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1.SAMENVATTING

Aan de A WN afdeling Flevoland werd door de ROB toestemming verleend om het archeologische
onderzoek te begeleiden van het graafwerk ten behoeve van de aanleg van een kelder op Urk.
Een aantal bodemprofielen is getekend en vondsten verzameld en gedocumenteerd. Het waren
voornamelijk scherven van roodbakkend aardewerk uit de}7e tlm 1ge eeuw en fragmenten van
kogelpotten uit de 13 e en 14e eeuw. Er zijn 3 van elkaar verschillende grondsporen van palen
ingetekend. Een groter aantal kleinere scherven, keien en bouwstenen zijn niet geregistreerd, op een
vijftal zwerfstenen na, die bij elkaar lagen.
De opbouw van de bodem was zoals reeds eerder in de oude kern van Urk was aangetroffen:
eerst zandlagen met scherven, schelpfragmenten en bouwpuin van de laatste eeuwen, vervolgens
humeus zand, waarschijnlijk oude esgrond uit de tijd dat Urk nog een boerendorp was. Daaronder
bevond zich zandgrond als overgang naar de keileemhoogte waarop Urk is gebouwd.
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2. INLEIDING
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft, op een daartoe in overleg
met de Gemeente Urk gedaan verzoek van de Provinciaal Archeoloog, aan de AWN afdeling
Flevoland de toestemming verstrekt (ref 1) om het graafwerk ten behoeve van een kelder op een
terrein met hoge archeologische verwachting op Urk te begeleiden.
Het perceel, wijk 5-74,56 m2 grot)t, ligt in de oude dorpskern (Figuur 1).
De begeleiding beperkte zich tot het volgen en incidenteel doen stoppen - ten behoeve van het
verzamelen, intekenen en registreren van vondsten en grondsporen- van het graafwerk. Tweemaal
werd door de graafmachinist een verticale zijkant voorbereid voor het optekenen van een
bodemprofiel.

3. AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK
Na het afbreken van een oude woning werd door de eigenaar ten behoeve van zijn nieuwe huis een
grote kelder onder de gehele vloer voorzien. Het hiertoe noodzakelijke grondverzet zou
onherroepelijk de teloorgang van het bodemarchief betekenen. Dat er in deze omgeving een
historisch belangrijke ondergrond aanwezig is, is reeds in eerdere rapporten en boeken aangetoond
(bijv. referenties 2,3 en 4 ).
Een archeologisch gerichte begeleiding van het graafwerk bood daarom een eenmalige kans om iets
van dit bodemarchief te documenteren.

4. DOEL VAN HET ONDERZOEK
Bij het noodonderzoek dienen de aan te treffen vondsten, grondsporen en bodemkenmerken correct
te worden gedocumenteerd, voor zover als relevant te worden verzameld, gerapporteerd en te
worden overgedragen aan het provinciaal archeologisch depot in het Nieuw Land Erfgoedcentrum
(NLE).
Een analyse van de bevindingen en vergelijking met al bekende aspecten van de bodemopbouw en
de historie van Urk zal indien mogelijk worden gekoppeld aan het onderzoek.
Na afloop van de veldwerkzaamheden dient een Archis vondstenrapportage te worden opgestuurd
aan de ROB.

5. BESCHRIJVING VAN DE ONDERGROND
5.1. Geologie
De stevige ondergrond van Urk wordt gevormd door een keileempakket met stenen, dat na de
Saale-ijstijd is achtergebleven en ervoor heeft gezorgd dat Urk de veel latere aanvallen van
oprukkend water althans voor een gedeelte heeft kunnen weerstaan.
De zand-, veen- en kleilagen die hierover zijn afgezet tijdens en na de laatste ijstijd zorgden voor
een voor mensen aantrekkelijk leefgebied.
5.2. Landbouwgrond
Na de prehistorische culturen, waarvan in de nabijheid van Urk indrukwekkende archeologische
getuigenissen zijn aangetroffen, zijn het omstreeks een millennium voor heden landbouwers, die de
keileemlzandrug van Urk gaan bewonen. Later werden ter verrijking van de bodem op hun akkers
soms plaggen, zeewier en vis (resten) door de bovenlaag gewerkt, zoals bij eerdere opgravingen is
aangetoond (ref 2,3 en 4). Door de jaren heen werd zo een pakket vruchtbare landbouwgrond, de
esgrond, gevormd.
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5.3 . Bebouwing
Het boerendorp van enkele tientallen huizen uit de late middeleeuwen groeide allengs uit tot een
uitgebreid woonoord van straten, straatjes en stegen met de (vissers)woningen Huizen worden
gebouwd, afgebroken, op dezelfde plaats herbouwd, woonlaag op puinlaag, vloertje op bouwpuin
op schelpen met zand. Sommige huizen houden het een eeuw of meer vol, andere veel korter. Het
bovenste deel van de bodem onder de bebouwing van oud Urk bestaat uit gemengd zand en
bouwmateriaal, soms vele decimeters dik.

