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1 Samenvatting 

De nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (verwacht voorjaar 2006) 
geeft aan dat de zorgplicht voor het archeologisch erfgoed bij de gemeente komt 
te liggen. Archeologie wordt daarmee net als alle andere beleidsvelden een 
beleidskeuze. Past2Present-ArcheoLogic heeft in opdracht van de gemeente 
Enschede een zogenaamd archeologisch selectiebeleid opgesteld. Het 
selectiebeleid is een belangrijk onderdeel deel van het totale gemeentelijke 
archeologiebeleid.  
 
Er is een inhoudelijk toetsingskader voor de archeologie opgesteld door 
inventarisatie en waardering van de beschikbare archeologische kennis over het 
grondgebied van de gemeente Enschede. Daartoe zijn de Archeologiebalans 2002, 
ARCHIS II en andere beschikbare literatuur geraadpleegd. De bureauinventarisatie 
laat zien wat er bekend is en wat kennislacunes zijn en draagt zo bij aan de 
selectieagenda: een selectie van perioden en onderzoeksthema’s die van belang 
zijn voor de gemeente Enschede. Hierbij spelen objectieve aspecten een rol, zoals 
de nationale context van de bestaande en verwachte vindplaatsen, en meer 
subjectieve belevingsaspecten, zoals de cultuurhistorische aspecten van het 
gemeentelijk erfgoed die Enschede identiteitbepalend wil laten zijn. Op basis van 
deze inventarisatie is een cijfermatige normering of ondergrens voor de criteria 
‘belevingswaarde’, ‘fysieke kwaliteit’ en ‘inhoudelijke kwaliteit’ gemaakt. Juist de 
belevingswaarde is voor de gemeente Enschede een leidend criterium.  
 
Opgenomen in de selectieagenda zijn de perioden Paleolithicum, Laat Paleolithicum 
– Mesolithicum, Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum, Midden Romeinse Tijd, 
Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen, Vroege en Late Middeleeuwen, en 
Nieuwe Tijd. ‘De geselecteerde kennisthema’s zijn Paleogeografie, Nederzettingen, 
Grafvelden, Economie en landgebruik, en Religie en Cultus. 
 
Naast de selectieagenda is er op basis van de inventarisatie een archeologische 
meetlat opgesteld. Alle toekomstige vindplaatsen krijgen na afronding van het 
waarderende onderzoek een score op de drie genoemde criteria. Deze scores 
bepalen vervolgens of de gemeente de vindplaats behoudt of niet behoudt en dus 
gekend verloren laat gaan.  
  
De kritische grens hierbij is de genoemde ondergrens. Aan een dergelijke norm of 
ondergrens moeten in de toekomst aan te treffen vindplaatsen voldoen om in 
aanmerking te komen voor archeologische beheersmaatregelen: opgraven, in situ 
behouden of begeleiden tijdens de bouw of bouwrijp maken.Het onderhavige 
beleidsstuk beschrijft het getrapte verloop van het selectieproces met behulp van 
een beslisdiagram. 
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2 Inleiding en doel document 

2.1 KADER 

De nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (verwacht voorjaar 2006) 
geeft aan dat de zorgplicht voor het archeologisch erfgoed bij de gemeente komt 
te liggen. Dit vloeit voort uit het Verdrag van Valletta. Aangezien ongeveer de helft 
van Nederland een middelhoge tot hoge archeologische verwachting heeft, is het 
ondoenlijk om voor al deze gebieden op enigerlei wijze beheersmaatregelen te 
treffen. Dat is simpelweg te duur. Archeologie is dus net als alle andere 
beleidsvelden een keuze. Er moet gekozen worden uit de archeologie die de 
gemeente rijk is of naar verwachting zal worden. Immers, het erfgoed bevindt zich 
grotendeels nog in de bodem. Ten behoeve van een dergelijk selectiebeleid 
kunnen op verschillende gronden keuzes worden gemaakt. Wetenschappelijk (wat 
willen we weten?), op basis van nationale en regionale kennislacunes (wat weten 
we nog niet in Nederland of Overijssel?) of: ‘wat vindt de gemeente Enschede zélf 
belangrijk, bijvoorbeeld voor haar identiteit?’ 
 
Het selectiebeleid is een belangrijk onderdeel deel van het totale gemeentelijke 
archeologiebeleid. Doelstelling hiervan is dat (1) het archeologisch erfgoed op een 
verantwoorde wijze in de bestemmingsplannen wordt opgenomen en (2) dat op 
basis van het bestemmingsplan archeologische verplichtingen verbonden kunnen 
worden aan vergunningen die tot bodemverstoring leiden. 
 
Voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten is het belangrijk dat de gemeente over een 
archeologiebeleid beschikt op het moment dat de selectiebesluiten genomen 
moeten worden. Selectiebesluiten leiden tot maatregelen en de maatregelen zijn 
veruit het kostbaarste onderdeel van het archeologisch proces. In de huidige 
situatie neemt de provinciaal archeoloog de selectiebesluiten. Met een door de 
provincie goedgekeurd archeologiebeleid kan de gemeente de rol van bevoegde 
overheid vervullen en dus zelf de afweging maken tussen een verantwoorde 
erfgoedzorg en het draagvlak voor die erfgoedzorg. 
 

2.2 PROBLEEMSTELLING 

Over keuzes en wat men archeologisch ‘mooi’ vindt en hoe daarmee om te gaan, 
kan, gek genoeg en althans gedeeltelijk, onderhandeld worden. Om bij de 
besluitvorming en keuzes zoveel als mogelijk de subjectiviteit (lees besluitvorming 
op louter expert judgement) te vermijden moeten er objectieve, reproduceerbare 
en wetenschappelijk verantwoorde normen worden opgesteld. Vervolgens dient 
archeologie in een integrale afweging tussen economie en maatschappelijk 
draagvlak in de ruimtelijke planvorming gewogen te worden. 
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Welke gronden er ook zijn, er bestaan voor het maken van 

archeologische keuzes geen harde, objectieve richtlijnen of normen! 
Deze zullen dus opgesteld moeten worden. 

 
We hebben een inhoudelijk toetsingskader voor de archeologie opgesteld door 
inventarisatie en waardering van de beschikbare archeologische kennis over het 
grondgebied van de gemeente Enschede. Op basis van deze inventarisatie is een 
cijfermatige normering of ondergrens voor de criteria ‘belevingswaarde’, ‘fysieke 
kwaliteit’ en ‘inhoudelijke kwaliteit’ gemaakt. Toepassing van deze drie criteria is 
voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)1 ter bepaling 
van de behoudenswaardigheid van archeologische vindplaatsen. In feite wordt er 
dus door middel van een archeologische ‘meetlat’ voor alle gemeentelijke 
archeologie een selectieadvies2 gegeven. Met andere woorden: Alle vindplaatsen 
krijgen na afronding van het waarderende onderzoek een score op de drie 
genoemde KNA criteria en deze scores bepalen of de gemeente de vindplaats 
behoudt, of niet behoudt en gekend verloren laat gaan. In het laatste geval 
kunnen andere overheden besluiten de vindplaats wel te behouden door de kosten 
hiervan zelf te financieren3. 
  
De kritische grens hierbij is de genoemde ondergrens. Het selectieproces verloopt 
getrapt met behulp van een beslisdiagram (zie § 10.5). Concreet: bij welke score 
op belevingswaarde wordt de vindplaats geselecteerd? Is de belevingsscore lager 
dan deze norm, welke score is er dan nodig op het criterium informatiewaarde om 
de vindplaats alsnog te selecteren?  
 
Aan een dergelijke norm of ondergrens moeten in de toekomst aan te 

treffen vindplaatsen voldoen om in aanmerking te komen voor 
archeologische beheersmaatregelen: opgraven, in situ behouden of 

begeleiden tijdens de bouw of bouwrijp maken. 
 

Hierbij merken we op dat het maken van keuzes op basis van beschikbare kennis 
op gemeentelijk niveau niet optimaal is: archeologie houdt zich immers niet aan 
gemeentegrenzen. Derhalve is op hoofdlijnen, middels bevraging van ARCHIS, de 
archeologie van de omliggende gemeenten meegenomen. Dit heeft geen 
aanleiding gegeven tot bijstelling van het voorstel van de selectieagenda zoals 
beschreven in hoofdstuk 10. We benadrukken ook dat de selectieagenda pas in 
beeld komt, nadat de vindplaatsen middels gepast en KNA conform gewaardeerd 
zijn.  
 
Het verdient de voorkeur om de selectieagenda, als onderdeel van het beleid, 
regelmatig te evalueren en indien nodig te herzien. Immers, ook binnen het 
wetenschappelijk onderzoek is sprake van trends. Om hier flexibel mee om te gaan 
moet de selectieagenda eveneens flexibel zijn. Het is niet wenselijk bepaalde 
perioden of thema’s voor altijd uit te sluiten, aangezien er over vijf of tien jaar 
andere perioden of thema’s van belang zijn, nationaal, regionaal of gemeentelijk. 

