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RAPPORT VAN DE OPGRAVING VERSCHENEN

De Schammer in druk

door TIMO D’HOLLOSY

Aan rapporten van opgravingen worden wettelijke en

wetenschappelijke eisen gesteld. De stadsarcheologen

hebben het echter ook in een zeer leesbare en aantrek-

kelijke vorm weten te gieten, om daarmee een zo breed

mogelijk publiek te bereiken. 

Het project De Schammer begon voor de stadsarcheolo-

gen al in 2005, toen hen gevraagd werd of  er binnen het

gebied waardevolle archeologische resten in de bodem

verwacht mochten worden en zo ja: welke dan precies en

waar? Aanleiding tot deze vraag waren de plannen om De

Schammer als recreatie- en natuurgebied in te richten en

er een nieuw hockeycomplex te bouwen. Op alle plekken

waar de geplande in-richtingswerkzaamheden het bode-

marchief zouden vergraven, diende eerst archeologisch

onderzoek uitgevoerd te worden. Bestudering van bodem-

gegevens, kaartmateriaal en historische bronnen maak-

te duidelijk dat voor bepaalde delen binnen De Scham-

mer een hoge archeologische verwachting gold: met na-

me op de door beken omspoelde zandige hoogte werden

bewoningssporen uit de Prehistorie en Middeleeuwen

verwacht. 

De eerste schep ging in 2007 de grond in, op de locatie

van het nieuw te bouwen hockeycomplex dat exact op

de dekzandhoogte was gepland. En inderdaad: de dek-

zandrug bleek rijk aan prehistorische en middeleeuwse

resten, die direct onder de graszoden en bouwvoor wer-

den aangetroffen. Dit leidde tot grootschalige opgravin-

gen, waarover al drie jaar geleden in de Kroniek is ge-

schreven. Nu de resultaten van alle deelonderzoeken zijn

gecombineerd, komt het totale beeld van de bewonings-

geschiedenis van De Schammer naar voren; een beeld

dat ook de archeologen zelf heeft verrast.

DE EERSTE MENSEN
De oudste aanwijzing voor menselijke aanwezigheid bin-

nen De Schammer is een handvol vuurstenen afslagen

en werktuigjes die op de dekzandrug zijn gevonden. Ze

dateren uit de Midden- of Late Steentijd (ergens in de pe-

riode  8800-2000 v. Chr.) en wijzen op de aanwezigheid

van één of meer tijdelijke kampementen van rondtrek-

kende jagers/verzamelaars. 

BOEREN IN DE PREHISTORIE
Er zijn meer dan 2.500 paalsporen gevonden: de kuilen

waarin ooit houten palen hebben gestaan. Uit de ana-

lyse daarvan blijkt dat de dekzandrug vrijwel continu

bewoond is geweest, van de Late Bronstijd (1100-800

v.Chr.) tot rond het begin van de jaartelling. Er zijn tien

boerenerven opgegraven met bijgebouwen, greppels, wa-

ter-, afval- en voorraadkuilen. Sporenconcentraties langs

de randen van het opgravingsterrein geven aan dat ver-

der op de dekzandrug meer erven uit de IJzertijd te vin-

den zullen zijn. 

De tien erven vertonen overeenkomsten én verschillen.

Na drie jaar opgraven en drie jaar uitwerken is onlangs het rapport 
verschenen over het archeologische onderzoek binnen het gebied 
De Schammer in Leusden. Wat is er ontdekt? 

Boven: Omslag van 

het rapport (zie p. 23). 

Onder: Archeoloog en

hoofdauteur Ron Hulst.



Bezoekers van de 

opgraving krijgen uitleg

over de resten van een

prehistorische boerderij,

waarvan de paalkuilen

zijn gemarkeerd. 

