm en heeft een omvang 

van circa 200 bij 160 cm. De diepte van de komvormige kuil bedraagt slechts 32 cm onder het 

opgravingsvlak. Dit komt overeen met een hoogte van 12,88 m +NAP. De kuil was opgevuld met 

een sterk humeuze vulling van sterk siltig materiaal. De vulling is vondstloos gebleven. 

 

Agrarische sporen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd 

Agrarische sporen uit de nieuwe tijd staan in verband met het langdurige gebruik van het terrein 

als akker vanaf de late middeleeuwen. De aangetroffen agrarische sporen zijn geclassificeerd als 

sporen van verkaveling (sloten, greppels en hekwerken), esgreppels en machinaal gevormde 

sporen van recent agrarisch gebruik. 

De gedocumenteerde greppels kunnen vrijwel allen in verband gebracht worden met verdwenen 

perceelsgrenzen, bijvoorbeeld met (een aantal fasen van) de houtwal die de Oude Aalderinks-

kamp rondom afscheidde van de omliggende woeste gronden en waarvan tegenwoordig nog 

slecht fragmenten resteren (figuur 16). Het gebied binnen de houtwal was (plaatselijk?) verka-

veld door middel van hekwerken en smalle greppels. Bovendien zijn hier lokaal sporen van es-

greppels opgetekend en waargenomen. Vooral aan de zuidzijde van het onderzochte gebied zijn 

vele paalsporen van (sub)recente afrasteringen gedocumenteerd. 

 

Recente machinale verstoringen 

Sporen van meer omvangrijke, recente machinale verstoringen beperken zich tot de randen van 

het onderzochte gebied, bijvoorbeeld in het gebied ten oosten van de 3e Hemmelhorst dat deels 

is geëgaliseerd of ontgrond (werkputten 22 en 54). Een voormalige huiskavel op de hoek Hem-

melhorst/3e Hemmelhorst is in recente tijd gesaneerd en diep verstoord (werkput 10). In het 

(zuid)westen van het gebied lijken de recente verstoringen een meer lokaal karakter te hebben. 

Mogelijk staan ze deels in verband met activiteiten (kuilvoerhopen e.d.) op de achtererven van 

de voormalige boerderijen langs de Hemmelhorst. 
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Sporen van een natuurlijke origine 

Op diverse plaatsen zijn sporen van een natuurlijke herkomst opgetekend. Vaak kenmerken deze 

zich door een grillige, onregelmatige vorm in het vlak en/of in hun doorsnede. Natuurlijke sporen, 

82 in getal, zijn ontstaan als gevolg van bodemvorming of door de activiteiten van gravende die-

ren, bijvoorbeeld mollen. 

 

5.2.2 Een verland ven nabij de 3e Hemmelhorst 
In de werkputten 27, 28 en 53 aan de oostzijde van de vindplaats is een verland ven aangetrof-

fen met een omvang van circa 86 bij 41 m (kaartbijlage 1 en figuur 17). De aanwezigheid daar-

van was onbekend, hoewel het ven zich bij nadere beschouwing op recente luchtfoto’s als een 

vochtige, donkere plek in het akkerland aftekent. 

 

Door middel van boringen langs de rand van werkput 28 is vastgesteld dat de bodem van het 

voormalige ven op een (maximale) diepte van circa 145 cm onder het huidige maaiveld ligt (fi-

guur 17). De onderste opvulling van het ven bestaat uit lagen (zandig tot sterk zandig) amorf 

veen afgewisseld met (spoel)zandlaagjes met een gezamenlijke dikte van ongeveer 60 cm (fi-

guur 18 en bijlage 1). De zandlaagjes maken duidelijk dat er in de depressie van het ven van tijd 

tot tijd sprake was van stromend water. In hoeverre het hierbij om overstromingswater uit één 

van de naburige beken of om lateraal afstromend regenwater ging, is vooralsnog onduidelijk. In 

werkput 53 is in de top van het veen een horizontaal gelegen eikenstam aangetroffen. Vanwege 

zijn grote formaat zijn tijdens het onderhavige onderzoek geen pogingen gedaan om de stam te 

bergen. 

Het veen is afgedekt door een, enkele decimeters dik pakket matig siltig, grijsbruin zand dat is 

geïnterpreteerd als ingespoeld dekzand. Vermoedelijk houdt dit pakket verband met activiteiten 

(lees: ontbossing) op de aangrenzende rug van de Oude Aalderinkskamp. Op het grijsbruine 

zand rust een 30 tot 40 cm dik pakket sterk humeus (ingeschoven) zand waarmee vermoedelijk 

in recente tijd de depressie van het ven is opgevuld. 

 

Tijdens proefsleuvenonderzoek zijn in de opvullingslagen van het ven geen scherven keramiek, 

stenen of andere artefacten gevonden die in verband staan met de nederzetting uit de ijzer-

tijd/vroeg-Romeinse tijd op de aangrenzende Oude Aalderinkskamp. Of het ven in die tijd be-

stond en welke betekenis/functie het had voor de bewoners van de aangrenzende nederzetting is 

vooralsnog onbekend. Om inzicht te verkrijgen in de ouderdom van het veen en de kwaliteit van 

de daarin aanwezige paleobotanische resten is het veen in werkput 28 bemonsterd door een 

pollenbak te slaan (figuur 19). 

 

@resultaat pollenonderzoek@ 
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5.2.3 Vondsten 
 

Algemeen 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst in 

deelgebied Beekdalwonen van de Bornsche Maten zijn 207 vondsten gedaan. Het gaat hierbij 

hoofdzakelijk om scherven handgevormd (n = 151) en in mindere mate gedraaid aardewerk (n = 

12), stenen (n = 29) en vuurstenen artefacten (n = 8), ijzerslak (n = 7) en één fragment ijzer. 

Meer dan de helft van het vondstmateriaal stamt uit kuil S 175, uit de vulling waarvan niet minder 

dan 86 fragmenten handgevormd aardewerk en 27 fragmenten natuursteen zijn geborgen. Het 

overige materiaal is in grote lijnen verspreid over de verschillende proefsleuven verzameld. Het 

stamt ten dele uit minder vondstrijke grondsporen en uit bodemlagen. Het uit lagen, met name uit 

meng- en bioturbatielagen, verzamelde materiaal vormt een selectie van hetgeen in het veld is 

waargenomen. Geconstateerd is dat deze lagen weliswaar (plaatselijk) rijk zijn aan scherven 

handgevormd aardewerk, zoals ook al tijdens karterend booronderzoek in 2003-2005 is gecon-

stateerd (zie § 2.3), maar dat het hoofdzakelijk sterk gefragmenteerd materiaal (gruis) betreft. 

Om deze reden is dit materiaal (evenals niet dateerbare brokken steen en keien) niet verzameld, 

maar de incidenteel voorkomende grotere aardewerkfragmenten zijn wel geborgen.  

 

Aardewerk 

Draaischijfaardewerk uit de vroeg-Romeinse tijd 

Een opmerkelijk vondst is een gelig wandfragment Romeins gladwandig draaischijfaardewerk, 

vermoedelijk afkomstig van een kruik, uit de vulling van kuil S 175. Op grond van kenmerken aan 

het handgevormde aardewerk (zie hieronder) stamt het materiaal uit deze kuil waarschijnlijk uit 

de tweede helft van de eerste eeuw na Chr. Romeinse importen uit de eerste eeuw zijn, in Oost-

Nederland in het algemeen en Twente in het bijzonder, zeldzaam. Gewezen kan bijvoorbeeld 

worden op een eerste eeuwse Zuid-Gallische terra sigillata kom (type Drag. 27) uit een Ger-

maanse nederzetting te Buurse bij Haaksbergen.24 Binnen het totale spectrum van eerste en 

tweede eeuwse Romeinse importen vormt deze kom een uitzondering. Hoewel gering in aantal is 

in vroeg-Romeinse contexten in Oost-Nederland duidelijk sprake van een dominantie van ver-

pakkingsmateriaal voor voedsel en vloeistoffen in de vorm van scherven van kruiken en kruikam-

foren. Het duidelijkst komt dit op dit moment naar voren in en rond de IJsselstreek waar glad-

wandige waar in vroeg-Romeinse contexten te Epse25, Almen26 en Apeldoorn27 de overhand heeft 

onder de Romeinse importen. Fijne Romeinse tafelwaar, zoals aangetroffen te Buurse, maar ook 

kookpotten ontbreken hier grotendeels. 
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Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd 

Handgevormd aardewerk vormt met 151 stuks de grootste vondstcategorie uit het proefsleuven-

onderzoek. Het betreft 12 randen, 111 wanden, 2 bodems, 23 fragmenten ondetermineerbaar 

gruis, 2 brokken verbrand leem en 1 complete spinklos. 