                                                
1 In dit document wordt de KNA versie 2.0 gehanteerd 
2 Een advies dat door de initiatiefnemer/verstoorder (of zijn adviseur) wordt opgesteld en waarin deze 

een uitspraak/voorstel doet over de behoudenswaardigheid van de in het onderzochte gebied 

aangetroffen archeologie. Op basis hiervan neemt de bevoegde overheid een selectiebesluit.  
3 De juridische situatie hieromtrent wordt thans onderzocht. Er is nog geen jurispredentie beschikbaar 

over de situatie waarin een gemeentelijk archeologiebeleid afwijkt van het provinciale 

archeologiebeleid. 
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Archeologie is bovendien een wetenschap, waarbij het om 
informatievermeerdering gaat. Men kan van te voren nooit weten of alles bekend is 
over een bepaalde periode. Evaluatie en eventuele herziening van het beleid zou 
bijvoorbeeld elke drie of vijf jaar kunnen plaatsvinden. 
 
Hoewel dit document in feite voor de opdrachtgever, de gemeente Enschede, is 
geschreven, is het vooral bedoeld voor de ogen van de bevoegde overheid, in 
dezen de Provincie Overijssel. Immers, de bevoegde overheid moet goedkeuring 
verlenen (en heeft dat inmiddels gedaan) aan het voorgestelde wetenschappelijk 
onderbouwde selectiebeleid, alvorens zij het beleid goedkeurt en het 
geoperationaliseerd kan worden. 
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3 Begrippenkader 

Een archeologisch selectiebeleid is het kernproduct voor gemeenten die autonomie 
nastreven op het archeologisch beleidsveld. Het geeft de gemeente Enschede een 
inhoudelijk rol in het proces van archeologische monumentenzorg. Het 
selectiebeleid, als onderdeel van archeologisch beleid, omvat instrumenten 
waarmee het archeologisch ‘probleem’ (wat negatief gesteld…) door het gebruik 
van een selectieagenda en opgestelde normen/ondergrenzen verkleind kan worden 
en beheersbaar kan worden gemaakt. Het selectiebeleid is een belangrijk 
beleidsinstrument dat onderdeel is van een groter instrumentarium, zoals 
weergegeven in figuur 3.1. 
 
Idealiter is het gemeentelijk selectiebeleid ingepast binnen een beleidskader van 
het Overijssels-Gelders zandgebied (Salland, Achterhoek, Twente) of provincie 
Overijssel. De beleidsuitgangspunten, de geselecteerde archeologische perioden en 
onderzoeksthema’s, sluiten idealiter zoveel als mogelijk aan bij wat de Provincie 
beoogt. Het Provinciale beleid dient idealiter op zijn beurt een afgeleide te zijn van 
het nationale beleid. Dit principe wordt in de ruimtelijke ordening 
complementariteit genoemd en geeft de lagere overheid beleidsruimte binnen 
kaders. Daarnaast moet er afstemming zijn met de omliggende gemeenten. 
Immers, om doublures of conflicterend regionaal of provinciaal beleid te 
voorkomen moet die afstemming er zijn of komen. Ook hierin speelt de Provincie 
idealiter een richtinggevende en stimulerende rol.  
 
De belangrijkste onderdelen van het selectiebeleid zijn: 
1. Selectieagenda waarin de gemaakte archeologische keuzen (perioden en 

thema’s) worden omschreven; 
2. Onderzoeksvragen die gezien kunnen worden als operationalisering van de 

selectieagenda; 
3. Normen of ondergrenzen waaraan toekomstige vindplaatsen aan moeten 

voldoen willen zij voor gemeentelijke selectie in aanmerking komen. 
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Figuur 3.1 Beleidsmodulen Archeologie en Cultuurhistorie Past2Present-ArcheoLogic 

 
 
De selectieagenda4 is een wetenschappelijke analyse die tot heldere keuzes leidt 
ten aanzien van het behoud van archeologische waarden en operationeel is 
uitgewerkt in onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen dienen voor de inhoudelijke 
sturing van de eventuele opgravingen die binnen de gemeente worden uitgevoerd. 
We analyseerden op twee niveaus de archeologische informatie, te weten het (1) 
nationale/bovenregionale en (2) regionale/lokale niveau. Het bovenregionale beeld 
is ontleend aan het nationale beleidsplan ‘de Archeologiebalans’ (Lauwerier en 
Lotte, 2002). Op basis van het (boven)regionale beeld is een concept 
selectieagenda geformuleerd die vervolgens getoetst wordt aan de gegevens uit 
het onderzoek op lokaal niveau. 
 
Als laatste willen we een ander belangrijk beleidsinstrument, en ook de relatie 
hiervan tot het onderhavige selectiebeleid, kort aanstippen: de archeologische 
verwachtingskaart. Deze kaart en de toelichting hierop zijn vervaardigd door de 
firma BAAC (Lotte en Boshoven, 2005). Er is in feite geen directe relatie tussen de 
beide beleidsinstrumenten, anders dan dat voor beide uitvoerig bronnenonderzoek 

                                                
4 In feite is ook de selectieagenda een norm! 
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is uitgevoerd. De verwachtingenkaart geeft allereerst een overzicht van de 
aanwezige archeologie in de gemeente. Daarnaast wordt er door gebruik te maken 
van een op landschap en archeologie gebaseerd verwachtingsmodel een uitspraak 
gedaan over de verwachting die er is op archeologische resten. Dit uitgedrukt in 
laag, middelhoog en hoog. Aan de kaart worden beleidsadviezen gekoppeld die als 
basis dienen als input voor de voorwaarden bij op te stellen gemeentelijke 
bestemmingsplannen of ZPP procedures (Artikel 19 WRO). De op kaart gezette 
verwachtingen werken dus niet door in het selectiebeleid. Wél worden de 
gebiedsoppervlaktes van de archeologische verwachtingen gebruikt als basis voor 
de kostenberekening van het gemeentelijke archeologiebeleid. 
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4 Keuzes en criteria  

4.1 WAAROM KIEZEN?  

Al zolang er archeologie bedreven wordt, worden er inhoudelijke keuzes gemaakt: 
wat wordt opgegraven en wat niet, en met welk detailniveau? Immers, gelden zijn 
nooit oneindig beschikbaar en ook de beschikbare tijd bepaalt wat en hoe er 
bijvoorbeeld opgegraven wordt. Onuitgesproken waren er altijd belangrijkere en 
minder belangrijke aspecten die de aandacht verdienden. Deze keuzes werden 
doorgaans ingegeven door persoonlijke interessen en de beschikbare middelen. 
Deze, op hun beurt, bleven vrijwel altijd achter bij de wetenschappelijke ambities. 
Tot de Tweede Wereldoorlog werden dergelijke keuzes voornamelijk gemaakt door 
universiteiten en musea, en daarna door overheidsarcheologen van Rijk en 
Provincie.  
 
Het nieuwe archeologische bestel brengt in deze situatie verandering. Aangezien 
archeologie in de Nieuwe Wet als aspect van de ruimtelijke ordening gezien wordt, 
krijgen gemeentebesturen middels de bestemmingsplannen meer zeggenschap 
over de archeologische monumentenzorg. De provincie blijft wel toetser van de 
bestemmingsplannen. De impact van deze nieuwe visie op het bestuurlijk apparaat 
wordt speciaal in Nederland gevoeld. In ons land is de druk op de ruimte relatief 
groot. Daarbij komt nog dat het archeologisch ruimtebeslag circa de helft (48%) 
van het Nederlands landoppervlak omvat. Dit ruimtebeslag bestaat voornamelijk 
uit hoge en middelhoge archeologische verwachtingsgebieden. Een archeologische 
beheersmaatregel treffen voor al deze gebieden is financieel niet haalbaar. 
Hiernaar streven zou het moeizaam verdiende draagvlak voor archeologie snel 
doen verdwijnen! 
 
Om een project of beleidstraject te starten of in te schatten of het haalbaar is, is 
het van groot belang om vóóraf een betrouwbare raming van de te verwachten 
archeologische kosten te maken. 
 
Er zullen dus, vooraf, goed wetenschappelijk onderbouwde keuzen 

moeten worden gemaakt, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat niets 
ongekend verloren gaat.  

 
Nadat de beschikbare bronnen zijn geïnventariseerd, moet er een onderbouwde 
selectie gemaakt worden van de gemeentelijke archeologie die in aanmerking komt 
voor maatregelen. In een selectieagenda wordt een dergelijke selectie uit het 
archeologisch potentieel van de gemeente gemaakt met daarin een rangorde naar 
belang en waarde. Bij het maken van de selectie en daarmee gepaard gaande 
inhoudelijke archeologische keuzes draait alles om de vraag: welk deel van het 
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archeologisch erfgoed blijft behouden en welk deel gaat (weliswaar gekend5) 
verloren? Het begrip ‘behouden’ heeft in de archeologie twee betekenissen: 
opgraven (behoud ex situ: in het depot en archief) en beschermen (behoud in situ 
met mitigerende maatregelen en een passende dubbelbestemming). Erfgoed dat 
verloren gaat, is voor altijd verloren. Erfgoed dat behouden blijft, kost geld of 
ruimte. De afweging tussen behouden en niet behouden, is deels een afweging 
tussen verschillende politieke belangen, deels een sectorale aangelegenheid.  
Het nieuwe archeologische bestel brengt dat politieke element, in tegenstelling tot 
het oude gesubsidieerde bestel, naar de voorgrond. 
 
