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Archeologisch onderzoek
in De Schammer

door RON HULST

In 2005 was al archeologisch onderzoek uitgevoerd on-

der de huidige speelvelden van de Mixed Hockeyclub

Leusden. Hierbij werden bewoningssporen uit de Brons-

tijd, IJzertijd en Late Middeleeuwen gevonden. In het ge-

bied juist ten westen van de velden vindt natuurontwik-

keling plaats. Daarvoor wordt de humeuze toplaag verwij-

derd om de ondergrond te verschralen. Dat zou archeolo-

gische sporen verstoren die hier waren te verwachten.

Reden voor archeologisch onderzoek.

De ondergrond bestond uit een dekzandrug, een veel voor-

komend verschijnsel in de Gelderse Vallei. De rug wordt

omzoomd door de laaggelegen vlakten van de Barne-

veldse Beek en het huidige Valleikanaal. Door ploegwerk-

zaamheden van de Late Middeleeuwen tot nu toe is de

hoogte van de dekzandrug afgetopt. Dat heeft geleid tot

schade aan de archeologische sporen, maar niet zodanig

dat deze niet meer zichtbaar zijn. De uitwerking van de

opgravinggegevens is in een pril stadium, zodat nog geen

tekeningen van de boerderijen beschikbaar zijn.

BRONSTIJD
In het noordoosten van het terrein werd één spoor met

aardewerkscherven uit de Bronstijd (2000-800 voor Chr.)

aangetroffen. Het lag niet ver van de bewoningssporen,

waaronder de plattegrond van de boerderij uit de Brons-

tijd onder de hockeyvelden. Deze bewoning lijkt zich dus

te hebben beperkt tot een klein gebied.

IJZERTIJD
Het grotere areaal dat men in de IJzertijd (800–begin

van de jaartelling) heeft benut, besloeg zowel het terrein

onder de hockeyvelden als het terrein van de natuuront-

wikkeling. In het laatste geval betrof het de paalsporen

van vier boerderijen en van verschillende opslagschuurtjes

(spiekers). Drie van de plattegronden lagen min of meer

in elkaars verlengde en hebben elkaar mogelijk in de tijd

opgevolgd. De boerderijen lagen zuidwest-noordoost ge-

oriënteerd. Op enige afstand ten oosten van de drie be-

vond zich een vierde plattegrond met een nagenoeg

noord-zuidoriëntatie. De boerderijen hadden een lengte

van maximaal 23 meter en een breedte van circa 5 meter.

Ook is het restant van een waterkuil gevonden, maar

afvalkuilen waren afwezig.

Niet ver ten noorden van deze bewoningssporen was spra-

ke van een depressie in de dekzandrug. Deze is eens op-

gevuld geweest met veen. De humeuze en lemige resten

hiervan, met veel kleine houtfragmenten, waren duide-

lijk te constateren als een donkere laag in de depressie.

Deze laag bevatte veel aardewerkfragmenten uit de IJzer-

tijd, maar ook stukjes botmateriaal. Wellicht heeft de

(natte) depressie dienst gedaan als ‘vuilnisbelt’ en ver-

klaart dit de afwezigheid van afvalkuilen rond de IJzer-

tijdplattegronden.

De paalsporen zijn van regelmatig geplaatste dakvoet-

stijlen buiten de wanden. Samen met de hierin aange-

troffen aardewerkscherven wijzen ze op de Midden- of

vroege Late IJzertijd (circa 500 tot 150 voor Chr.). De

boerderijen met hun bijgebouwen lagen op de noorde-

In de herfst van 2009 is in De Schammer een opgraving uitgevoerd. 
De resultaten overstegen alle verwachtingen. In de ondergrond tekenden 
zich de sporen af van vier boerderijen uit de IJzertijd en een volledig erf 
met boerderij, hooibergen en erfgreppels uit de Late Middeleeuwen.

De paalsporen van 

een boerderij uit de

IJzertijd, in noordelijke

richting gezien.
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lijke flank van de oost-west gerichte dekzandrug, met in

het noorden het dal van de Barneveldse Beek. 