 

De fragmentatiegraad van het verzamelde aardewerk is relatief gering, het gemiddelde gewicht 

per scherf bedraagt 11,3 gr (zie ook hierboven). Dit is meer dan het gemiddelde gewicht van het 

aardewerk uit de opgraving Bornsche Maten-Zuid Esch (6,9 gr), maar minder dan dat uit de op-

graving Bornsche Maten-Grutterskamp (19,4 gr).28 Wanneer echter in de laatste opgraving de in 

zes waterkuilen gedumpte grote aardewerkfragmenten buiten beschouwing gelaten worden, komt 

het gemiddelde gewicht (10,7 gr) vrijwel overeen met dat uit het onderhavige onderzoek. 

 

Wat betreft de toegepaste mageringsbestanddelen domineert steengruis met een percentage van 

94% sterk over andere materialen, zoals zand, potgruis, plantaardig materiaal en kalk (schelp-

gruis of verbrand bot). De dominantie van steengruis is bij het Twentse handgevormde aarde-

werk uit de ijzertijd en Romeinse tijd niet verbazingwekkend. Het werd gedurende die gehele 

periode, al dan niet in combinatie met andere materialen, in vrijwel al het aardewerk toegepast, 

op de Grutterskamp zelfs in 98% van de daar aangetroffen keramiek. Opvallend is wel het voor-

komen van aardewerk met een magering van vaak vrij grof plantaardig materiaal in ongeveer 

10% van het aardewerk, meestal in combinatie met steengruis. De scherven waarin een plant-

aardige magering is geconstateerd zijn vrijwel uitsluitend afkomstig uit de vondstrijke kuil S 175. 

Binnen vondstcomplex uit deze kuil vormen zij 15% (n = 13) van het totaal. Binnen de overige 

aardewerkvondsten laat slechts 3% van de scherven een plantaardige magering zien. Het hoge 

percentage plantaardige magering onder het materiaal uit kuil S 175 vormt een goede indicatie 

voor een datering in de Romeinse tijd. Daarover later meer. 

 

Het grootste deel van het aardewerk uit het proefsleuvenonderzoek is ruwwandig (46,7%), op de 

voet gevolgd door materiaal met gladde of gepolijste wanden (37,7%). Scherven met besmeten 

wanden vormen duidelijk een minderheid (15,6%). Dit is ook het geval onder het materiaal uit de 

vondstrijke kuil S 175 waarvan 11,1% is besmeten. Wanneer het materiaal uit deze kuil buiten 

beschouwing blijft, laten de overige delen van de vindplaats een percentage besmeten aarde-

werk van 20,3% zien. Beide percentages zijn laag in vergelijking met het materiaal uit de opgra-

ving Bornsche Maten-Grutterskamp (29,8%) met in hoofdzaak sporen en materiele resten uit de 

midden- en late ijzertijd, en respectievelijk vergelijkbaar en hoog in vergelijking met de Bornsche 

Maten-Zuid Esch met een overvloed aan materiaal uit de vroeg-Romeinse tijd (8,2%).29 

 

Handgevormd aardewerk dat op enige wijze is versierd is relatief schaars (6%), zoals gebruike-

lijk in de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Randversiering is twee keer geconstateerd. Dat bete-
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kent dat 25% van de tijdens het proefsleuvenonderzoek gevonden randen een vorm van versie-

ring vertoont. Dit percentage is in lijn met de verhoudingen zoals vastgesteld voor aardewerk-

complexen uit de tijdspanne van de midden-ijzertijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd op de Zuid 

Esch en de Grutterskamp, elders in de Bornsche Maten, maar aan de lage kant in vergelijking 

met complexen elders in Oost-Nederland.30 Tijdens de aanleg van het vlak in werkput 24 is in de 

menglaag onder het plaggendek een randfragment gevonden waarbij vingertopindrukken op de 

bovenzijde van de rand zijn geplaatst (V 24). Een vorm van versiering die vooral in de ijzertijd 

een grote populariteit kende. Uit S 105 in werkput 39 stamt een randfragment waarbij nagelin-

drukken aan de buitenzijde van de eenvoudig vormgegeven ronde rand zijn aangebracht (V 8). In 

de menglaag onder het plaggendek in werkput 41 is een groot fragment van een drieledige pot 

met een bolle buik en schouder gevonden waarbij vingertopindrukken eveneens aan de buiten-

zijde van de rand zijn geplaatst (V 31). Het gebruik om indrukken aan de buitenzijde van de rand 

te plaatsen komt op in de late ijzertijd.31 In de loop van die periode worden in een toenemende 

mate indrukken niet meer op de rand, zoals in de voorafgaande ijzertijd gebruikelijk, maar tegen 

de rand aangebracht. In de loop van de vroeg-Romeinse tijd en later werden nog maar zelden 

indrukken op randen geplaatst, maar vrijwel uitsluitend aan de buitenzijde daarvan. 

 

Versierde wanden zijn zes keer geconstateerd. Vijf daarvan zijn versierd met kriskras aange-

brachte ondiepe, ronde indrukken die elkaar regelmatig oversnijden, in de Duitstalige literatuur 

aangeduid als ungeordnete Tupfen (figuur 20). Vrij te vertalen als ongeordend aangebrachte 

stipjes. Met Tupfen versierde keramiek verschijnt in Westfalen eerst rond de overgang van de 

late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd. Het wordt daarna als kenmerkend gezien voor het Rijn-

Wezer-Germaanse aardewerk uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling.32 In Oost-

Nederland treedt versiering met Tupfen niet eerder op dan in het derde kwart van de eerste eeuw 

na Chr.33 Alle met Tupfen versierde wandfragmenten stammen uit werkput 51 op het hoogste 

deel van het onderzochte gebied. Vijf daarvan (V 18, 28 en 29) zijn aangetroffen in de vulling 

van kuil S 175. Een ander fragment (V 19) stamt uit een naastgelegen paalspoor (S 173). Eén 

van de fragmenten uit kuil S 175 kan worden toegewezen aan een eenledige kom of hoge schaal 

met een naar binnen afgeschuinde rand (V 28).  

Het zesde, versierde wandfragment is gedecoreerd door middel van een rij wijdgeplaatste vinger-

topindrukken (V 31). Het fragment is te klein om te kunnen vaststellen of het hierbij om een en-

kele rij indrukken op de grootste buikomvang gaat of dat er sprake is van meerdere parallelle 

rijen indrukken op de buik van de pot. De daterende waarde van dit versieringstype is gering. 

 

Als laatste kan gewezen worden op een fraai gepolijste, conische spinklos uit kuil S 175. Spin-

klossen met een conische vorm zijn in de Romeinse tijd geen onbekende verschijning. 
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Concluderend kan opgemerkt worden dat op de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst 

in deelgebied Beekdalwonen de vroeg-Romeinse tijd duidelijk vertegenwoordigd is onder het 

handgevormde aardewerk. Met name het materiaal uit kuil S 175 vormt binnen de Bornsche Ma-

ten het jongste handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd dat tot nog toe is gevonden. Een 

relatief hoog percentage scherven met een plantaardige magering en het voorkomen van met 

Tupfen versierde wanden zijn concrete aanwijzingen voor een datering in die periode. Het mate-

riaal uit kuil S 175 representeert de ontluikende Rijn-Wezer-Germaanse aardewerkstijl in onze 

streken omstreeks het derde kwart van de eerste eeuw na Chr. Het ontbreken van andere ty-

pisch Rijn-Wezer-Germaanse (versierings)vormen en kenmerken duidt er waarschijnlijk op dat de 

bewoning van de onderhavige vindplaats nog voor de aanvang van de tweede eeuw eindigde. 