Tenslotte nog twee dingen. De selectieagenda is te zien als een kwalitatieve norm 
in het beleid. Immers, er worden inhoudelijke keuzen gemaakt. Naast deze 
kwalitatieve norm is de kwantitatieve norm van belang. Bij welke 
bodemverstorende ingreep is archeologisch onderzoek verplicht? Wat is de 
ondergrens voor de diepte of de omvang? Het antwoord op deze laatste vraag 
wordt in hoge mate bepaald door de hoeveelheid bouwvergunningen die de 
gemeente Enschede thans jaarlijks uitgeeft en hoeveel FTE’s zij beschikbaar heeft 
voor verlening, toetsing en handhaving van de vergunningen. Zonder 
archeologische selectieagenda en zonder kwantitatieve normen wordt er niet 
gekozen en geen ondergrens gesteld, met als gevolg een discrepantie tussen 
bestuurslasten en uitvoeringslasten. Dit is voor de gemeente geen gewenste 
situatie6. 
 
Als laatste is er het verschil in inhoudelijk belang tussen de Gemeente enerzijds en 
Provincie en Rijk anderzijds.  
 
Waar het in het erfgoed beheer bij Provincie en Rijk vooral om 
(potentiële) informatiewaarde (wat brengt de vindplaats mij in termen 

van wetenschappelijke kennis?) en de fysieke kwaliteit (wat zijn de 
gaafheid en conservering?), ligt voor de Gemeente het accent meer op 

de belevingswaarde voor de burgers.  
 
Zoals zal blijken speelt dit uitgangspunt een grote rol bij het onderhavige 
selectiebeleid. De gemeente zal haar archeologiebudget voornamelijk besteden aan 
archeologie die de burger ten goede komt. Daarbij spelen de informatiewaarde en 
fysieke kwaliteit van de vindplaats (of element) een ondergeschikte rol. 
Kennisvermeerdering is niet noodzakelijkerwijs het primaire doel. Dit wil niet 
zeggen dat informatiewaarde en dus inhoudelijke kwaliteit geen rol speelt!  
 
Voor de andere overheden geldt het tegenovergestelde. Hun primaire doelstelling 
zal juist zijn het beschermen en behouden (in of ex situ) van gave vindplaatsen 
en/of vindplaatsen met een grote kennispotentie. Juist de vindplaats die informatie 
toevoegt aan datgene wat er bekend is, wordt geselecteerd. Een reden te meer om 
dit onderscheid te maken is dat archeologie zich niet houdt aan gemeentegrenzen 
en dus kennisvermeerdering een bovengemeentelijk, regionaal of provinciaal 
aspect is. 
 
 
 

                                                
5 Uitgangspunt hierbij is dat de archeologie ‘gekend’ is zodra de waarde, conform de KNA, is bepaald.  

6 Zie Van Roode, 2006: Startnotitie Archeologiebeleid Gemeente Enschede  
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4.2 NORMEN EN CRITERIA: KWALITEITSNORM NEDERLANDSE 
ARCHEOLOGIE  

De archeologische monumentenzorg kent, zoals gezegd, geen wegingkader in de 
vorm van normen en interventiewaarden voor het maken van inhoudelijke keuzes. 
In de oude situatie was de deskundigheid van de functionaris de norm. Met het 
nieuwe bestel in aantocht groeit de behoefte aan een zo objectief mogelijke 
normstelling. In dit nieuwe bestel worden door de overheid verplichtingen 
opgelegd aan een ieder die de bodem verstoort. Die overheid is in de meeste 
gevallen de gemeente. Het dagelijks bestuur van de gemeente zal bij de rechter, 
bij de raad en bij de inwoners tijdens bezwaar en beroep verantwoording moeten 
kunnen afleggen over de verplichtingen die zij oplegt ten aanzien van de 
archeologie. Een objectieve normstelling is daarbij onontbeerlijk.  
 
Sinds 2001 zijn in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) enige 
procesmatige normen vastgelegd met betrekking tot de inhoudelijke selectie van 
archeologische waarden. Het gezag van de KNA is beperkt tot de uitvoerende 
partijen en reikt logischerwijze niet tot de overheden die de besluiten nemen, zoals 
gemeenten. Daarover wordt democratisch beslist. De KNA geeft aanwijzingen aan 
uitvoerende partijen hoe zij de betrokken overheid moeten informeren. De 
overheid bepaalt zelf welke waarde het erfgoed heeft en tot welk besluit de 
informatie leidt. Om de keuzes voor de burger transparant te maken wordt de 
selectieagenda opgesteld.  
 
In de KNA zijn de criteria benoemd die van belang zijn om een archeologische 
waarde te bepalen: Beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit.  
Aangezien deze KNA criteria onderschreven worden door het gehele 
archeologisch werkveld, dient een gemeentelijk selectiebeleid hierop 

geënt te zijn. 

 
Het criterium belevingswaarde omvat de aspecten ‘schoonheid’ en 
‘herinneringswaarde’ en lijkt in eerste instantie slechts in beperkte mate een rol te 
spelen. Minder dan 2% van de archeologische waarden is zichtbaar en dus kan van 
een oordeel over schoonheid nauwelijks sprake zijn. Lijkt, want 
‘herinneringswaarde’ (of herkenbaarheid van het verleden) waarschijnlijk het 
belangrijkste bestaansrecht van de archeologie, met name voor de lokale dus 
gemeentelijke beleving.  
 
Zonder een vorm van herinnering zou het draagvlak voor de archeologie 
niet bestaan! Juist om deze reden is er voor gekozen om de 

belevingswaarde het belangrijkste criterium voor het gemeentelijk 

selectiebeleid te laten zijn. 
 
Uitgangspunt bij inhoudelijke kwaliteit is dat bij de selectie van belang is of een 
bepaalde vindplaats daadwerkelijk informatie gaat toevoegen aan de bestaande 
kennis. De inhoudelijke kwaliteit omvat volgens de KNA de aspecten 
‘zeldzaamheid’, ‘representativiteit’, ‘ensemblewaarde’ en ‘informatiewaarde’. Deze 
begrippen worden in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 
 
De fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) kan uitsluitend bij veldonderzoeken 
worden vastgesteld en behoort in de regel geen onderwerp van discussie te zijn. 
Een lage fysieke kwaliteit kan een reden zijn om een vindplaats niet te selecteren. 
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Echter, een goede fysieke kwaliteit hoeft niet altijd een reden voor de gemeente te 
zijn om een vindplaats wél te selecteren voor een archeologische 
beheersmaatregel! Immers, indien de vindplaats een archeologische periode en 
thematiek beslaat die niet in de selectieagenda voorkomt, bijvoorbeeld omdat het 
de zoveelste is in zijn soort in de gemeente, heeft dat tot gevolg dat op grond van 
het gemeentelijk beleid deze vindplaats gekend verloren gaat. Het principe van het 
maken van keuzen. Echter, het is evenwel mogelijk dat een andere overheid, 
Provincie of Rijk, besluit deze vindplaats op haar kosten (deels) op te graven, 
bijvoorbeeld vanwege de voor haar wetenschappelijke potentie.  
  
Zoals zal blijken in onder andere de methodesectie (hoofdstuk 5) hanteert de 
Gemeente Enschede een eenvoudige toets of er sprake is van fysieke kwaliteit: 
indien vragen uit de selectieagenda kunnen worden beantwoord met de vindplaats 
die op dat moment aan de orde is (en gewaardeerd is), dan is er in het 
onderhavige voorstel voor selectiebeleid sprake van fysieke kwaliteit. Er komt dus 
in deze opzet geen kwantitatieve normering aan te pas. Daarover later meer. 
 
Benadrukt moet worden dat er geen eenduidige formule dan wel 

opvatting is over het relatieve gewicht van elk criterium in de 
uiteindelijke selectie.  
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5 Methode: naar een 
selectieagenda en meetlat 

5.1 INLEIDING 

Om tot de selectieagenda te komen is een bureau inventarisatie uitgevoerd en is 
van het geïnventariseerde archeologisch erfgoed (indien mogelijk) bepaald wat de 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit is, alsmede wat de belevingswaarde is.  
 
In feite is er een selectieadvies7 voor de gehele gemeente gemaakt.  
 
De bureau inventarisatie geeft aan wat er bekend is en wat kennislacunes zijn en 
draagt zo bij aan de selectieagenda: een selectie van perioden en 
onderzoeksthema’s die van belang zijn voor de Gemeente Enschede (en die dat 
niét zijn en dus - gekend - ‘verloren’ mogen gaan). Daarbij spelen objectieve 
aspecten een rol, zoals de nationale context van de bestaande en verwachte 
vindplaatsen, en meer subjectieve belevingsaspecten, zoals de cultuurhistorische 
aspecten van het gemeentelijk erfgoed die Enschede identiteitbepalend wil laten 
zijn.  
 