6.BESCHRINING VAN DE WERKZAAMHEDEN.
_ Gedurende twee dagen werd het graafwerk door de AWN begeleid.
Voor die tijd was de oude woning reeds gesloopt en was er al een begin gemaakt met de
ontgraving. Veldwerkleider de heer Velthuizen had regelmatig contact met de twee medewerkers
van aannemer ten Napel, te weten graafmachinemachinist Henk en voorwerker/sloper Jan, en met
de zo nu en dan aanwezige opzichter en toekomstige bewoner. Het graafwerk is archeologisch
begeleid over het perceel van de te bouwen woning tot de belendende woningen, en tot op het
pleistocene keileem omdat daaronder geen bewoningssporen zijn te verwachten.
Dag 1: Het perceel werd ingemeten, inclusief de resten van een waterkelder, welke met grote
moeite werd gesloopt. NAP-niveaus werden met behulp van een mikrolaser
(waterpasinstrument) bepaald met als referentie het NAP van een nabijgelegen putdeksel
(NAP+4,52 m). Vondsten uit de verplaatste grond werden bekeken en soms verzameld. Een
tekening werd vervaardigd van profiel A en de vlaktekening werd opgezet (figuren 3 en 5).
Op aanwijzing van dhr. Velthuizen werd het graafwerk tot op de overgang naar het keileem
voortgezet. Profiel B werd door de graafinachine voorbewerkt, door AWN afgewerkt en de
vondsten werden ingetekend. Twee paalsporen werden aangetroffen, gecoupeerd en
getekend.
Weersomstandigheden: 's ochtends droog, 's middags flinke regen, temperatuur ca.ll °C.
Aanwezig AWN: veldwerkleider + 1 medewerker/AWN-er.
Geschat oponthoud voor de aannemer ten gevolge van acties van AWN: ca. 4 uur.
In de lunchpauze werd door een Urker inwoner een broodje haring geoffreerd, wat erg is
gewaardeerd.
Dag 2: Profiel B werd nu ingetekend. Hierna werd het graafwerk weer voortgezet. Een grondspoor
werd onderzocht, het bleek een paalgat met vermolmd hout te zijn. Er is een coupe van
gemaakt, een en ander werd getekend en gefotografeerd (figuur 4). Een tweede oost-west
profiel werd voorbereid- profiel C- en aangekrast, ingetekend en de vondstlocaties werden
aangegeven. De vondsten, die gelijksoortig waren aan die van dag 1, werden verzameld,
verpakt en geregistreerd.
Weersomstandigheden: 's ochtends regen, 's middags droog, ca 11 oe.
Aanwezig AWN: veldwerkleider + 3 AWN-ers.
Geschat oponthoud voor de aannemer ten gevolge van AWN-acties: ca . 4 uur.
Na de twee dagen "veldwerk" werden in de daaropvolgende dagen en weken in het Archeologisch
Depot van het Nieuw Land Erfgoedcentrum de vondsten gewassen, gesorteerd, benoemd en
geregistreerd. De tekeningen werden afgewerkt en de rapportage verzorgd. Een Archis
vondstenrapportage werd aan de ROB opgestuurd.