Minder concreet zijn de aanwijzingen voor bewoning in de voorafgaande ijzertijd. Het voorkomen 

van scherven met vingertopindrukken op de bovenzijde van de rand, een ruw besmeten opper-

vlak en/of een relatief grove maakwijze, zoals bijvoorbeeld met materiaal uit waterkuil S 74, dui-

den erop dat het terrein voorafgaand aan de vroeg-Romeinse tijd al was bewoond. Over de aan-

vang van de bewoning verraad het handgevormde aardewerk uit het proefsleuvenonderzoek 

maar weinig en tasten we op dit moment nog in het duister. Analoog aan de nabijgelegen Grut-

terskamp zijn bewoningssporen vanaf de midden-ijzertijd te verwachten. 

 

Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

Uit de tijdspanne van de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn acht aardewerkfragmenten verzameld. 

Eén daarvan, een fragment Pingsdorf (V24), uit de menglaag onder het plaggendek in werkput 

24 stamt uit de volle middeleeuwen. Het fragment vormt een eerste aanwijzing voor (agrari-

sche?) activiteiten na het verdwijnen van de bewoning in de vroeg-Romeinse tijd. Een fragment 

bijna-steengoed (V 14) uit werkput 40 kan in de tweede helft van de middeleeuwen gedateerd 

worden, tussen 1250 en 1300 na Chr. Mogelijk kunnen deze aardewerkfragmenten gerelateerd 

worden aan activiteiten van bewoners van het van oorsprong middeleeuwse erf Aalderink te 

Hertme niet ver ten noorden van het onderzoeksgebied.34 

De andere scherven stammen zonder uitzondering uit de Nieuwe tijd en staan in verband met 

agrarische activiteiten in deze periode. Het gaat om laat-steengoed uit Vreden (V 1, 2 en 41) en 

om een fragment van een roodbakkend, slibversierd bord uit Ochtrup (V 22). Ze zijn aangetroffen 

in de vullingen van greppels en sloten en/of afkomstig uit het plaggendek.  

 

Vuursteen 

Tijdens proefsleuvenonderzoek zijn verspreid op het terrein acht vuurstenen artefacten verza-

meld uit de vullingen van overwegend natuurlijke sporen en lagen. Het materiaal bestaat uit wei-

nig diagnostische afslagen (V 11 en 27), brokken (V 11, 23 en 29) en een enkele kern (V 22). 

Het materiaal kan niet nader gedateerd worden dan afkomstig uit het meso- of neolithicum. Ner-

gens was sprake van concentraties van artefacten. Als deze al aanwezig zijn geweest, zijn ze als 

gevolg van agrarische activiteiten uit latere perioden in het cultuurdek opgenomen. 
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Natuursteen 

Tijdens het onderzoek zijn 28 brokken natuursteen verzameld uit lagen, doorgaans de menglaag 

aan de basis van het plaggendek, en grondsporen. Met uitzondering van 15 brokjes tefriet (V 29) 

uit de vulling van kuil S 175 gaat het om stenen van een lokale herkomst. Tefriet werd vanaf late 

bronstijd als maalstenen geïmporteerd uit de omgeving van Mayen in de Eifel, onder andere naar 

Oost-Nederland De brokjes uit kuil S 175 zijn te klein om de vorm van de oorspronkelijke maal-

steen te kunnen vaststellen. De overige steensoorten, zandsteen/kwartsiet, graniet en dole-

riet/dioriet-achtig materiaal, zijn ongetwijfeld in de omgeving van Borne verzameld uit lokale 

morenevoorkomens. Er zijn geen fragmenten van stenen werktuigen herkend. 

 

Metaal 

Ondanks het gebruik van een metaaldetector zijn tijdens de aanleg van de proefsleuven nauwe-

lijks metalen artefacten gevonden. In het plaggendek in werkput 52 is een klein fragment van een 

ijzeren strip of mogelijk een fragment van een mes aangetroffen (V 33). 

Uit de werkputten 16 (paalspoor S 101, V 9) en 25 (menglaag, V 16) stamt een klein aantal me-

taalslakken. De zeven slakken duiden mogelijk op kleinschalige ijzerproductie (in kuilovens) bin-

nen het onderzochte nederzettingsterrein. 

 

5.3 Waardering 

 

5.3.1 Algemeen 
In de KNA versie 3.3 worden criteria genoemd voor de waardering van archeologische vindplaat-

sen.35 Men maakt hierbij onderscheid in de belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de inhoude-

lijke kwaliteit van een vindplaats. Belevingswaarde is slechts van belang voor zichtbare archeo-

logische monumenten en derhalve voor het hier beschreven onderzoek niet relevant. De vind-

plaats wordt op zijn fysieke kwaliteit beoordeeld. Ze wordt op basis van hun fysieke kwaliteit als 

behoudenswaardig (opgraven of beschermen) aangemerkt indien de criteria gaafheid en conser-

vering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren.  

 

De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin de vindplaats 

zich bevindt; op deze wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot andere relevante sites 

bekeken. Zo kan in pleistoceen Nederland een vlakgraf waar geen botmateriaal maar nog wel 

een lijksilhouet aanwezig is een hoge waardering krijgen, terwijl in holoceen Nederland de afwe-

zigheid van botmateriaal - wanneer dit wel verwacht mag worden - tot een lage waardering kan 

leiden. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder) wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is.  

                                                           

 
35

  Centraal College van Deskundigen (Ccvd) Archeologie 2013, bijlage IV. 



 

Bornsche Maten-deelgebied Beekdalwonen te Borne, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een 

Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) concept. 

 

RAAP-rapport 3107 / concept, 26-01-2015 [25]  

Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de 

vindplaats in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel ervoor te zorgen dat 

terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot belang, 

buiten de beoordeling vallen. 

 

Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn aan-

gemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. 

 

- Eerst vindt een afweging plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria: zeldzaam-

heid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een bovengemiddelde score van zeven pun-

ten of meer wordt de vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt; 

- Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering (minder dan 

zeven punten) nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Zo ja, dan 

wordt een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per ca-

tegorie; 

- De overige vindplaatsen zijn niet behoudenswaardig. 

 

 

5.3.2 Waardering op grond van fysieke en inhoudelijke criteria 
 

Fysieke criteria 

De mate waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aan-

wezig zijn, geeft een indruk van de fysieke kwaliteit van een vindplaats. Binnen deze waarde 

wordt onderscheid gemaakt tussen de criteria gaafheid en conservering:  

 

1. gaafheid: de mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving; 

2. conservering: de mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven. 

 

Bij het criterium gaafheid moet ook de stabiliteit van de fysische omgeving in beeld worden ge-

bracht; met name onder water kan de gaafheid van een vindplaats door natuurlijke processen 

(met name stromingen) snel veranderen. 

 

Waardering op inhoudelijke criteria 

Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat vast welke ar-

cheologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn op basis hun fysieke toestand. Dan volgt de 

waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit. Het gaat om de volgende criteria: 

 

- zeldzaamheidswaarde: de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is gewor-

den) voor een periode of in een gebied; 

- informatiewaarde: de betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden; 

- ensemblewaarde: de meerwaarde die aan een monument wordt toegekend op grond van de 

mate waarin sprake is van een archeologische context en van een landschappelijke context. 
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5.3.3 Waardering vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek in de Bornsche Maten deelgebied Beekdalwonen is in het 

gebied tussen de 1e en 3e Hemmelhorst een omvangrijk terrein met nederzettingssporen uit ijzer-

tijd en de vroeg-Romeinse tijd gelokaliseerd en begrensd. Net als elders in de Bornsche Maten 

ontbreken bewoningssporen uit andere archeologische perioden (vrijwel geheel). 