Uit één van de pre-

historische paalkuilen

kwam een vrijwel 

complete pot.
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Zo bevinden de spiekers (opslagschuren op vier tot zes

palen) zich voornamelijk aan de oostzijde van het erf,

aan de kant waar de akkers gelegen hebben: wat hoger

(= droger) op de dekzandrug. De boerderijen beschikten

vrijwel allemaal over een woondeel en een staldeel, de

woon-stalboerderijen. De bewoners bedreven dus naast

akkerbouw ook veeteelt om in hun onderhoud te voor-

zien. Het staldeel bevond zich veelal aan de westzijde van

de boerderijen, aan de kant waar ook weides verwacht

mogen worden: op de lagere flanken en de beekdalen

langs de zuid- en westkant van de dekzandrug. Alleen bij

de twee boerderijen uit de Vroege IJzertijd (800-500

v.Chr.) ontbrak het staldeel. Dit kan betekenen dat de

nadruk voor deze boeren op akkerbouw lag. Het kan ook

zijn dat het vee gestald werd in de vele (en relatief gro-

tere) bijgebouwen op deze erven.

WANDELEND ERF 
Verschillende erven overlapten. Het betreft hierbij eigen-

lijk één en hetzelfde erf dat zich in de loop van de tijd

wat heeft verplaatst. Een mooi voorbeeld van zo’n ‘wan-

delend’ erf is aan de westkant van het onderzoeksgebied

gevonden. Hier liggen vier overlappende erven op een rij,

daterend uit de Midden-IJzertijd en het begin van de

Late IJzertijd. Het oudste erf ligt aan de westzijde en is

steeds een stukje verder naar het oosten verscho- ven.

Men bleef daarbij gebruik maken van de waterput op

het oudste erf. Hebben we hier te maken met een boe-

renfamilie die lang op dezelfde locatie heeft gewoond

en gewerkt, waarbij de nieuwe generatie telkens een

boerderij bouwde naast de oude?

De erfverschuiving is echter in één richting, alsmaar ho-

ger de dekzandrug op. Dit kan samenhangen met een ge-

leidelijke vernatting van het landschap. Ten gevolge van

de voortschrijdende zeespiegel- en grondwaterstijging na

de laatste IJstijd, vernatte het gebied en groeide veen

vanuit de beekdalen steeds hoger de flanken van de

dekzandrug op. Het erf verschoof misschien niet zozeer

omdat opeenvolgende generaties nieuwe boerderijen

naast oude bouwden, maar omdat men droge voeten

wilde houden. De vondsten van veenresten in lokale de-

pressies bovenop de dekzandhoogte geven aan de zand-

rug uiteindelijk helemaal overgroeid raakte met veen.

Het jongste erf is rond het begin van onze jaartelling

(noodgedwongen?) verlaten.

ONTGINNING
Het gebied bleef daarna lange tijd ontoegankelijk: min-

stens duizend jaar. Het past goed bij de beschrijving die

Alpertus van Metz in het begin van de 11e eeuw ervan

gaf: een ‘uitgestrekte, moerasachtige wildernis’. Pas in de

late Middeleeuwen verbeterde de waterafvoer en zakte

het grondwater. Zo verschenen weer mensen in het ge-

bied en werd de ontginning ervan aangepakt. De oudste

sporen daarvan dateren uit de 12e eeuw: resten van een

boerenerf op een zandkop in een binnenbocht van de

voormalige Modderbeek (nu Valleikanaal). Het betreft

een bijzonder erf: het is mogelijk dat deze voorganger

van het erf De Horst een bisschoppelijke hofstede is

geweest.

Midden tussen de sporen van erven uit de IJzertijd hoger

op de dekzandrug, werden de sporen van een tweede erf

gevonden. Het is gesticht in de 13de eeuw en in diezelf-

de eeuw ook weer verlaten. Even ten oosten ervan be-

vindt zich een derde middeleeuws erf, dat dateert van

rond 1300 en tot in de 16de eeuw werd gebruikt. Dit lijkt

een voorganger te zijn geweest van de huidige boerderij

‘t Scham. 

In de ontvangstruimte van het Gemeente-
huis Leusden zijn t/m januari de meest
bijzondere archeologische vondsten van
De Schammer te zien.