Daarbij merken we op dat de fysieke kwaliteit eigenlijk alleen bepaald kan worden 
met veldonderzoek. Gegevens gebaseerd op daadwerkelijk veldonderzoek zijn qua 
aantal echter jammer genoeg zwaar in de minderheid. Van veel vindplaatsen of 
(ARCHIS II) meldingen uit de gemeente Enschede zijn geen veldgegevens 
beschikbaar. Zoals later beschreven zal worden gaat het hier om 123 van de 131 
ARCHIS waarnemingen, dus ca. 94%! Idealiter zouden deze waarnemingen in het 
veld getoetst dan wel onderzocht moeten worden. Dat is echter (nog) niet 
gebeurd.  
 
Om tot de uiteindelijke selectie te komen, is het geïnventariseerde erfgoed als 
archeologische periode en archeologisch kennisthema getoetst aan de fysieke 
kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en belevingswaarde van de betreffende 
vindplaatsen. Dit betekent dat er niet op vindplaats- of waarnemingniveau is 
getoetst. Alleen door toetsing in het veld van alle waarnemingen en vindplaatsen 
kan de waarde of kwaliteit van de beschikbare kennis op een geheel objectief, 
verifieerbare en reproduceerbare manier worden gekwantificeerd. Zie hiervoor 
hoofdstuk 10. 
 

                                                
7 Zie § 2.2 
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Tenslotte is er het argument van de operationele invulling van de criteria. Hoe geef 
je het begrip zeldzaamheid zin? Is dat zeldzaam voor de gemeente, de regio, de 
provincie, Nederland of west Europa? Hierop wordt later ingegaan. 
 
Hoe komen we nu tot een normstelling of meetlat waarlangs we in de toekomst 
aan te treffen vindplaatsen gaan leggen? Wat gaan we behouden en wat niet? En 
bij welke waarde of score gaat een vindplaats ‘door naar het volgende criterium of 
norm’? Om de KNA criteria te kwantificeren en aldus voor de gemeente Enschede 
tot een werkbare normstelling te komen, maakt Past2Present gebruik van 
archeologisch inhoudelijke sleutelvragen. Tijdens de eerste jaren van het 
archeologisch onderzoek van de Betuweroute zijn ten behoeve van selectie (ook 
daar moest op voorhand een keuzebeleid geformuleerd worden) vragen 
gedefinieerd waarop een antwoord (‘gescoord’) kon worden. Leidend bij deze 
sleutelvragen is of de belangrijkste archeologische kenmerken wel of niet aanwezig 
zijn op een bepaalde vindplaats. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zichtbaarheid 
van de vindplaats in het landschap of de gaafheid van sporen.  
 
Vergelijk archeologische normen en interventiewaarden met die uit de 
milieusector: bij welke waarde spreken we van een vervuild terrein en bij welke 
waarden moet er gesaneerd worden?  
 
De normen zijn richtinggevend en dus staat het de gemeente Enschede vrij om 
daar ten gunste van het erfgoed beargumenteerd van af te wijken. Een argument 
kan zijn dat de vindplaats zeldzaam is voor een bepaalde periode of gebied. Voorts 
is het denkbaar dat een vindplaats wordt aangetroffen met slechts één kennisveld 
dat in potentie bijdraagt tot kennisvermeerdering, maar die kennis wordt zo 
bijzonder geacht dat toch tot een (gedeeltelijke) maatregel wordt besloten.  
 
In de volgende paragrafen leggen we uit op welke wijze de selectieagenda en de 
meetlat zijn gemaakt. 
 
 

5.2 VAN KNA CRITERIA NAAR GEMEENTELIJKE NORMSTELLING: DE 

MEETLAT 

5.2.1 INLEIDING 

De gemeentelijke normstelling is, zoals hierboven vermeld, gebaseerd op de KNA 
criteria belevingswaarde, inhoudelijke kwaliteit en fysieke kwaliteit. In de volgende 
paragrafen laten we zien hoe we deze drie criteria vertalen naar voor de gemeente 
bruikbare normen. Deze normen worden gebruikt om vast te stellen of in de 
toekomst aan te treffen vindplaatsen worden geselecteerd voor 
archeologische beheersmaatregelen: de archeologische meetlat. 
 

5.2.2 BELEVINGSWAARDE 

Belevingswaarde is samengesteld uit de twee aspecten schoonheid en 
herinneringswaarde. De te beantwoorden sleutelvragen voor schoonheid zijn: 
 
1. Zijn er mogelijkheden de zichtbaarheid en daardoor beleefbaarheid te 

vergroten? 
2. Is er een zichtbare relatie met de omgeving?  
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3. Zijn de vorm en structuur van de vindplaats goed herkenbaar? 
4. In welke mate is de vindplaats, het object of de structuur zichtbaar vanaf het 

maaiveld?  
 
Voor de herinneringswaarde zijn de volgende vragen relevant, namelijk:  
1. Is er een aantoonbare verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenissen 

in de gemeente?  
2. Is er een aantoonbare verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenissen 

in de regio/provincie? 
3. Is er een aantoonbare verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenissen 

in Nederland? 
4. Is er een associatie met toegeschreven (dus niet persé feitelijke) kwaliteit of 

betekenis? 
 
In het laatste geval betreft het monumenten die niet zo zeer met feitelijke 
historische gebeurtenissen zijn verbonden, maar die in de overlevering (of 
geschriften) worden geassocieerd met sagen en legenden. Aan die locaties wordt 
een religieuze betekenis toegekend, of die locaties spelen om andere redenen een 
rol in de beleving van het landschap.  
 
De sleutelvragen, met uitzondering van de vierde schoonheidsvraag, 

dienen met ‘nee’ (score 0), ‘onbekend’ (score 1) of ‘ja’ (score 2) 
beantwoord te worden.  

 
Voor de mate van zichtbaarheid van vindplaats, het object of de structuur zijn 
maximaal 4 punten te behalen. De scoringsklassen zijn: ‘niet’ (0 punten), ‘slecht’ (1 
punt), ‘matig’ (2 punten), goed (3 punten) en zeer goed (4 punten). Als alternatief 
zou de zichtbaarheid als een percentage kunnen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld 
0-10%, 20-40%…. 80-100%.  
  
In totaal is er per vindplaats een maximale score van 18 (7 x 2, + 4) punten te 
behalen voor de belevingswaarde. 
 

5.2.3 INHOUDELIJKE KWALITEIT 

Om ‘inhoudelijke kwaliteit’ te kwantificeren zijn ondergrenzen bepaald voor de 
aspecten zeldzaamheid, informatiewaarde en context/ensemblewaarde. Dit is 
gebeurd op basis van een bureau inventarisatie waarmee een compleet overzicht is 
gegenereerd van de bekende gemeentelijke archeologie en het belang hiervan in 
nationale context. De sleutelvragen dienen met ‘nee’ (score 0), ‘onbekend’ (score 
1) of ‘ja’ (score 2) beantwoord te worden. Het totaal aantal te behalen punten voor 
de inhoudelijke kwaliteit is derhalve 30.  
 
Wat betreft het criterium representativiteit merken we het volgende op. 
Een periode die frequent aangetroffen wordt in de gemeente, is 

representatief en per definitie niet zeldzaam. Past2Present laat het 
aspect representativiteit buiten beschouwing aangezien 

representativiteit dus omgekeerd evenredig is met het aspect 

zeldzaamheid.  
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Zeldzaamheid (maximaal 10 punten)  
1. Is de site bijzonder in vergelijking tot het aantal vergelijkbare monumenten 

(complextypen) van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode binnen de 
regio Twente?  

2. Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart? 
3. Is dit site type uit deze periode binnen de regio Twente slechts beperkt 

onderzocht?  
4. Is dit site type uit deze periode binnen Nederland slechts beperkt onderzocht? 
5. Draagt de informatie uit deze site (in potentie) bij aan opvulling van een 

kennislacune? 
 
Informatiewaarde (maximaal 12 punten) 
1. Is de site bijzonder vergeleken met (onderzoek van) vergelijkbare 

monumenten binnen de regio Twente? 
2. Is de site bijzonder vergeleken met (onderzoek van) vergelijkbare 

monumenten in Nederland? 
3. Levert de site een bijdrage aan recent en systematisch onderzoek in de regio 

Twente? 
4. Levert de site een bijdrage aan recent en systematisch onderzoek in 

Nederland? 
5. Levert de site een bijdrage aan recent en systematisch onderzoek van dezelfde 

periode/onderzoeksthema? 
6. Past de site binnen een vastgesteld (nationaal) onderzoeksprogramma? 
 
Ensemblewaarde (maximaal 8 punten) 
1. Komen monumenten uit dezelfde periode voor binnen de gemeente (micro-

regio) (synchrone context)? 
2. Komen monumenten van opeenvolgende perioden voor binnen de gemeente 

(diachrone context)? 
3. Wat is de gaafheid van het contemporaine fysisch- en historisch-geografische 

landschap (landschappelijke context)? 
4. Is in of nabij de site dateerbaar paleo-ecologische informatie beschikbaar? 

(ecologische context)? 
 