 

Fysieke kwaliteit 

De vindplaats bestaat in geomorfologisch opzicht uit een min of meer oostwest-georiënteerd, 

langgerekt plateau van laatpleistocene oorsprong opgebouwd uit lemige en fijnzandige midden- 

en laatpleniglaciale bekkenafzettingen. Op het plateau ligt een meer dan één meter hoge zand-

rug, waarvan de hoogste delen kenmerken vertonen van een primair eolische afzetting (dek-

zand). De (natuurlijke) top van de rug bereikt een hoogte van circa 15 m +NAP en is daarmee 

het van oorsprong hoogste punt van de Bornsche Maten. Het plateau wordt aan drie zijden om-

geven door stromend water: de Deurningerbeek in het noorden, de Slangenbeek in het zuiden en 

de Bornsche beek in het westen. Het circa 6,6 ha grote gebied met nederzettingssporen valt voor 

een belangrijk deel samen met een kamp of eenmanses, de Oude Aalderinkskamp genaamd. 

 

De vindplaats ligt compleet en geheel vrij in het veld. Er is binnen de vindplaats geen sprake van 

bebouwing of infrastructuur. Het grootste deel van de nederzettingssporen gaat verborgen onder 

een maximaal 125 cm dik beschermend plaggendek. Alleen in de periferie aan de zuidzijde van 

het terrein zijn, waar een dik plaggendek ontbreekt, lokaal diepe, recente verstoringen vastge-

steld. Vermoedelijk staan deze in verband met activiteiten op de achtererven van de (voormalige) 

boerderijen langs de Hemmelhorst. Als gevolg van agrarische activiteiten in de middeleeuwen en 

nieuwe tijd is de hoge zandrug onder de Oude Aalderinkskamp enigszins geërodeerd. Op de 

flank van de rug lijkt sprake te zijn van een laag colluvium. Het een ander heeft echter niet geleid 

tot het uitwissen van de archeologische sporen. Op grond hiervan wordt de gaafheid van de 

vindplaats hoog gewaardeerd. 

 

De conservering van het vondstmateriaal is normaal voor het Oost-Nederlandse zandgebied. Wat 

dit betreft is geen verschil met andere vindplaatsen in de Bornsche Maten. Bijzonder is wel de 

aanwezigheid van een verland ven aan de rand van het nederzettingsterrein waardoor hier een 

kans bestaat op de aanwezigheid van goed geconserveerde paleobotanische resten en zeldza-

me artefacten van organisch materiaal. Op grond van pollen uit de veenlagen in de onderste 

vulling van het ven kan (mogelijk) een reconstructie gemaakt worden van de vegetatieontwikke-

ling gedurende een groot deel van de bewoningsgeschiedenis van het gebied.  

 

Vooralsnog wordt de conservering van het vondstmateriaal als gemiddeld ingeschaald. Indien de 

opvulling van het ven waardevolle organische resten bevat die met de bewoning van de aan-

grenzende nederzetting in verband gebracht kunnen worden, dient de conservering tenminste 

voor een deel van de vindplaats hoog gewaardeerd te worden. 
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Inhoudelijke kwaliteit 

De vindplaats Oude Aalderinkskamp/Grutterskamp kenmerkt zich door een relatief lage dichtheid 

aan grondsporen, hoofdzakelijk (water)kuilen en paalsporen. Desondanks zijn tijdens het veldon-

derzoek al meerdere structuren herkend, voornamelijk spiekers waarin gewassen werden opge-

slagen. Het grote aantal bijgebouwen is een kenmerk dat de vindplaats deelt met andere vind-

plaatsen in de Bornsche Maten, met name de door middel van een opgraving onderzochte min of 

meer gelijktijdig bewoonde nederzettingen uit de tijdspanne van de midden-ijzertijd tot en met de 

vroeg-Romeinse tijd op de Zuid Esch36 en de Grutterskamp.37 Aangenomen mag worden dat de 

sporen in deelgebied Beekdalwonen, net als op die vindplaatsen is geconstateerd, de neerslag 

vormen van een vrijstaande boerderij met bijgebouwen en waterkuilen die in de loop van de tijd 

met enige regelmaat over een korte afstand werd verplaatst. Nederzettingen van een vergelijkba-

re ouderdom zijn in de omliggende regio niet bijzonder zeldzaam. Op grond hiervan scoort de 

vindplaats middelmatig op het criterium zeldzaamheidswaarde. 

 

Vanwege hun bijzondere landschappelijke ligging en hun relatief kortstondige bewoning scoren 

de vindplaatsen uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd in de Bornsche Maten hoog op het criteri-

um informatiewaarde. Door de korte duur van de bewoning kan een ongewoon scherp beeld van 

deze tijdspanne worden verkregen. De vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst vormt wat 

dit betreft geen uitzondering. 

 

Een deel van de vindplaats ligt op een voor de Bornsche Maten uitzonderlijk hoog gelegen zand-

rug en ander deel ligt op relatief natte bodems in het omringende beekdallandschap. Binnen de 

vindplaats die zich volledig en ‘ongerept’ binnen deelgebied Beekdalwonen bevindt, zijn twee 

zones onderscheiden. Een 2,2 ha grote kern met de hoogste dichtheid aan grondsporen, waar de 

kans op de aanwezigheid van boerenerven met hoofd- en bijgebouwen het grootst wordt geacht 

(figuur 21 en kaartbijlage 1). Het gaat hierbij om de hooggelegen zandrug die grotendeels over-

lapt met de Oude Aalderinkskamp en het laaggelegen gebied op de overgang naar een beek-

overstromingsvlakte ten zuidwesten hiervan. Daar omheen ligt een grotendeels laaggelegen 4,4 

ha grote perifere zone met een lagere dichtheid aan grondsporen. Vermoedelijk is hier hoofdza-

kelijk sprake van verspreid gelegen (groepjes van) bijgebouwen en waterkuilen. Tijdens onder-

zoek op de vindplaats Bornsche Maten-Grutterskamp is gebleken dat laatste categorie grondspo-

ren tot de meest waardevolle van de opgraving behoort. De vullingen van de waterkuilen zijn 

vaak rijk aan nederzettingsafval (keramiek en verkoolde paleobotanische resten) en fossiele 

stuifmeelkorrels op grond waarvan inzicht verkregen kan worden in de vegetatie (ontwikkeling) 

ten tijde van de bewoning.38 

 

                                                           

 
36

  Scholte Lubberink 2007. 
37

  Scholte Lubberink & Willemse 2009. 
38

  Scholte Lubberink & Willemse 2009, 161-165. 
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Binnen de periferie is aan de oostzijde van de vindplaats bovendien een verland ven aangetrof-

fen met een omvang van circa 86 bij 41 m. Vastgesteld is dat de bodem van het voormalige ven 

op een (maximale) diepte van circa 145 cm onder het huidige maaiveld ligt. De onderste opvul-

ling van het ven bestaat uit lagen (zandig tot sterk zandig) amorf veen afgewisseld met 

(spoel)zandlaagjes met een gezamenlijke dikte van ongeveer 60 cm; De bovenste vulling uit 

ingespoeld en ingeschoven zandlagen. Het is voor het eerst dat tijdens archeologisch onderzoek 

in de Bornsche Maten veenlagen van een substantiële dikte zijn aangetroffen. Doordat deze zich 

aan de rand van een nederzettingsterrein bevinden, is de potentiele informatiewaarde van de 

opvulling van het ven bijzonder hoog. Vergelijkbare landschappelijke situaties zijn tijdens ar-

cheologisch onderzoek van nederzettingen uit de ijzertijd en Romeinse tijd in Oost-Nederland 

nog maar zelden aangetroffen, bijvoorbeeld Denekamp-De Borchert.39 Tijdens proefsleuvenon-

derzoek zijn in de opvullingslagen van het ven geen scherven keramiek, stenen of andere arte-

facten gevonden die in verband staan met de aangrenzende nederzetting uit de ijzertijd/vroeg-

Romeinse tijd. Of het ven in die tijd bestond en welke betekenis/functie het had voor de bewo-

ners van de aangrenzende nederzetting is daarom nog onbekend. Om inzicht te verkrijgen in de 

ouderdom van het veen en de kwaliteit van de daarin aanwezige paleobotanische resten is het 

veen in werkput 28 bemonsterd door een pollenbak te slaan.  