LATE MIDDELEEUWEN
In het oostelijke deel van het terrein werden tussen de

IJzertijdsporen de grote paalsporen van een boerderij uit

de Late Middeleeuwen gevonden. De plattegrond had

een zuidwest-noordoost-oriëntatie en was bootvormig,

met een lengte van circa 20 meter en een breedte van

circa 11 meter. In de zuidelijke wand waren extra paal-

sporen aanwezig, die op een verbouwing wijzen. De boe-

derij is ooit verlengd in zuidwestelijke richting, waarna de

noordelijke wand licht gebogen bleef maar de zuidelijke

als het ware werd rechtgetrokken. Ten noordoosten van

het huis bevonden zich de paalsporen van een ronde hooi-

berg met een diameter van circa 10 meter. Ten zuidoos-

ten werden verschillende paalsporen gedocumenteerd

zonder een duidelijke structuur (hooiberg?). Ten westen

van de boerderij bevonden zich de sporen van twee wa-

terputten. Niet ver van de westgevel was een waterput

geheel vergraven, maar de resten doen veronderstellen

dat de put een plaggenwand had. De iets verder weg ge-

legen tweede waterput was onderin voorzien van een

houten ton. Deze put is geslagen ten tijde van de ver-

bouwing van de boerderij. 

Ten zuidwesten van de boerderij waren drie evenwijdige

greppels gegraven, loodrecht op de erfgreppel. Het is niet

ondenkbaar dat deze duiden op de aanwezigheid van een

moestuin, waar de waterhuishouding dus geregeld kon

worden. Ten slotte werden in de noordwesthoek van het

erf de resten van twee ‘leemkuilen’ gevonden. Op de bo-

dem van beide kuilen was een laag groenige leem aan-

wezig. In de paalsporen van de boerderij werden veel van

dergelijke leembrokken aangetroffen. In de kuilen werd

leem vermengd voor het aanstrijken van de vlechtwerk-

wanden van het huis.

Al deze sporen werden in het noorden, westen en zuiden

omringd door een greppel met hoeken van circa 90o.

Ook bevond zich een ontwateringsgreppel bij de hooi-

berg. Eén greppel liep van het huis via een scherpe bocht

naar de noordelijke erfgreppel. Met name hierin werd veel

aardewerkmateriaal uit de 13de/begin 14de-eeuw ge-

vonden. In de paalsporen van de huisplattegrond werden

scherven van handgemaakt grijze waar (onder meer ko-

gelpotten) gevonden die wijzen op een 13de-eeuwse

datering. 

ONTGINNINGEN
Door de depressie ten noordwesten van het laatmiddel-

eeuwse erf heen waren twee evenwijdige (fasering?)grep-

pels gegraven, van noordoost naar zuidwest. In de vul-

ling werden vergraven restveen (zie boven) en scherven

uit de 13de/14de eeuw aangetroffen. De greppels zijn

gegraven ter ontwatering van het veen, dat mogelijk de

gehele dekzandrug heeft bedekt (na de IJzertijd). Sporen

onder de hockeyvelden wijzen erop dat de greppels ver-

der naar het noordoosten doorliepen. Waarschijnlijk (de

veldnotities moeten nog uitgewerkt worden) waterden

de greppels af in zuidwestelijk richting. Hierdoor kon het

veenkussen worden ontwaterd, dat in het noordoosten

hoger lag. Nadat het veen was ingeklonken en geoxideerd

konden de gronden voor landbouw worden benut. De ves-

tiging van het laat-middeleeuwse erf heeft bij deze ont-

ginningsfase dus een rol gespeeld.

De bovenstaande resultaten van de opgraving in de

Schammer moeten als voorlopig worden beschouwd, om-

dat veel veldgegevens nog moeten worden uitgewerkt.

Linskboven: Aardewerk-

scherven in het paal-

spoor van een boerderij

uit de IJzertijd.

Onder: Open dag –

publiek tussen de paal-

sporen van de laat-

middeleeuwse boerderij,

in zuidelijke richting

gezien. 
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