5.2.4 FYSIEKE KWALITEIT 

De fysieke kwaliteit van een archeologische vindplaats kan cijfermatig worden 
bepaald op basis van 12 te beantwoorden ‘gaafheid’ vragen en 15 te 
beantwoorden ‘conservering’ vragen. De sleutelvragen dienen met ‘nee’ (score 0), 
‘onbekend’ (score 1) of ‘ja’ (score 2) beantwoord te worden. In totaal is er per 
vindplaats een maximale score van 54 punten (24 + 30) te behalen voor de fysieke 
kwaliteit. De vragen voor het aspect gaafheid zijn:  
 
1. Heeft in de eventuele bedekkende laag agrarische bewerking plaatsgevonden 

tot in het niveau van de vondsten en sporen? 
2. Is studie van aanwezige bewoning of gebruikperioden mogelijk? 
3. Is er sprake van bioturbatie tot op het niveau van sporen en vondsten? 
4. Is de archeologische laag gevrijwaard van ingrijpende verstoringen anders dan 

agrarisch?  
5. Zijn sporen aanwezig? 
6. Zijn de sporen gaaf? 
7. Is er ruimtelijke gaafheid van de sporen? 
8. Bevinden mobilia zich in situ? 
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9. Is er een ruimtelijke relatie van de mobilia onderling? 
10. Is er een ruimtelijke relatie van mobilia en sporen? 
11. Is antropogeen biochemisch residu aanwezig? 
12. Is de natuurlijke omgeving stabiel? 
 
De vragen voor het aspect conservering zijn: 
 
1. Ligt de vondst- en sporenlaag onder een esdek of vergelijkbare laag 

opgebrachte grond? 
2. Ligt de vondst- en sporenlaag onder het diepste niveau van huidige agrarische 

bewerking? 
3. Is de vondst- en sporenlaag gelegen in een intact bodemprofiel? 
4. Is de vondst- en sporenlaag kalkhoudend of afgedekt met een kalkhoudende 

laag? 
5. Zijn bodemchemische resten in/onder de vondst- en sporenlaag aanwezig? 
6. Zijn in de archeologische laag/sporen verkoolde zaden aanwezig? 
7. Is het botanisch materiaal determineerbaar? 
8. Is in de archeologische laag/sporen onverbrand bot aanwezig en 

determineerbaar? 
9. Is in de archeologische laag/sporen verbrand bot aanwezig en 

determineerbaar? 
10. Zijn de gebitselementen gaaf, d.w.z. niet in lamellen uiteengevallen? 
11. Is het aardewerk grotendeels ongesleten/verweerd doch determineerbaar? 
12. Zijn de natuurstenen artefacten onverweerd en determineerbaar? 
13. Is de kleine vuursteenfractie (<4mm) aanwezig? 
14. Zijn de werkkanten van vuurstenen artefacten vrij van natuurlijke patina? 
15. Zijn de metalen artefacten aanwezig en determineerbaar?  
 
Zoals reeds beschreven (§ 4.2), stelt de Gemeente Enschede voor een eenvoudige, 
kwalitatieve toets te gebruiken ter bepaling van de fysieke kwaliteit: indien de helft 
of meer vragen uit de selectieagenda kunnen worden beantwoord met de 
vindplaats die op dat moment aan de orde is (en gewaardeerd is), dan is er in het 
onderhavige voorstel voor selectiebeleid sprake van fysieke kwaliteit.  
 
Er komt dus in deze opzet geen kwantitatieve normering aan te pas. Echter, dit 
laat onverlet dat in het veld door de archeologisch uitvoerder de fysieke 
kwaliteitsscores gaafheid en conservering wel degelijk worden vastgelegd. 
 

5.2.5 ONDERGRENZEN  

De vraag rest nu welke scores of waarden gekozen moeten worden als 
ondergrenzen voor de archeologische meetlat. Met andere woorden, wanneer 
wordt een vindplaats (nadat het waarderend onderzoek is uitgevoerd) geselecteerd 
voor een archeologische beheersmaatregel? Idealiter wordt, om tot deze 
ondergrens te komen, elke beschreven vindplaats of waarneming/melding getoetst 
aan de beschreven sleutelvragen.  
 
Echter, zoals eerder opgemerkt, is in de praktijk het ter toetsing achteraf stellen 
van deze sleutelvragen bij de meeste vindplaatsen en alle waarnemingen 
nutteloos. Immers, van bijvoorbeeld de ARCHIS II waarnemingen is doorgaans niet 
duidelijk of het een losse vondst dan wel een vindplaats betreft. Er is hier nooit 
sprake van systematisch onderzoek doch slechts van een melding, een 
waarneming. Los hiervan staan dan ook nog de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
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de melding in termen van locatie en datering ter discussie. Daarnaast is bij het 
veldwerk op de wél onderzochte vindplaatsen geen gebruik gemaakt van 
bovenstaande sleutelvragen. Slechts bij goed gedocumenteerde vindplaatsen is het 
mogelijk om in retrospectief de sleutelvragen te beantwoorden.  
 
Uiteindelijk is op een pragmatische wijze toch tot een kwantificering van de criteria 
en uiteindelijk een selectieagenda gekomen, namelijk door gebruik te maken van 
in de Archeologiebalans beschreven kennisvelden. De methode wordt uitgelegd in 
de volgende paragraaf. 
 

5.3 VAN BUREAU INVENTARISATIE NAAR SELECTIEAGENDA 

De bureau-inventarisatie betreft archeologische meldingen en onderzoeken in de 
gemeente Enschede. Zoals in de vorige paragraaf opgemerkt heeft het loslaten van 
de sleutelvragen op meldingen en waarnemingen weinig zin. Er is dus per definitie 
geen sprake van een vindplaats, echter alleen van een mogelijke vindplaats. Bij 
vastgestelde vindplaatsen, in de gemeente vrijwel alleen aangetroffen bij 
essenonderzoek (zie hoofdstuk 9), is geen gebruik gemaakt van de genoemde 
sleutelvragen. Het achteraf stellen van de sleutelvragen is hier wel kansrijk 
aangezien ten behoeve van de waardering conform KNA elke uitvoerende partij de 
waardering uitvoert met een vergelijkbare vragenlijst.  
 
De archeologische meldingen en onderzoeken in de gemeente zijn betrokken uit 
het nationale archeologisch informatiesysteem ARCHIS II, ontwikkeld door de 
ROB8. De systematiek van de Archeologiebalans 20029 wordt gebruikt om de stand 
van kennis in de archeoregio weer te geven. In deze Archeologiebalans 2002 is het 
Nederlands grondgebied ingedeeld in veertien archeoregio’s. Dat zijn gebieden 
waarbinnen eenzelfde samenhang is tussen landschap en archeologie. Enschede 
ligt in archeoregio 3: het Overijssels-Gelders Zandgebied. 
 
 
11 Nieuwe Tijd               na 1500 AD     
10 Late Middeleeuwen              na 900 AD     
9 Vroege Middeleeuwen             525-900 AD     
8 Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen        270-525 AD      
7 Midden Romeinse tijd            70-270 AD     
6 Late IJzertijd –Vroeg Romeinse Tijd          250 v.Chr.-70 AD    
5 Late Bronstijd – Midden IJzertijd          1100-250 v.Chr.   
4 Laat Neolithicum – Midden Bronstijd         2850-1100 v.Chr.   
3 Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum        6450-2850 v. Chr.    
2 Laat Paleolithicum – Midden Mesolithicum        35000-6450 v. Chr.   
1 Paleolithicum              voor 35000 v.Chr.   

Tabel 5.1 Perioden volgens Archeologiebalans  

 

                                                
8 Veel gegevens uit ARCHIS II betreffen losse vondsten, dus waarnemingen en meldingen waarvan 
zowel de datering, de locatie als fysieke kwaliteit twijfelachtig kunnen zijn 
9 Lauwerier en Lotte (red.), 2002 
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Daarnaast is de Nederlandse archeologie chronologisch opgesplitst in elf perioden 
(tabel 5.1). Tenslotte is de archeologische stand van zaken van kennis beschreven 
in acht kennisthema’s10:  
• Paleogeografie (landschappelijke situatie en ontwikkeling in het verleden); 
• Nederzettingen (alles wat met de woon- en werkplaats te maken heeft: b.v. 

typen, hiërarchie, interne organisatie);  
• Grafvelden (begrafenisritueel in brede context: b.v. ruimtelijke spreiding, 

interne organisatie) ;      
• Economie en landgebruik (bestaanswijze in ruime zin: b.v. handel en 

infrastructuur, landbouw, jagen en verzamelen); 
• Locatiekeuze (landschappelijke factoren die de verblijf- of vestigingskeuze 

bepalen: b.v. (water)wegen, grafvelden, nederzettingen);   
• Sociaal-politieke organisatie (sociale verhoudingen en netwerken, hiërarchie en 

status, defensiewerken); 
• Religie en cultus (godsdienstbeleving in ruime zin: b.v. depots, rituelen); 
• Processen (mechanismen en ontwikkelingen in bovengenoemde thema’s in 

ruimte en tijd: b.v. (dis)continuïteit, interactie).  
 
De Archeologiebalans geeft de stand van kennis (kenniswaarde) in vijf 
categorieën van ‘niet of nauwelijks bekend’ tot ‘(redelijk) goed bekend’. De 
categorie ‘niet of nauwelijks bekend’ biedt grote onderzoeksperspectieven en de 
categorie ‘(redelijk) goed bekend’ heeft het risico dat meer van het hetzelfde wordt 
onderzocht.  
De elf perioden en acht kennisthema’s vormen samen een tabel met 88 

kennisvelden. Deze kennisvelden vormen de basis voor de 
selectieagenda.  