 

(@pm resultaten pollenonderzoek@) 

 

Op basis van de kenmerken van aardewerk afkomstig uit een kuil op het hoogste deel van het 

terrein is vastgesteld dat de nederzetting minstens tot in de tweede helft van de eerste eeuw van 

onze jaartelling heeft bestaan. Hiermee zijn in de nederzetting op de Oude Aalderinks-

kamp/Hemmelhorst de jongste sporen van bewoning in de Bornsche Maten aangetoond, althans 

voor de tijdspanne van de ijzertijd en de Romeinse tijd. Aangenomen wordt dat het gebied van 

de Bornsche Maten als gevolg van een stijgende grondwaterspiegel rond het begin van de jaar-

telling is verlaten. Dat de jongste bewoningssporen op het hoogst gelegen deel van de Bornsche 

Maten zijn aangetroffen, lijkt dit vermoeden te bevestigen. Het betreffende aardewerk is bijzon-

der, omdat het ons een blik gunt op de vroegste ontwikkeling van het Rijn-Wezer-Germaanse  

aardewerk in onze streken.  

 

Een hoge score geldt ook voor het criterium ensemblewaarde. Er is sprake van een waardevolle 

archeologische en landschappelijke context. Er kan vanuit gegaan worden dat de bewoning op 

de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst gelijktijdig plaatsvond met die op nabijgelegen 

vindplaatsen in de Bornsche Maten, met name de reeds opgegraven vindplaatsen op de Zuid 

Esch40 en de Grutterskamp.41 Het is in het kleinschalige Twentse landschap een unieke situatie 

dat het mogelijk is om overeenkomsten en verschillen tussen en de ontwikkeling van gelijktijdige 

en nabijgelegen nederzettingen gelegen in een bijzondere landschappelijke context te bestude-

                                                           

 
39

  Van Geel, Bohncke & Dee 1980; Van der Velde 2011; Verlinde 2004. 
40

  Scholte Lubberink 2007. 
41

  Scholte Lubberink & Willemse 2009. 
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ren (synchrone en diachrone archeologische context). Vanwege de ligging van de vindplaats 

nabij een verland ven en in een nat beekdallandschap zijn er vermoedelijk goede mogelijkheden 

om, in aanvulling op het onderzoek op de vindplaats Bornsche Maten-Grutterskamp42, de ontwik-

keling van de vegetatie en het landschap in relatie tot de bewoning en klimatologische verande-

ringen te reconstrueren (landschappelijke context). 

 

waarde 
 

criteria 
 

scores 

hoog midden laag 

beleving 
 

schoonheid  wordt niet gescoord 

herinneringswaarde wordt niet gescoord 

fysieke kwaliteit 
 

gaafheid  3 - - 

conservering - 2 - 

inhoudelijke kwaliteit 
 
 
 
 

zeldzaamheid - 2 - 

informatiewaarde 3 - - 

ensemblewaarde 3 - - 

representativiteit n.v.t. 

Tabel 2. Scoretabel vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst 

 

Op grond van zijn hoge scores voor fysieke kwaliteit (5 punten) en inhoudelijke kwaliteit (8 pun-

ten) is de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst in principe behoudenswaardig. Dat wil 

zeggen dat een opgraving (behoud ex situ) van deze vindplaats belangrijke aanvullende gege-

vens met betrekking tot de bewonings- en landschapsgeschiedenis van Twente in het algemeen 

en de Bornsche Maten in het bijzonder zal opleveren. Richtinggevend hierbij is het wetenschap-

pelijke kader dat indertijd is opgesteld ten behoeve van het archeologisch onderzoek in de 

Bornsche Maten43 aangevuld met de bevindingen uit voorafgaande onderzoeken op de Zuid 

Esch44 en de Grutterskamp.45  

                                                           

 
42

  Scholte Lubberink & Willemse 2009. 
43

  Scholte Lubberink 2006c. 
44

  Scholte Lubberink 2007. 
45

  Scholte Lubberink & Willemse 2009. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen 

Tijdens het onderzoek op de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst is een circa 10 ha 

groot gebied onderzocht door middel van het graven van 58 proefsleuven. In deze paragraaf 

zullen aan de hand van de in het PvE (zie hoofdstuk 3) opgesomde onderzoeksvragen de resul-

taten van het onderzoek worden samengevat. 

 

Is er sprake van archeologische resten en waaruit bestaan deze? Wat is de aard, datering en 

omvang van (het gebied met) de archeologische resten? 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in de Bornsche maten deelgebied Beekdalwonen is in het 

gebied tussen de 1e en 3e Hemmelhorst een circa 6,6 ha groot terrein met nederzettingssporen 

uit ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd gelokaliseerd en begrensd. De vindplaats kenmerkt zich 

door een relatief lage dichtheid aan grondsporen, hoofdzakelijk (water)kuilen en paalsporen. 

Desondanks zijn tijdens het veldonderzoek al meerdere structuren herkend, voornamelijk spie-

kers waarin gewassen werden opgeslagen. Aangenomen mag worden dat de sporen en struc-

turen de neerslag vormen van een vrijstaande boerderij met bijgebouwen en waterkuilen die in 

de loop van de tijd met enige regelmaat over een korte afstand werd verplaatst. Een deel van het 

nederzettingsterrein ligt op een voor de Bornsche Maten uitzonderlijk hoog gelegen zandrug en 

ander deel ligt op relatief natte, ijzerrijke en lemige bodems in het omringende beekdalland-

schap. 

 

Wat is de landschappelijke (geomorfologische en bodemkundige) context van de archeologische 

resten? 

De vindplaats bestaat in geomorfologisch opzicht uit een min of meer oostwest-georiënteerd, 

langgerekt plateau van laatpleistocene oorsprong opgebouwd uit lemige en fijnzandige midden- 

en laatpleniglaciale bekkenafzettingen. Op het plateau ligt een meer dan één meter hoge zand-

rug, waarvan de hoogste delen kenmerken vertonen van een primair eolische afzetting (dek-

zand). De (natuurlijke) top van de rug bereikt een hoogte van circa 15 m +NAP en is daarmee 

het van oorsprong hoogste punt van de Bornsche Maten. Het plateau wordt aan drie zijden om-

geven door stromend water: de Deurningerbeek in het noorden, de Slangenbeek in het zuiden en 

de Bornsche beek in het westen. 
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Het circa 6,6 ha grote gebied met nederzettingssporen valt voor een belangrijk deel samen met 

een eenmanses: de Oude Aalderinkskamp. Hierdoor gaat een groot deel van de nederzettings-

sporen verborgen onder een maximaal 125 cm dik plaggendek. Het heideontginningslandschap 

buiten de eenmanses kenmerkt zich in hoofdzaak door een dunne, circa 40 cm dikke bouwvoor 

op natuurlijke afzettingen. De natuurlijke bodems op en rond de vindplaats kenmerken zich net 

als elders in de Bornsche Maten door een hoog tot zeer hoog ijzergehalte. Als gevolg van hoge 

grondwaterstanden en het langs de flanken van hoger gelegen zandreliëf uittredend kwelwater is 

de lemige C-horizont op veel plaatsen rijk aan ijzer. Gebieden waar de ongestoorde natuurlijke 

ondergrond op een hoogte van circa 14 m +NAP of hoger is aangesneden, kenmerken zich in 

hoofdzaak door minder ijzerrijke en minder lemige bodems (zwak siltig tot matig siltig zand) met 

een bleke, witte tot lichtgele kleur. 

 

Wanneer werd het gebied door de mens in gebruik genomen en wat was de aard van deze activi-

teiten? Zijn er aanwijzingen voor (bewonings)activiteiten in perioden voorafgaand aan de ijzer-

tijd? Wat is hun ligging, aard, omvang en datering? 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is verspreid over de vindplaats een klein aantal vuurstenen 

artefacten gevonden. Het materiaal kan niet nader gedateerd worden dan afkomstig uit het me-

so- of neolithicum. Nergens was sprake van concentraties van artefacten. Als deze al aanwezig 

zijn geweest, zijn ze als gevolg van agrarische activiteiten uit latere perioden in het cultuurdek 

opgenomen. 