7. BEVINDINGEN
7.1. Stratigrafie
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Profieltekeningen figuren 6 en 7 tonen een gelaagde bodemopbouw. De eerste laag is gebruikt als
ondergrond van elkaar opvolgende bewoningen. Het is meestal een mengsel van zand, afval en
bouwpuin. Een enkel laagje schelpen met zand toont een wat homogener structuur. Hierop volgt 4
tot 6 decimeter donker bruin zand met puin, scherven en wat houtskool, misschien verband
houdend met een brand. De volgende laag bestaat uit meer homogeen donker bruingrijs zand dat
mogelijk een esgrond was. De daaronder gelegen laag met geelbruin tot donkergrijs zand, gaat over
in de geelbruine keileem die hier naar het noorden blijkt af te hellen, zoals goed te zien is in profiel
A, figuur 5. Er was geen watervoerende laag boven de keileem. Dit in tegenstelling tot de
bodemlagen in het door ons onderzochte tweede object Urk 4-46 (ref 5). Mogelijk dat het water
door de ligging op de helling van het keileem wordt afgevoerd. De kern van het oude Urk, die zich
ten zuiden van het onderzochte perceel bevindt, wordt niet voor niets "de Bult" genoemd: hij ligt
hoger.
7.2. Vondsten.
Het verzamelen van vondsten geschiedde op twee manieren.
7.2. 1. De grond, die de graafmachine oppakt en weglegt, en de nieuwe bodem die wordt
blootgelegd, is nauwlettend in het oog gehouden. Opvallende en interessante voorwerpen werden
dan geraapt en eventueel verzameld. Tientallen vondsten zijn op deze wijze bijeengebracht (bijlage
1, VN 1). Het betreft scherven aardewerk van allerlei soorten: roodbakkend, witbakkend,
geglazuurd, ongeglazuurd, porselein, steengoed, majolica, pijpensteeltjes en -ketels, alles uit de
Nieuwe Tijd. Ook een aantal botfragmenten, een patroonhuls, een spijker en een halve Keulse kloot
werden verzameld. Honderden kleinere, op het oog niet interessante of onooglijke stukjes zijn niet
geraapt of verzameld, nog daargelaten wat zich tussen de tientallen hectoliters aarde aan de
speurende ogen heeft onttrokken. De brokken baksteen, mortel en natuursteen die zich tussen het
puin en in de grond bevonden zijn niet geraapt. Er zijn geen grondmonsters genomen. Over de
botfragmenten valt op te merken dat die lijken op slachtafval van huisdieren.
7.2.2. Na het voorbereiden van profielen Ben C werden de zich in het profielvlak bevindende
aardewerk scherven ingetekend en apart verzameld en geregistreerd (zie vondstenlijst, bijlage 1). In
de onderste laag van profiel C, de esgrond, werden vlak boven de zandige keileem ondergrond vier
kleine kogelpotscherven aangetroffen. Opgemerkt mag worden dat uit deze 13c _14 c eeuwse
kogel potscherven mogelijk kan worden afgeleid dat de vorming van de daarboven liggende
grondlaag - mogelijk een esgrond - vanaf die periode heeft plaats gevonden. Het vijftal granieten
zwerfkeien van profiel C is niet verzameld.
De vondsten werden gewassen, gesorteerd en worden bewaard in het Archeologisch Depot van het
NLE.
Een overzicht van de vondsten is gegeven in Bijlage 1.
7.3. Grondsporen
De drie paalgaten en coupes zijn aangegeven op figuur 4, 4a en 4b.
7.4. Waterkelder
Het heeft de aannemer erg veel moeite gekost om de restanten van de waterkelder af te breken. Een
driedubbele bakstenen wand met keihard cement tussen de lagen, aan de binnenkant zwart (teer?)
aangesmeerd en op de bodem plavuizen. Profiel A (fig. 5) geeft een globale indruk van de vorm
van het gewelf Het betrof een bouwsel uit de 20ste eeuw en gaf geen aanleiding tot archeologische
acti vi tei ten.
7.5. Kelder
De sporen van een recente kelder zijn weergegeven in figuren 3 en 5. Van de kelder zelf was al
niets meer te zien toen de AWN het bouwterrein betrad.
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8. DOCUMENTATIE
Behalve de vondsten, worden ook de originele tekeningen, foto's en de gedigitaliseerde kopieën
hiervan bewaard in het Archeologisch Depot in het NLE. te Lelystad.