 
Voor elk kennisveld (bijvoorbeeld: ‘grafvelden uit de IJzertijd’; ‘locatiekeuze 
gedurende het Paleolithicum’) is namelijk aan te geven, indien mogelijk en 
informatie voorhanden, wat de score is voor de criteria fysieke kwaliteit (aspecten 
gaafheid en conservering), belevingswaarde (aspecten schoonheid en 
herinneringswaarde) en inhoudelijke kwaliteit (aspecten zeldzaamheid, 
ensemblewaarde en informatiewaarde). 
 
Om voor de gemeente Enschede vast te stellen wat de stand van kennis is, 
werkten we de systematiek van de Archeologiebalans uit op een gemeentelijke 
schaal. Dat gebeurt door van alle bekende archeologische waarnemingen en 
onderzoeken in de gemeente vast te stellen tot welk kennisveld(en) ze horen. 
Vervolgens wordt per kennisveld vastgesteld welke ‘kenniswaarde’ aan dat veld 
moet worden toegekend. Dus: hoe zeldzaam zijn de grafvelden uit de IJzertijd voor 
Enschede? De mogelijke scores zijn: 1 (lage waarde), 2 (gemiddelde waarde), 3 
(hoge waarde). 
 
Wat betreft de drie inhoudelijke aspecten merken we het volgende op. Om op 
een zinvolle wijze hiermee te werken zal er een goede invulling van moeten 
komen. De KNA geeft hiervoor per aspect verschillende richtlijnen (Bijlage 4). De 
gemeente heeft hieruit een keuze gemaakt, aangezien invulling op basis van alle 
gegeven richtlijnen niet realiseerbaar is en niet discrimineert.  
Zeldzaamheid beschouwen we op een bovengemeentelijke schaal (regio, provincie 
of nationaal). De te stellen vraag luidt:  
 

                                                
10 Zie Archeologiebalans, Lauwerier en Lotte, 2002, pagina 20 
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In hoeverre is er sprake van zeldzaamheid op in de regio Twente wat betreft de 
thans in Twente bekende archeologische perioden en kennisthema’s? 
  
De KNA beschrijft het aspect ensemblewaarde in drie verschillende contexten te 
weten de (1) landschappelijke (L), (2) diachrone (D) en (3) synchrone context (S). 
Als vierde wordt de aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de 
directe omgeving genoemd. Het aspect ensemblewaarde heeft evenals het aspect 
representativiteit een duidelijke relatie met zeldzaamheid. Immers, er kan pas 
sprake zijn van ensemble als er al kennis aanwezig is. We stellen voor om voor die 
kennisvelden die laag scoren op zeldzaamheid (waar dus kennis voorhanden is) te 
bepalen in welke van de drie genoemde contexten sprake is van 
kennisvermeerdering. Voor de organische ‘context’ geldt dat kenniskansen alleen 
liggen in de gemeentelijke beekdalen en dat hoe jonger de archeologische periode 
is, hoe groter de kans op contemporaine organische sedimenten. Een score van 3, 
dus een hoge ensemblewaarde, wordt toegekend als er voor een kennisveld op alle 
drie de ‘contexten’ gescoord wordt (LDS).  
 
Het derde inhoudelijke aspect is de informatiewaarde. Ook hier geeft de KNA een 
aantal richtlijnen voor invulling. Past2Present kiest ervoor om informatiewaarde te 
definiëren op een bovengemeentelijke, dus regionale en nationale, schaal. De te 
stellen vraag luidt:  
 
In hoeverre is er sprake van belangrijke kennisvermeerdering op regionaal en 
nationaal niveau wat betreft de thans in de gemeente bekende archeologische 
perioden en kennisthema’s? 
 
In hoofdstuk 10 bespreken we welke scores zijn toegekend en wat dus het 
feitelijke gemeentelijk selectieadvies is. 
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6 Uitgangspunten beleid 
provinciaal archeoloog en 
gemeente Enschede 

6.1 BELEIDSUITGANGSPUNTEN PROVINCIAAL ARCHEOLOOG OVERIJSSEL11  

• Het provinciale archeologiebeleid van Overijssel is thans in ontwikkeling. Het 
gemeentelijk beleid in wording van Enschede is als het ware een proeftuin 
voor de Provincie. Derhalve komt het gemeentelijk archeologiebeleid in nauwe 
samenwerking en overleg met de Provincie tot stand. Hoewel er dus nog geen 
sprake is van een officieel provinciaal beleid zijn er wel beleidsuitgangspunten.  

 
• Belangrijkste hiervan is dat de provincie streeft naar behoud in situ. Dit 

uitgangspunt is tevens het basisprincipe van het Verdrag van Valletta, het 
Nederlandse interim archeologiebeleid en de in dit jaar verwachte nieuwe wet 
op de archeologische monumentenzorg. De fysieke kwaliteit van vindplaatsen 
speelt hierbij een leidende rol. Hoe hoger de fysieke kwaliteit, des te groter is 
de kans op ‘provinciale’ bescherming.  

 
• Ten derde, is bij het behoud van haar erfgoed (potentiële) 

kennisvermeerdering leidend. Hierbij spelen dus vooral de criteria inhoudelijke 
kwaliteit en fysieke kwaliteit. Hoe hoger de inhoudelijke kwaliteit, des te groter 
de kans op kennisvermeerdering. Daarnaast geldt dat hoe gaver en goed 
geconserveerd de vindplaats is, hoe vollediger het kennispalet. 

 
• Een vierde beleidsuitgangspunt is dat de provincie versnippering wil vermijden 

en dus, indien er gekozen moet worden, de voorkeur heeft voor een relatief 
kleine hoeveelheid goede, gedetailleerde opgravingen op de juiste plaatsen 
dan een groter aantal slecht of oppervlakkig uitgevoerde opgravingen op vele 
plaatsen. Hierbij zijn mogelijkheden voor differentiatie in de opgravingmethode 
en detailniveau van de uitwerking aanwezig. 

 
• De provincie ziet het belang van het maken van goede keuzen en onderschrijft 

het belang van een gewogen (nationaal, provinciaal en gemeentelijk) 
selectiebeleid. Hierbij huldigt zij het standpunt dat archeologie niet bij de 

                                                
11 Aan deze uitgangspunten kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde uitgangspunten zijn in 

overleg met de provinciaal archeoloog, mevrouw drs. Suzanne Wentink opgesteld. Echter, het zijn niet 

de uitgangspunten van de Provincie Overijssel! 
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gemeentegrenzen ophoudt en dus een regionale of provinciale aanpak 
behoeft.  

 
• De provincie is van mening dat na waardering van de vindplaats heldere 

keuzen moeten worden gemaakt en accepteert deze keuzen, ook als deze 
betekenen dat bepaalde vindplaatsen zullen verdwijnen.  

 
• De Provincie is van mening dat een gedetailleerde gemeentelijke 

archeologische verwachtingenkaart een grote rol speelt in de totstandkoming 
van selectiebeleid als onderdeel van het overkoepelende archeologiebeleid. Ze 
eist dat in gebieden die op deze verwachtingskaart zijn aangegeven als 
terreinen met een lage archeologische verwachting (en dus in principe geen 
archeologisch onderzoek behoeven) geregeld steekproeven moeten worden 
genomen. Dit om de lage verwachting te toetsen en bovendien om de kans op 
het aantreffen van off-site elementen te bepalen. Tenslotte dient de steekproef 
om de mogelijkheid te bekijken om archeologisch landschappelijke vragen te 
beantwoorden. Meer specifiek: in de gebieden met een lage verwachting op 
sporen en vondsten (bijvoorbeeld de geulen in de beekdalen) is de kans op 
organisch onderzoeksmateriaal aanwezig. 

 
• Hoewel daar nog invulling aan moet worden gegeven streeft de Provincie naar 

een integratie van alle cultuurhistorische aspecten. Archeologie staat immers 
niet op zichzelf maar is een onderdeel van het totale landschap, natuurlijk en 
antropogeen. Zoveel als mogelijk moet de koppeling worden gemaakt tussen 
de doorgaans onzichtbare archeologie, de zichtbare historische bouwwerken, 
het historisch geografisch landschap en het natuurlijk landschap.  

 
• Tenslotte is de provincie van mening dat het archeologie beleid van de 

gemeenten levend en dynamisch is en dus niet rigide of vast. Herziening van 
het beleid moet mogelijk zijn. Immers, belangstellingen of wetenschapsvragen 
veranderen met de jaren. Bovendien is het mogelijk dat met een 
kennisvermeerdering op een bepaald vlak of thema (bijvoorbeeld door 
onderzoek aan een vindplaats buiten de gemeente) de focus kan verschuiven 
naar een ander archeologisch thema. Het is te overwegen om elke drie of vijf 
jaar het gemeentelijk beleid en dus ook de informatievermeerdering te 
evalueren op een regionaal of provinciaal niveau.  