De vroegste, concrete bewoningssporen dateren uit de ijzertijd, vermoedelijk uit de midden-

ijzertijd. Het gaat om nederzettingssporen. De jongste nederzettingsfase stamt uit de vroeg-

Romeinse tijd. Op grond van kenmerken van het handgevormde aardewerk worden deze in de 

tweede helft van de eerste eeuw na Chr. gedateerd. Jongere bewoningssporen zijn in de 

Bornsche Maten, althans binnen de tijdspanne van de ijzertijd en de Romeinse tijd, nog niet eer-

der aangetroffen. Ze bevinden zich op het hoogste punt van de gehele woningbouwlocatie. 

 

Zijn er aanwijzingen voor geïsoleerde huisplaatsen of van grotere nederzettingen uit de ijzertijd 

en Romeinse tijd? Is er sprake van clusters van grondsporen buiten de huisplaat-

sen/nederzettingen? 

Hoewel de vindplaats, dat wil zeggen het gebied met bewoningssporen, een omvang heeft van 

circa 6,6 ha gaat niet om één grote nederzetting met gelijktijdige sporen van bewoning. Aange-

nomen mag worden dat de sporen en structuren de neerslag vormen van een vrijstaande boerde-

rij met bijgebouwen en waterkuilen die in de loop van de tijd met enige regelmaat over een korte 

afstand werd verplaatst.  

 

Is er sprake van graven? Zo ja, wat is hun aard en ouderdom? Kunnen eventuele graven in ver-

band gebracht worden met (nabijgelegen) nederzettingssporen? 

Er zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek geen graven vastgesteld of aanwijzingen daarvoor 

aangetroffen. Over de ligging van eventuele grafvelden in de Bornsche Maten tasten we nog 

grotendeels in het duister. 
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Zijn er aanwijzingen voor (bewonings)activiteiten in perioden na de Romeinse tijd? Wat is hun 

ligging, aard, omvang en datering? 

Agrarische sporen uit de nieuwe tijd staan in verband met het langdurige gebruik van het terrein 

als akker vanaf de late middeleeuwen. Het gaat om agrarische sporen geclassificeerd als sporen 

van verkaveling (sloten, greppels en hekwerken), esgreppels en machinaal gevormde sporen van 

recent agrarisch gebruik. De greppels kunnen vrijwel allen in verband gebracht worden met ver-

dwenen perceelsgrenzen, bijvoorbeeld met (een aantal fasen van) de houtwal die de Oude Aal-

derinkskamp rondom afscheidde van de omliggende woeste gronden en waarvan tegenwoordig 

nog slecht fragmenten resteren. Het gebied binnen de houtwal was (plaatselijk?) verkaveld door 

middel van hekwerken en smalle greppels. 

Uit de tijdspanne van de middeleeuwen en nieuwe tijd is een klein aantal aardewerkfragmenten 

verzameld. Enkele daarvan stammen uit de volle en late middeleeuwen en vormen een eerste 

aanwijzing voor (agrarische?) activiteiten na het verdwijnen van de bewoning in de vroeg-

Romeinse tijd. Mogelijk kunnen ze gerelateerd worden aan activiteiten van bewoners van het van 

oorsprong middeleeuwse erf Aalderink te Hertme niet ver ten noorden van het onderzoeksge-

bied. De andere scherven stammen zonder uitzondering uit de nieuwe tijd en staan in verband 

met agrarische activiteiten (bemesten met huishoudelijk afval) in deze periode. 

 

Wat is de relatie tussen de archeologische resten uit de diverse perioden en hun landschappelij-

ke context? 

Binnen de vindplaats die zich volledig en ‘ongerept’ binnen deelgebied Beekdalwonen bevindt, 

zijn twee zones onderscheiden. Een 2,2 ha grote kern met de hoogste dichtheid aan grondspo-

ren op een relatief hooggelegen zandrug en in de beekoverstromingsvlakte ten zuidwesten daar-

van, waar de kans op de aanwezigheid van boerenerven met hoofd- en bijgebouwen het grootst 

wordt geacht. Daar omheen ligt een grotendeels laaggelegen 4,4 ha grote perifere zone met een 

lagere dichtheid aan grondsporen. Vermoedelijk is hier voornamelijk sprake van verspreid gele-

gen (groepjes van) bijgebouwen en waterkuilen. 

 

Wat omvat de materiële cultuur van de verschillende bewoningsfasen (welk materiaal, (chro-

no)typologie en ontplooide activiteiten)? 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst in 

deelgebied Beekdalwonen van de Bornsche Maten zijn 207 vondsten gedaan. Het gaat hierbij 

hoofdzakelijk om scherven handgevormd en in mindere mate gedraaid aardewerk, stenen en 

vuurstenen artefacten, ijzerslak en één fragment ijzer.  

 

Het merendeel van het vondstmateriaal kan geclassificeerd worden als nederzettingsafval uit de 

ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten ontbreken, zijn met 

uitzondering van een enkele ijzerslak. Een opmerkelijk vondst is een gelig wandfragment Ro-

meins gladwandig draaischijfaardewerk, vermoedelijk afkomstig van een kruik uit de vulling van 

kuil S 175. Op grond het handgevormde aardewerk dat de eerste kenmerken van de Rijn-Wezer-

Germaanse aardewerktraditie vertoont, stamt het materiaal uit deze kuil waarschijnlijk uit de 

tweede helft van de eerste eeuw na Chr.  
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Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd houdt verband met agrarische activiteiten in die 

perioden. 

 

Wat is de conservering van de archeologische resten (grondsporen en vondststrooiingen)? Ko-

men delen van de vindplaats in aanmerking voor behoud/vervolgonderzoek? Zo ja, welke en 

waarom? 

De vindplaats ligt compleet en geheel vrij in het veld. Er is binnen het gebied met nederzettings-

sporen geen sprake van bebouwing of infrastructuur. Het grootste deel van de nederzettingsspo-

ren gaat verborgen onder een maximaal 125 cm dik beschermend plaggendek. Alleen in de peri-

ferie aan de zuidzijde van het terrein zijn, waar een dik plaggendek ontbreekt, lokaal diepe, re-

cente verstoringen vastgesteld. 

De conservering van het vondstmateriaal is normaal voor het Oost-Nederlandse zandgebied. Wat 

dit betreft is geen verschil met andere vindplaatsen in de Bornsche Maten. Bijzonder is wel de 

aanwezigheid van een verland ven aan de rand van het nederzettingsterrein waardoor hier een 

kans bestaat op de aanwezigheid van goed geconserveerde paleobotanische resten en zeldza-

me artefacten van organisch materiaal. 

 

De vindplaats kenmerkt zich door een grote fysieke en inhoudelijke kwaliteit en komt daarom in 

aanmerking voor duurzaam behoud of, indien dit niet mogelijk is, voor een opgraving. 

 

Hoewel nederzettingen uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd niet bijzonder zeldzaam zijn in de 

regio Twente scoort de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst, net als andere vindplaat-

sen in de Bornsche Maten, hoog op het criterium informatiewaarde. Door de korte duur van de 

bewoning kan een ongewoon scherp beeld van de bewoning en daarmee samenhangende as-

pecten (typologie van huizen en bijgebouwen, aardewerktypologie, voedseleconomie) worden 

verkregen. Een deel van de vindplaats ligt op een voor de Bornsche Maten uitzonderlijk hoog 

gelegen zandrug en ander deel ligt op relatief natte bodems in het omringende beekdalland-

schap. 

 

Binnen de vindplaats die zich volledig en ‘ongerept’ binnen deelgebied Beekdalwonen bevindt, 

zijn twee zones onderscheiden: een deels hoog- en deels laaggelegen kern met de hoogste 

dichtheid aan grondsporen, waar de kans op de aanwezigheid van boerenerven met hoofd- en 

bijgebouwen het grootst wordt geacht en een grotendeels laaggelegen 4,4 ha grote perifere zone 

met een lagere dichtheid aan grondsporen: vermoedelijk verspreid gelegen (groepjes van) bijge-

bouwen en waterkuilen. Binnen de periferie is bovendien aan de oostzijde van de vindplaats is 

een verland ven aangetroffen met een omvang van circa 86 bij 41 m en een dikke venige vulling. 

