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AWN AFDELING 21
RAPPORT nr. 2006-2

Legenda
ii".

WA.Vf'lEl.INGi'N

~

\/arosnAF!.OINGfH

;mel O«c)TDN)

h;3'l ~

W b. .

t--"l
'~
. ~~fij

b

lWdl

~
:;;.
t.à:;iJ \\'ahIr

...-

L..J ~~

TOP5oo

o

100m

.-:.:.

t

N

ROB
Archisll

Gemeente Urk met eerdere vondstmeldingen.
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locatie van het perceel wijk 4-46

Gemeente: Urk.
Toponiem: Wijk 4-46.
Coördinaten: 169115-519454.
Beschrijving: archeologisch onderzoek.
Datum: 04-01-2006.

Op het perceel Wijk 4-46 wordt een nieuw woning gebouwd inclusief een grote kelder.
Om de kelder te plaatsen wordt het perceel tot een diepte van +/- 2 meter ontgraven.
Volgens afspraak is onder archeologische begeleiding het middelste deel van de bouwkavel ontgraven tot in de
vaste bodem.
De Firma Kramer leverde hiervoor een graafmachine en machinist (dhr Kramer) .
Rinus Verboon, Cees Groothof en Harrie van Betuw (AWN leden) hebben het graafwerk begeleid,
bijgestaan door Dick Velthuizen (archeologisch medewerker van Nieuwlanderfgoedcentrum).
Op het onderzochte perceel , gelegen tussen de Pieter Brouwerstraat en de Spaarbankstraat in de oude dorpskern
van Urk, hebben voorheen twee woningen gestaan, de woning aan de Spaarbankstraat is ongeveer twintig jaar
geleden afgebrand en niet meer herbouwd. Dit deel van de kavel (de zuidkant) was tot voorkort een tuintje van
de gemeente.
De andere woning grenzend aan de Pieter Brouwerstraat is eind 2005 afgebroken.
Met behulp van de graafmachine is een strook van ongeveer 4 meter breed schavend uitgegraven waarbij gelet is
op funderingsresten en eventuele grondsporen.

Het perceel 4-46 voor de aanvang van het onderzoek.
Begonnen is om het Noordelijke deel (waar de afgebroken woning) gestaan heeft, op dit deel zijn geen
fundament resten aangetroffen. Het enige wat er van de oude woning restte, was een klein betonnen keldertje
met daarin de toevoer van de waterleiding, een met puin volgestort kuil was de rest van een bij de sloop
verwijderde kelder.
De opgevulde kuil had een diepte van ongeveer 150 cm onder het oude vloer niveau en reikte daardoor tot net
boven de top van de vaste bodem. De vaste bodem op de onderzochte locatie bestaat uit zandig keileem
overgaande in zware keileem.
Op de grens van het zandige keileem en het onderliggende keileem stroomde veel grondwater, hierdoor dreigde
de wanden van de uitgegraven put in te stortten, zodoende was het niet mogelijk om een gedetailleerde
profieltekening te maken.
Het profiel is gefotografeerd en beschreven.
De bovenste laag bevatte puinresten van de gesloopte woning, fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk
en een (niet afgeschoten) punt 50 patroon uit 1943 waarvan het projectiel ontbrak.
De volgende lagen bevatten kleine zwerfstenen, aardwerk fragmenten en botten (slachtafval).
De vaste bodem licht op l70cm- maaiveld en bestaat uit zandige keileem.

Profiel beschrijving:
De bodemlagen van boven naar beneden:
Laag 1: 30 cm dik: ophoginglaag, klei met veel zand, schelpen, puin en aardewerkfragmenten.
Laag 2: 35cm dik: (mogelijk esdek), bruingrijze klei iets zandig met aardewerk fragmenten, iets puin en kleine
natuurstenen.
Laag 3: 45cm dik: grijs bruine zandige keileem (geërodeerde keileem) met zwerfstenen.
Laag 4: bruin (roestige) zandige keileem, overgaand in grijs geel gevlekte keileem.

Het profiel.

Het gevaar van instortten was der mate groot dat de het vlak deel voor deel ontgraven is en de uitgegraven grond
direct terug gestort is in het onderzochte gedeelte.
De andere helft van het perceel waar het tuinlje geweest was lag iets hoger, in dit deel werden ook geen
ftmdament resten aangetroffen in de bodem was wel veel bouwpuin en stoeptegels aanwezig dit alles afkomstig
van de door brand verwoeste en later gesloopte woning .
Op dit deel van het perceel zijn wat aardewerk fragmenten gevonden, zwerfstenen en een paar stukken bot
(slachtafval).
Grondsporen zijn ook in dit deel niet aangetroffen.

Conclusie; door de bouwactiviteiten uit het recente verleden zijn de eventuele sporen van bebouwing uit
vroegste perioden vermoedelijk al opgeruimd, als die er zijn geweest,
Het perceel is gelegen aan de Noordkant van de (Bult), de kant waar de invloed van de Zuiderzee sterkt is
geweest en waardoor de nodige afslag plaats gevonden heeft, dit kan een verklaring zijn voor de in het profiel
aangetroffen laag verweerde (geërodeerde) keileem.
Datering van de aardewerk vondsten l7 e / 1ge eeuw .

De vondsten:
Alle vondsten zijn verzameld tijdens het machinaal verdiepen.
10 fragmenten roodbakkend aardewerk met loodglazuur, rand en bodem scherven.
3 fragmenten roodbakkend aardewerk met slib decoratie en loodglazuur, rand en bodem scherven.
1 fragment roodbakkend aardewerk met zwarte glazuur, wand scherf.
I fragment witbakkend aardewerk met loodglazuur.
7 fragmenten faience, rand en bodem scherven.
3 fragmenten majolica aardewerk, rand en bodem scherven en 1 fragment wandtegel.
2 fragmenten Keuls steengoed met zoutglazuur en kobalt decoratie, wand scherf.
1 fragment roodbakkend aardewerk met loodglazuur en decoratie in slib en koperoxide, Westfalen? Bodem
scherf.
1 fragment van een klein formaat Keulse kloot of grote knikker.
1 fragment leisteen.
I punt 50 patroon, niet verschoten maar zonder projectiel, datering 1943 volgens stempel in de onderkant.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de ROB (regioteam west) , drs
AAKerkhoven (Provincie Flevoland), de gemeente Urk, familie Oost die ons gastvrij ontving voor koffie en
koek.