 
 

6.2 BELEIDSUITGANGSPUNTEN GEMEENTE ENSCHEDE 

 
De gemeente Enschede onderschrijft de beleidsuitgangspunten die de Provincie 
heeft. De Gemeente wil de archeologie naar de burger brengen, waarbij de 
belevingswaarde en verhoging van de ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel 
staan. Als zodanig lijkt dit de belangrijkste discrepantie met de uitgangspunten van 
de provincie. Immers, voor de provincie (en Rijk) is met name de kennispotentie 
van vindplaatsen van belang. Voor haar archeologiebeleid hanteert de gemeente 
Enschede daarboven de volgende algemene uitgangspunten: 
• gemeente accepteert de doelstellingen van het Verdrag van Malta; 
• gemeente streeft ernaar dat archeologische waarden nooit onwetend verloren 

gaan; 
• gemeente selecteert de archeologische waarden binnen haar grondgebied op 

basis van een toetsbaar selectiebeleid; 
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• gemeente accepteert dat Rijk en Provincie Overijssel hun eigen bevoegdheden 
hebben om aanvullend waarden te selecteren, conform hun beleid; 

• gemeente streeft naar beleidsafstemming met Rijk en Provincie; 
• gemeente kan verantwoordelijkheid nemen voor waarden die niet door haar 

zelf zijn geselecteerd als zij zich met dat selectiebesluit kan verenigen; 
• gemeente respecteert de systematiek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA). 
 
Daarnaast heeft de gemeente Enschede de volgende beleidsdoelstellingen: 
• archeologische waarden die in potentie kunnen bijdragen aan de 

vermeerdering van kennis over het verleden blijven behouden; 
• archeologische waarden die een beleving oproepen vanwege hun schoonheid 

of herinneringswaarde blijven behouden; 
• archeologische waarden zonder beleving of waaraan geen kenniswinst wordt 

toegekend, mogen verloren gaan; 
• de omvang van de archeologische monumentenzorg blijft binnen 

maatschappelijk aanvaardbare grenzen; 
• de middelen voor de archeologische monumentenzorg worden effectief 

ingezet;  
• de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied blijft mogelijk. 
 
Voor de gemeente Enschede is de belevingswaarde van haar erfgoed door de 
burger essentieel (zie § 4.1). Daarnaast streeft de gemeente Enschede naar 
benutting van integrale cultuurhistorische waarden in de vorm van 
cultuurhistorische hoofdlocaties. De Gemeente Enschede ziet hierbij als vertrekpunt 
het begrip ‘relaties’. Het gaat daarbij om de relatie van archeologie met de andere 
cultuurhistorische disciplines: historisch landschap en bouwhistorie. Daarnaast is er 
de relatie met de termen uit de Welstandsnota en de Gids Sprekend Enschede: 
behouden, veranderen en verwijderen. Tenslotte speelt de relatie met de locale 
geschiedenis een rol: cultuurhistorische activiteiten, ambachten, producten en 
winning van bouw- en grondstoffen. Een positieve score bij alle drie de 
cultuurhistorische thema’s zou tot een besluit kunnen leiden van behoud van 
archeologische waarde in de bodem, geen verandering en indien mogelijk een 
versterking van de cultuurhistorische waarden. De thema’s worden verder 
uitgewerkt in specifieke onderzoeksvragen. 
 
De gemeente Enschede vindt belevingswaarde (herinneringswaarde of 
herkenbaarheid van het verleden) het belangrijkste criterium. Haar argumenten 
daarbij zijn dat:  
• belevingswaarde voor meerwaarde zorgt door aan te sluiten bij integrale 

waardering van cultuurhistorie;  
• dit aansluit bij de activiteiten en belangstelling van burgers op het gebied van 

cultuurhistorie, zoals oude erven, verdwenen oude erven en de geschiedenis 
van Enschede;  

• het de kansen voor benutten cultuurhistorie vergroot (bijvoorbeeld voor 
recreatie). 

 
Als laatste heeft de gemeente de volgende uitgangspunten voor haar beleid: 
 
• Enschede wil verplicht archeologisch onderzoek zo eenvoudig mogelijk 

organiseren. Het argument daarbij is het voorkomen dat burgers en bedrijven 
te veel belast worden met allerlei (overbodige) vergunningaanvragen en 
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administratieve lasten en kosten, waarmee op termijn het draagvlak voor 
archeologie verdwijnt. 

 
• De gemeente wil betrokken blijven en een actieve rol spelen in verbetering van 

onderzoeksstrategieën ten behoeve van de essen in Nederland.  
 
• Voor het centrum van de stad wil de gemeente geen verplicht archeologisch 

onderzoek voor het gehele gebied, maar wel voor de gebieden die in de 
bijeenkomsten met o.a. leden van de cultuurhistorische sociëteit zijn 
geïnventariseerd. De onderzoeksvragen wil de gemeente richten op de periode 
na 1000 AD.   

 
 
 



   

 

199 – Archeologisch Selectiebeleid gemeente Enschede Past2Present-ArcheoLogic 28 

7 Inventarisatie regionale 
archeologie: Archeologiebalans 

Om een onderbouwd beeld te krijgen van de plaats van de gemeente Enschede op 
het archeoregionale niveau is de Archeologiebalans uit 2002 geraadpleegd 
(Lauwerier & Lotte, 2002). Volgens de Archeologiebalans ligt de gemeente 
Enschede in Archeoregio 3, het Overijssels-Gelders Zandgebied. Over het 
algemeen valt de regio in de categorie waar de intensiteit van het archeologisch 
onderzoek laag is geweest. Dit zal de mate van kennis, die niet hoger dan modaal 
te kenschetsen is, hebben beïnvloed (Lauwerier & Lotte 2002, 23). De 
archeologische kennis per periode zoals in nummering aangeduid in de 
Archeologiebalans 2002 is (Lauwerier en Lotte, 2002, p. 21, afb. 5):  
 
 

11 Nieuwe Tijd         na 1500    matig bekend 
10 Late Middeleeuwen        na 900     matig bekend 
9 Vroege Middeleeuwen       525-900    nauwelijks tot matig bekend 
8 Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen 270-525     nauwelijks tot matig bekend 
7 Midden Romeinse tijd      70-270     nauwelijks tot matig bekend 
6 Late IJzertijd –Vroeg Romeinse Tijd   250 v.Chr.-70    niet of nauwelijks bekend 
5 Late Bronstijd – Midden IJzertijd    1100-250 v.Chr.  matig bekend 
4 Laat Neolithicum – Midden Bronstijd   2850-1100 v.Chr.  nauwelijks tot matig bekend 
3 Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum  6450-2850 v. Chr.   nauwelijks tot matig bekend 
2 Laat Paleolithicum – Midden Mesolithicum  35000-6450 v. Chr.  niet of nauwelijks bekend 
1 Paleolithicum        voor 35000 v.Chr.  niet of nauwelijks bekend 

Tabel 7.1 Algemene kenniswaarde per periode  
 

Ten aanzien van de archeologische kennisthema’s is de regio in het algemeen 
nauwelijks tot matig bekend. De afzonderlijke kennisthema’s geven het 
onderstaand beeld (Lauwerier & Lotte 2002, 22). 
 
 

Paleogeografie      matig bekend 
Nederzettingen      nauwelijks tot matig bekend 
Grafvelden       niet of nauwelijks bekend 
Economie en landgebruik   niet of nauwelijks bekend 
Locatiekeuze      matig bekend 
Sociaal-politieke organisatie   nauwelijks tot matig bekend 
Religie en cultus     nauwelijks tot matig bekend 
Processen       niet of nauwelijks bekend 

Tabel 7.2 Kenniswaarde per kennisthema  
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De combinatie tussen bovenstaande periodes en kennisthema’s levert het 
onderstaande gemiddelde beeld (tabel 7.3), waarin de nuances iets anders liggen 
dan in de tabellen 1 en 2 (p. 45): 
 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Paleogeografie      .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    
Nederzettingen      .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    
Grafvelden       .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     
Economie en landgebruik   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Locatiekeuze       .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sociaal-politieke organisatie  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Religie en cultus     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Processen       .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. (redelijk) goed bekend 

.. matig bekend 

.. niet / nauwelijks bekend 
Tabel 7.3 Kennisvelden (= kenniswaarde per thema per periode). Voor de datering van de 
periodes zie tabel 7.1. 
 
Uit dit overzicht blijkt dat slechts twee kennisvelden goed bekend zijn in het 
Overijssels-Gelders zandgebied: de sociaal-politieke organisatie in de Nieuwe Tijd 
en de religie & cultus uit de Late Middeleeuwen t/m Nieuwe Tijd. Opvallend slecht 
bekend zijn de periodes Paleolithicum en Laat Paleolithicum – Mesolithicum. 
 
De paleogeografie (studie van de landschapsopbouw in het verleden) en 
locatiekeuze - die sterk met elkaar samenhangen - zijn alleen voor de oudste 
periode (Paleolithicum vóór 35.000 v. Chr.) onbekend. Grafvelden zijn maar 
beperkt bekend, waarbij opvallend is dat met name in de jongere perioden (Late 
IJzertijd tot en met Nieuwe Tijd, 6-11) kennis afwezig is. Van de kennisthema’s zijn 
processen het slechtst bekend. Ook van de grafvelden is, met uitzondering van de 
periodes 3, 4 en 5 (Laat Mesolithicum t/m Midden IJzertijd), weinig bekend. Het 
beste bekend zijn de religie en cultus alsmede de sociaal-politieke organisatie in de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (10, 11). 
 