Het is voor het eerst dat tijdens archeologisch onderzoek in de Bornsche Maten veenlagen van 

een substantiële dikte zijn aangetroffen. Doordat deze zich aan de rand van een nederzettings-

terrein bevinden, is de potentiele informatiewaarde van de opvulling van het ven bijzonder hoog. 
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6.2 Aanbevelingen 

Aangezien de vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst vrijwel ongestoord en in zijn geheel 

binnen deelgebied Beekdalwonen van de Bornsche Maten valt, komt deze in principe in aanmer-

king voor een duurzame bescherming. De vindplaats omvat het best en meest compleet bewaard 

gebleven nederzettingsterrein van alle tot nu toe onderzochte terreinen in de Bornsche Maten. 

Indien behoud niet mogelijk is, wordt aanbevolen de kern van de vindplaats (2,2 ha) vlakdekkend 

te laten onderzoeken en in de periferie steekproefsgewijs onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij 

kan gedacht worden aan een onderzoek dat maximaal een derde deel van de periferie omvat 

(1,5 ha). Speciale aandacht daarbinnen dient uit te gaan naar het verlandde van aan de oostzijde 

van de nederzetting. 

 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Borne een selectiebesluit 

(contactpersoon drs. J.A.M Oude Rengerink). 
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Verklarende woordenlijst 

*optioneel (woorden kopiëren uit verklarende woordenlijst op intraweb) 

 

Prehistorie 

Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied (noordelijke deel: gearceerd; zuidelijke deel: 

ster); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Uitsnede van het AHN met grootschalige geologische landschappen. 

Figuur 3. Het regionale geomorfologische kader (naar: Kleinsman et al. 1978). 

Figuur 4. De regionale hydrologische situatie (bron: wateratlas Twente, www.wrd.nl). 

Figuur 5. Bodemgeografie het regionale kader (naar: Ebbers & Van het Loo 1992). 

Figuur 6. Archeologische verwachtingskaart van de Bornsche Maten met de locaties van vind-

plaatsen en tot nu toe uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. 

Figuur 7. De situering en nummering van de proefsleuven. 

Figuur 8. Maaiveldhoogte volgens de AHN2 (a) en de hoogteligging van de opgravingsvlakken 

(b). 

Figuur 9. Oostprofiel in werkput 30 met binnen het plaggendek een ‘klassieke’ lagenopbouw. 

Figuur 10. Oostprofiel in werkput 36 met een weinig gedifferentieerde opbouw van het plaggen-

dek. 

Figuur 11. IJzerrijke sterk verkitte bodem in werkput 27 in het oosten van het onderzoeksgebied. 

Figuur 12. Bleke zandige bodem met bioturbatievlekken in werkput 41 in het zuiden van het 

onderzoeksgebied. 

Figuur 13. Vijfpalige spieker uit de ijzertijd of Romeinse tijd in werkput 1 in het uiterste zuiden 

van het onderzoeksgebied. 

Figuur 14. Cluster van grondsporen in werkput 51 met rechts op de voorgrond kuil S 175. 

Figuur 15. Waterkuilen uit de ijzertijd/Romeinse tijd: a. waterkuil S 74; b. waterkuil S 323. 

Figuur 16. Ondergrondse restanten (gedichte greppels) van de houtwal rond de Oude Aalde-

rinkskamp in werkput 40. 

Figuur 17. Ligging van het verlandde ven en de positie van de boringen en de locatie van het 

pollenmonster. 

Figuur 18. Verland ven in werkput 53 (a) met in de top van het veen de stam van een eiken-

boom (b). 

Figuur 19. Positie van de pollenbak in het westprofiel van werkput 28 (hoogte pollenbak 60 cm). 

 

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal. 

Tabel 2. Scoretabel vindplaats Oude Aalderinkskamp/Hemmelhorst. 

 

Kaartbijlage 1. Overzicht van de aangetroffen sporen en structuren. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 

Bijlage 2. Sporenlijst. 

Bijlage 3. Vondstenlijst. 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. Uitsnede van het AHN met grootschalige geologische landschappen.
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Figuur 3. Het regionale landschappelijke kader (naar: Kleinsman e.a. 1978).
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Figuur 4. De regionale hydrologische situatie (bron: wateratlas Twente, www.wrd.nl).
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Figuur 5. Bodemgeografie, het regionale kader (naar: Ebbers & Van het Loo 1992).
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Figuur 6. Archeologische verwachtingskaart van de Bornsche Maten met de locaties van vindplaatsen en tot nu toe uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken en opgravingen.
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Figuur 7. De situering en nummering van de proefsleuven.
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Figuur 8. Maaiveldhoogte volgens de AHN2 (boven) en de hoogteligging van 
de opgravingsvlakken (onder).
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Figuur 9. Oostprofiel in werkput 30 met binnen het plaggendek een ‘klassieke’ lagenopbouw. 
  



 
 

Figuur 10. Oostprofiel in werkput 36 met een weinig gedifferentieerde opbouw van het 
plaggendek. 
  



 
 

Figuur 11. IJzerrijke sterk verkitte bodem in werkput 27 in het oosten van het 
onderzoeksgebied. 
  



 
 

Figuur 12. Bleke zandige bodem met bioturbatievlekken in werkput 41 in het zuiden van het 
onderzoeksgebied. 
  



 
 

Figuur 13. Vijfpalige spieker uit de ijzertijd of Romeinse tijd in werkput 1 in het uiterste zuiden 
van het onderzoeksgebied. 
  



 
 

Figuur 14. Cluster van grondsporen in werkput 51 met rechts op de voorgrond kuil S 175. 
  



 
 

 
 

Figuur 15. Waterkuilen uit de ijzertijd/Romeinse tijd:  waterkuil S 74 (boven);   
waterkuil S 323 (onder). 
  



 
 

Figuur 16. Ondergrondse restanten (gedichte greppels) van de houtwal rond de Oude 
Aalderinkskamp in werkput 40. 
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Figuur 18. Verland ven in werkput 53 (boven) met in de top van het veen de stam van een 
eikenboom (onder). 
  



 
 

Figuur 19. Positie van de pollenbak in het westprofiel van werkput 28 (hoogte pollenbak 60 cm).  
  



 
 

Figuur 20. Een met Tupfen versierd wandfragment (V 28) uit de vulling van kuil S 175. 
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Figuur 21. Zone aanbevolen voor vervolgonderzoek.

TE1/boww10_fig21



 

Bornsche Maten-deelgebied Beekdalwonen te Borne, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een 

Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) concept. 

 

RAAP-rapport 3107 / concept, 26-01-2015 [41]  
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Bornsche Maten-deelgebied Beekdalwonen te Borne, gemeente Borne; archeologisch vooronderzoek: een 

Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) concept. 

 

RAAP-rapport 3107 / concept, 26-01-2015 [42]  

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 

Voor de locatie van de boringen zie figuur 17. 