9. CONCLUSIES
De gevonden opbouw van de bodem ondersteunt de voorgeschiedenis die is aangegeven in
hoofdstuk 5 van dit rapport en in ref2.
Ook de vondsten zijn met deze voorgeschiedenis in overeenstemming.
De paalsporen gaven geen mogelijkheid of aanleiding tot verdere gevolgtrekkingen.
- Het ontbreken van opzienbarende vondsten, analyses of ontdekkingen bij dit onderzoek betekent
niet dat de archeologische inbreng bij graafwerkzaamheden kan worden gemist. Het archeologisch
onderzoek van de ondergrond van het oude dorp kan slechts "schoorvoetend", telkenmale als er
weer van een perceel de ondergrond dreigt te worden verstoord, voortgang boeken om een
vollediger inzicht te bereiken in het (pre-) historische verleden van het oude Urk.
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11. BIJLAGEN
Bijlage 1. Vondstenlijst
VN=vondstnurnrner
AW=aardewerk
Bijlage l .I. Verspreide vondsten.
VN 1: tientallen vondsten aangeduid in hoofdstuk 7.2.1.
Bijlage 1.2. Beschrijving van de vondsten in Profiel B.
VN 2: bodemfragment op standring van roodbakkend AW; kommetje met loodglazuur; 18 c /I9 c
eeuw
VN 3: fragment witbakkend AW, loodglazuur; binnenkant witte kleipap; buitenkant koperoxide;
18e /I9 c eeuw
VN 4: bodernlrandscherf roodbakkend AW met loodglazuur: klein ondiep bordje; 18 e /19 c eeuw
VN 5: bodemscherf met knobbelvoetlbakpan van roodbakkend AW met loodglazuur; 17c /18 c eeuw
VN 6: randfragment porselein, schotel-ge met blauwe schildering langs de rand; IS c /I9 c eeuw
VN 7: fragment roodbakkend AW, bord met loodglazuur aan binnenzijde met versiering in witte
kleipap en koperoxide (werra); 1r /lS c eeuw
VN 8: bodemfragment met knobbelvoet van roodbakkend AW met loodglazuur; lS c /19 c eeuw
VN 9: fragment steengoed, kan met loodglazuur; 18 e eeuw
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Bijlage 1.3. Beschrijving van de vondsten in Profiel C.
VN 10: fragment roodbakkend AW, bord met loodglazuur
VN 11 : fragment roodbakkend AW (koekenpan), binnenzijde met loodglazuur, roet aan de
buitenkant
VN 12: randscherfje roodbakkend AW, bord met loodglazuur op de spiegel.
VN 13: 2 fragmenten faience bord
VN 14: randscherfroodbakkend AW 'met loodglazuur en witte kleipap in ringeloor-techniek
VN 15: fragmentje dunwandige kogelpot AW met grove kwartsmagering; mogelijk 14e eeuw
VN 16A: fragment dunwandige kogelpot AW met bezernstrich; mogelijk 14e eeuw
VN 16B: fragmentje kogelpot AW; 14e eeuw
VN 17: fragment kogelpot AW grof gemagerd vrij zacht baksel; 13c /14e eeuw
Bijlage 2
Lijst van de figuren en foto' s
Figuren
Figuur 1. Urk, locatie wijk 5-74
Figuur 2. Graafwerk (Foto D. T. Biewinga)
Figuur 3. Plattegrond
Figuur 4. Sporenkaart
Figuur 4a. Schets paalsporen
Figuur 4b. Foto coupe paalspoor SI
Figuur 5. Schets profiel A
Figuur 5a Foto waterkelder
Figuur 6. Schets profiel B
Figuur 6a. Foto profiel B
Figuur 7. Schets profiel C
Figuur 7a. Foto profiel C
Digitale foto's
Profiel B: Urk 5-74 nr.01,02 en 03
Grondspoor: Urk 5-74 nr.08, 09, 10, 11 en 12
Profiel C: Urk 5-74 nr. 04,05,06 en 07
Detail zwerfstenen; Urk 5-74 nr. 14
Waterkelder: Urk 5-74 nr. l3, 15, 17 en 18
Graafwerk: Urk 5-74 nr.16
Analoge foto's
Profiel B:05012, 05-0129 en 05-0l30
Grondspoor: 05-0131
Profiel C: 05-0132 en 05-0133
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168786/518983

Figuur 1. Urk met locatie van het perceel wijk 5-74
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Figuur 2. Graafwerk (Foto D.T. Biewinga)
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Bodemlagen
1: grijsbruine zandlaag met puin en schelpen
2: donkerbruin zand met puin, scherven en houtskool
3: donker bruingrijs humeus zand met stenen en iets puin
4: zandig keileem
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Figuur 6a Foto profiel B

Bodemlagen
1: grijsbruine zandlaag met puin en schelpen
2: donkerbruin zand met puin, scherven en houtskool .
3: donker bruingrijs humeus zand met stenen en iets puin
4: zandig keileem
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