
AWN veldverkenning 17-12-2011
Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos.
Gemeente: Zeewolde
Kavel:OZ35/36

Aanleiding voor de verkenning is de recent gegraven Laakse Slenk.
De Slenk is aangelegd op een terrein van Staatsbosbeheer in het Hulkesteinsebos.
Tijdens onderzoek in 1981 door de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders werden op de kavel OZ35 het wrak van een 13e eeuwse Kogge ontdekt en
een aantal laat middeleeuwse aardewerk scherven gevonden.
In 1983 is het wrak onderzocht tijdens dit onderzoek werden de resten van een tweetal
stroomgeulen gevonden.
In de opvulling van een van de geulen werden aardewerk scherven en stenen werktuigen
geborgen de vondsten dateren uit het Neolithicum.
De andere geul bevatte aardewerk vondsten uit de late Middeleeuwen.

In het kader van natuurontwikkeling in het bosgebied bij Zeewolde, is besloten om op het
terrein een waterpartij aan te leggen de Laakse Slenk genaamd.
Voorafgaande aan het graafwerk is archeologisch (boor) onderzoek uitgevoerd.
Het booronderzoek leverde een aantal archeologische indicatoren op vervolgens is besloten
tot archeologische begeleiding tijdens het graafwerk.
De begeleiding is uitgevoerd door een medewerkster van het ADC, tijdens de begeleiding zijn
op meerdere plaatsen houtskool en vuursteen aangetroffen.
Op de laatste dag van de graafwerkzaamheden is door de archeologisch medewerker van
Nieuw Land een bezoek gebracht aan het project daarbij is wat vuursteen, natuursteen
waaronder een aambeeldsteen en middeleeuwse aardewerk scherven verzamelt.
Bovendien is door mevrouw Hospes die vlakbij het terrein woont een aantal stuks vuursteen,
botten en aardewerk scherven verzamelt.
Aanleiding genoeg om na overleg met SBB een verkenning uit te voeren samen met de AWN.



Laakse slenk van uit de lucht foto SBB.

Zaterdag 17 december met een tien man/vrouw sterk team na eerst wat uitleg over het gebied
te hebben gegeven vervolgens een weg gebaand door een soort moerasbos naar de oevers van
de slenk.
Bij de slenk aangekomen alle deelnemers voorzien van een aantal vondsten zakken en na nog
wat uitleg over de kansrijke plekken (bodemopbouw) rustig slenterend de oever van de slenk
vervolgd.
Als extra waren twee metaaldetectors meegenomen en voor de plaatsbepaling van eventuele
vondsten een GPS.
De zichtbaarheid was niet al te best maar aan het eind van de verkenning waarbij niet eens de
gehele slenk afgezocht is waren toch een aantal vondsten zakken gevuld.
In totaal werden vier vondst locaties ingemeten met de GPS.
Het verzamelde materiaal bestaat uit vondsten van ruwweg vier verschillende archeologische
perioden, Neolithische vondsten, vuursteen en fragmentjes verbrand bot, middeleeuws
aardewerk, kogelpot en Pingsdorf, en 17e/19e eeuws Roodbakkend geglazuurd aardewerk,
twee fragmenten van een dakpan met spaarzaam glazuur, een fragment sterk afgeronde
baksteen, een brok moderne kunsthars en verder een paar fragmenten dierlijk bot en een grote
tand. Van de beenderen is geen datering te geven behalve dat het geen verse botten betreft.
De determinatie van de beenderen moet nog plaatsvinden.

De steentijd- en de laat middeleeuwse vondsten zijn ongetwijfeld te koppelen aan
bewoningsplekken uit het verleden op deze locatie, de recentere vondsten kunnen beschouwd
worden als overboord gezet stadsafval, mogelijk uit het nabij gelegen Nijkerk.

Het is de bedoeling om binnenkort nogmaals een verkenning te doen op dat deel waar we
door tijdgebrek niet aan toe zijn gekomen.



AWNers in actie.

De coördinaten van de verschillende vondstconcentraties:
Kaartblad 26D
Locatie 1:; X=158.847  Y= 475.653
Locatie 2:; X=158.891  Y= 475.183
Locatie 3: X=158.909   Y= 474.950
Locatie 4: X=159.271   Y= 474.785
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Bijlage 1: afbeeldingen van de vondsten.

Overzicht van de vondsten



Fragment van een Pingsdorf kan

Vuursteen kerntje en een afslag.



Verzameling beenderen.

Bodemscherf van een mineraalwaterkruik en wand-bodemscherf geglazuurd aardewerk (kom)