 

  



boring: BOWW10-1  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.712,53, Y: 480.657,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,43, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28 
 
0-5  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, matig fijn, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor 
  Archeologie: interpretatie: ophogingspakket 
  Opmerking: verslempt, bouwvoor 
5-20  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig stevig, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: 

dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor 
  Archeologie: interpretatie: akkerlaag 
  Opmerking: goede sortering 
20-30  Algemeen: kleur: oranjebruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), Fe-concreties, volledig 

geoxideerd, interpretatie: veldpodzolgronden 
  Opmerking: oerbank, verkit 
30-40  Algemeen: kleur: grijsgeel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: jong dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, 

interpretatie: veldpodzolgronden 
  Opmerking: matige sortering, dekzand? 
 

boring: BOWW10-2  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.712,38, Y: 480.653,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,46, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28 
 
5-12  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zeer slap, matig fijn, spoor plantenresten 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
  Archeologie: interpretatie: ophogingspakket 
  Opmerking: verzadigd en slap met witte speolzandlaagjes 
12-26  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
  Archeologie: interpretatie: ophogingspakket 
26-30  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand 
  Opmerking: matig goede sortering, colluvium 
30-40  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, sterk zandig, enkele zandlagen, amorf veen, spoor plantenresten, interpretatie: 

verlandingsafzettingen (restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Bodemkundig: volledig geoxideerd 
  Opmerking: met ingespolede zandlaagjes, plantenresten indet. 
40-85  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: veen, sterk zandig, amorf veen, slap, spoor plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen 

(restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met ingestoven zand 
85-100  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, enkele veenlagen, matig stevig, matig fijn, spoor wortelresten, 

interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: ietwat moerig/venige doemhorizont, top DZ met beekeerd? 
100-105  Algemeen: kleur: oranjebruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer stevig, matig fijn, interpretatie: dekzand 



  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, Fe-concreties 
 

boring: BOWW10-3  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.712,39, Y: 480.651,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,46, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28 
 
10-20  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, slap, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: met spolezandlaagjes 
20-30  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, slap, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
30-35  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, humusvlekken, matig slap, matig fijn, weinig wortelresten, 

interpretatie: beekafzettingen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: doorworteling 
35-70  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, humusvlekken, matig slap, matig fijn, weinig wortelresten, 

interpretatie: beekafzettingen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met spoelzandlaagjes 
70-85  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, sterk zandig, veel dunne zandlagen, veen (niet gedifferentieerd), slap, interpretatie: 

verlandingsafzettingen (restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Bodemkundig: interpretatie: rauwveengronden 
  Opmerking: matig fijn/matig grof zand 
85-92  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), slap, interpretatie: verlandingsafzettingen 

(restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
92-110  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, enkele zandlagen, veen (niet gedifferentieerd), matig slap, interpretatie: 

verlandingsafzettingen (restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: inspoelingslaagjes wit 
110-112  Algemeen: kleur: oranjebruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: beekafzettingen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: 

beekeerdgronden 
  Opmerking: roodzand met matige sorting (MF/MG) 112 einde GLL 
 

boring: BOWW10-4  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.712,46, Y: 480.649,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,49, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28 
 
0-18  Algemeen: kleur: donkergrijs 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
18-31  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, matig fijn, spoor plantenresten 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: verzadigd met spoelzandlaagjes 
31-36  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, matig fijn, spoor plantenresten 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
36-47  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, enkele zandlagen, matig stevig, matig fijn, weinig plantenresten, 

interpretatie: beekafzettingen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: inspoelingslaagjes 



47-63  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, enkele zandlagen, matig slap, matig fijn, weinig wortelresten, 

interpretatie: beekafzettingen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: venig 
63-70  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), slap, spoor plantenresten, interpretatie: 

verlandingsafzettingen (restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met ingestoven gereduceerd zand 
70-73  Algemeen: kleur: zwartbruin, aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak kleiig, veen (niet gedifferentieerd), slap, weinig plantenresten, interpretatie: 

verlandingsafzettingen (restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: mineraal arm veen 
73-90  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, gyttja, slap, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul) 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: zeer glad aanvoelend, gyttja?? 
90-96  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig stevig, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: 

beekafzettingen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met veel uitgeloogde korrels, beekzand 
96-100  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 

cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, stevig, matig fijn, spoor wortelresten, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: A-horizont?? 
100-105  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, Fe-concreties, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: ijzerrijk en donker, daarna zeer stevig en verkit B2hs? 
 

boring: BOWW10-5  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.712,31, Y: 480.646,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28, locatie pollenbak M2 
 
0-50  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, weinig plantenresten 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: vrij dik, ingeschoven pakket? 
50-66  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: ingespoeld dekzand 
66-80  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zeer fijn, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Echteld 
  Opmerking: enkel slap kleilaagje (oever?) 
80-82  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 
  Opmerking: uitgeloogd inspoelingslaagje 
82-104  Algemeen: kleur: zwartbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, sterk zandig, amorf veen, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
104-114  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, amorf veen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met veel witte zandkorrels 
114-118  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, matig fijn 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: ingegespoeld zand, venig 
118-144  Algemeen: kleur: zwartbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, amorf veen, weinig plantenresten 



  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met uitgeloogde zandkorrels 
144-150  Algemeen: kleur: donkergeelbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: goed gesorteerd dekzand 
 

boring: BOWW10-6  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.712,57, Y: 480.642,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,46, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28 
 
0-40  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, weinig plantenresten 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: ingeschoven pakket? 
40-67  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn 
  Opmerking: ingespoeld dekzand, colluvium 
67-85  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, slap, zeer fijn, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: venig fijn zand, top met waterplantenresten (waterbodem) 
85-118  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, enkele veenlagen, compact (alleen zand en veen), matig fijn 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: met enkele venige laagjes, zand sterk siltig en fijn 
118-130  Algemeen: kleur: zwartbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zeer fijn 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: doet kleiiig aan 
130-138  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, slap, uiterst fijn, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
138-142  Algemeen: kleur: donkerbruingeel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: onverkit compact dekzand 
 

boring: BOWW10-7  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 29.713,23, Y: 480.638,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 28H, hoogte: 14,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel 
boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, plaatsnaam: Borne, 
opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: langszij WP28 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, weinig plantenresten 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: Ingeschoven pakket 
30-74  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 
  Opmerking: ingespoeld dekzand, colluvium 
74-87  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, amorf veen, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: mineraalarm veen 
87-97  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, veel dunne zandlagen, amorf veen 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: witte en uitgeloogde zandlagen 
97-127  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, zwak zandig, amorf veen, slap, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: kleiiig, waterbodem? 
127-135  Algemeen: kleur: donkerbruingeel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 



  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: dekzand, geen monster, guts loopt leeg 
 

boring: BOWW10-8  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.713,51, Y: 480.635,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,49, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: verlengde van WP28 
 
0-30  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: ingeschoven pakket 
30-73  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, zeer fijn 
  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: opgebrachte grond 
  Opmerking: ingespoeld dekzand 
73-83  Algemeen: kleur: geelbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, zeer fijn 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
  Opmerking: enkele lichte vlekken, lemig 
83-97  Algemeen: kleur: zwartgrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: veen, sterk zandig, amorf veen, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
97-98  Algemeen: kleur: wit, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, zeer fijn 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Opmerking: spoelzandlaagje 
98-113  Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, zeer fijn, weinig plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
113-125  Algemeen: kleur: donkeroranjebruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, Fe-concreties, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: verkit 
125-140  Algemeen: kleur: oranjebruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
  Lithologie: zand, matig siltig, zeer fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, Fe-concreties, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: ijzerrijk,lemig dekzand 
 

boring: BOWW10-9  
Beschrijver: NW, datum: 16-11-2015, X: 249.714,06, Y: 480.630,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: 
Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 14,48, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, 
boortype: guts-3 cm, doel boring: geologie, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Borne, 
plaatsnaam: Borne, opdrachtgever: gemeente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: verlengde van WP28 
 
0-40  Algemeen: kleur: donkergrijsbruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, matig fijn 
  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 
  Opmerking: ingeschoven pakket 
40-52  Algemeen: kleur: grijsbruin 
  Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn 
  Opmerking: ingespoeld dekzand, colluvium 
52-70  Algemeen: kleur: bruingrijs 
  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn, spoor plantenresten 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Bodemkundig: veel Fe-vlekken 
70-110  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs, aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, sterk siltig, zeer fijn 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven 
  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
  Opmerking: spoelzandlaagjes 
110-130  Algemeen: kleur: bruingeel, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand 



  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: dekzand 
130-140  Algemeen: kleur: donkergeelbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, interpretatie: dekzand 
  Litho-stratigrafie: interpretatie: Formatie van Boxtel 
  Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, Fe-concreties, interpretatie: beekeerdgronden 
  Opmerking: Oer-achtig 
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Resultaten proefsleuvenonderzoek (alle sporenkaart) deelgebied Beekdalwonen

RAAP-rapport @, kaartbijlage 1, schaal 1:500

perifere zone met een lagere dichtheid aan grondsporen

zone aanbevolen voor vervolgonderzoek

agrarische sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 
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