De archeologiebalans suggereert dat in de het Overijssels-Gelders zandgebied de 
slechtst bekende periodes het Paleolithicum (1), Laat Paleolithicum – 
Mesolithicum (2) en Late IJzertijd – Vroeg Romeinse tijd (6) zijn. De periode laat 
Mesolithicum – midden Neolithicum (periode 3) is redelijk bekend. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat in deze archeoregio een van de weinige begraafplaatsen 
uit het Mesolithicum bekend is. Dit geldt ook voor periode 5 (late Bronstijd – 
midden IJzertijd). Bij de laatste speelt mee dat al reeds lang een overzicht 
beschikbaar is: de dissertatie van Verlinde (1987). Echter, er zijn weinig grafvelden 
aangetroffen en door Verlinde beschreven dus de kennis hierover is gering. De 
perioden Late Bronstijd t/m Midden IJzertijd (5), Late Middeleeuwen (10) en 
Nieuwe Tijd (11) zijn matig bekend. De overige perioden zijn nauwelijks tot matig 
bekend. Geen van de periodes is goed bekend. 
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8 Inventarisatie gemeentelijke 
archeologie 

8.1 INLEIDING 

Om een onderbouwd beeld te verkrijgen van de plaats van de gemeente Enschede 
op het regionale niveau zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Het betreft 
allereerst ARCHIS II (het nationale archeologisch informatie bestand, Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort), waarin een overzicht 
van beschermde terreinen, vindplaatsen en meldingen de gemeente aanwezig is. 
Daarbij moet wel aangetekend worden dat dit geen up-to-date verzicht is. 
Vervolgens passeert het in de gemeente uitgevoerde archeologische onderzoek de 
revue. Het gaat daarbij met name om het onderzoek uitgevoerd op de essen van 
Enschede. Tenslotte komen diverse literatuurbronnen aan de orde, te weten losse 
publicaties en tijdschriftreeksen, zoals Westerheem en de Jaarverslagen van de 
ROB. Van deze periodieken worden alleen degenen behandeld die daadwerkelijk 
informatie verschaffen over de regionale betekenis van de gemeente Enschede, 
evenals zeer specifiek onderzoek in de gemeente Enschede. Nogmaals merken we 
op dat ARCHIS II meldingen en waarnemingen in feite geen vindplaatsen zijn. Of 
het hier vindplaatsen betreft, zou in het veld moeten worden getoetst. Dit is echter 
(nog) niet gebeurd. Bij eventuele verstoring van een specifieke meldingslocatie 
door ruimtelijke ontwikkeling zal deze locatie onderzocht worden, afhankelijk van 
de verwachting volgens de Archeologische Verwachtingenkaart van Enschede en 
het hieraan gerelateerde gemeentelijk archeologie beleid. Dit laatste is thans in 
ontwikkeling12. 
 

8.2 ARCHIS II, DE NATIONALE DATABASE  

Uit ARCHIS II blijkt dat er 111 waarnemingen en zeven monumenten op het 
grondgebied van de gemeente Enschede liggen. De monumenten zijn: 
 
2530 Boekelo-Boekelerhoek  havezathe  LME-NT  terrein van hoge archeologische waarde 
13856 Boekelo-Het Strootman  landweer  LME-NT  terrein van hoge archeologische waarde 
15696 Enschede-Erve Witbreuk havezathe  LME-NT  terrein van hoge archeologische waarde 
13970 Enschede-stadskern   stad   LME  terrein van hoge archeologische waarde 
2839 Glanerbrug-Aamsveenweg havezathe  LME  terrein van hoge archeologische waarde 
14747 Usselo-Borgweg    grafheuvel  IJZM  terrein van hoge archeologische waarde 
492  Usselo-Usselerveenweg  nederzetting PALEOL  terrein van zeer hoge archeologische  

waarde, beschermd 
493  Usselo-Ontginningsweg  nederzetting PALEOL  terrein van zeer hoge archeologische 

waarde, beschermd 

                                                
12Van Roode, 2006. Startnotitie archeologiebeleid gemeente Enschede. 
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Figuur 8.1 Aantallen waarnemingen per periode in ARCHIS II 

 
Naast deze terreinen met een reeds vastgestelde archeologische waarde, zijn er in 
het verleden ook waarnemingen gedaan waarvan de omvang van de vindplaats 
(nog) niet is vastgesteld . Binnen de gemeente betreft het hier 123 vindplaatsen 
(uit 131 waarnemingen) die geregistreerd staan in ARCHIS. De bijeenkomsten met 
amateur-archeologen zoals georganiseerd door BAAC ten behoeve van de 
gemeentelijke verwachtingskaart heeft daarnaast zeven archeologische 
vindplaatsen/waarnemingen opgeleverd die niet in ARCHIS vermeld staan. Verder 
zijn er nog 11 vindplaatsen (met 11 waarnemingen) uit ARCHIS opgenomen welke 
net buiten de gemeente grenzen liggen. Het totale aantal bekende vindplaatsen 
komt hiermee op 141 (Lotte & Boshoven, 2005). 
 
De bovenstaande grafiek is een weerslag van de dateringen van de waarnemingen 
in ARCHIS II. In deze berekening is een vindplaats of object dat wordt gedateerd 
als MESOL-NEOM (Mesolithicum tot Midden Neolithicum) meegeteld in de periodes 
MESOL, NEOV en NEOM. Een object met een veel bredere datering wordt in meer 
periodes meegeteld; objecten met een zeer scherpe datering alleen in die 
specifieke periode. 
 
Van de waarnemingen heeft zeker de helft een datering die in het Neolithicum valt. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er 39 individuele stenen of 
vuurstenen bijlen zijn opgenomen. Een deel hiervan is zeker nog tot in de Bronstijd 
te dateren. Opvallend is daarentegen wel dat het aantal koperen (twee stuks) of 
bronzen bijlen (1) gering is. Van de oudste perioden (PALEOL, Laat Paleolithicum) 
is er vergeleken met het nationale beeld een relatief groot aantal meldingen: in 
ieder geval 11. Deze zijn met name afkomstig uit Usselo. Ook van andere locaties, 
Lonneker, Boekelo, en Zuid Eschmarke, is vuursteen afkomstig, waaronder 
minimaal 4 mogelijke Mesolithische vindplaatsen.  
 
Uit de Bronstijd zijn nederzettingsterreinen (Glanerbrug-Aamsveen), grafveld(jes) 
(Oldenzaalsestraat) en individuele graven bekend (Lonneker). Ook uit de IJzertijd 
zijn dergelijke waarnemingen gedaan, hoewel slechts enkele (Usselo-Borgweg, 
Elferink Es). Voor de Romeinse tijd staan er slechts vier onmiskenbaar in deze 
periode te dateren waarnemingen in het bestand, waaronder drie los gevonden 
munten. Deze zijn in de Laat Romeinse tijd gedateerd. Eenzelfde beeld van 
schaarste geldt er voor de Vroege Middeleeuwen met slechts één waarneming. Pas 
uit de periode van de Late Middeleeuwen zijn er weer volop (ca. 20) 
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waarnemingen. In ieder geval zeven hiervan hebben continuïteit tot in de Nieuwe 
Tijd. 
 

 
 
Figuur 8.2 Archis II waarnemingen geprojecteerd op de IKAW. De rode zones 
representeren terreinen met een hoge archeologische verwachting; de roze en gele 
terreinen hebben een middelhoge respectievelijk lage archeologische verwachting. In grijs 
zijn de niet gekarteerde stedelijke gebieden weergegeven. 

 
Gezien de omschrijvingen van de locatie en de coördinaten lijken de 
bewoningsresten zich vooral te concentreren op de hogere delen, zoals 
dekzandruggen en stuwwal. In de beekdalen is er beduidend minder aangetroffen. 
Wél is een aantal van de ‘losse’ bijlen uit een dergelijke ‘natte’ context afkomstig. 
Mogelijk gaat het hier om offergaven. 
  
De waarnemingen in ARCHIS II bevinden zich zowel in de stedelijke zone als in het 
buitengebied. De meeste vondsten concentreren zich in de zones van hoge en 
middelhoge verwachting. Beduidend minder zijn dat er in de zones met lage 
verwachting. Met name in het centrum van Enschede concentreren zich enige 
waarnemingen die met de Laat Middeleeuwse stad en omgrachting verband 
houden. Door de dubbele stadsgracht is op verschillende locaties een profiel 
opgenomen en gedocumenteerd, waarbij een fasering in de bouw en aanleg is 
vastgesteld. Tevens zijn twee van de stadspoorten onderzocht.  
 
Volgens Lotte en Boshoven (2005) is van 54 van de vindplaatsen de exacte locatie 
niet bekend. Dit betekent dat van nog geen 2/3 deel van de vindplaatsen de 
ligging exact bekend is, en dat alleen met die vindplaatsen een koppeling gemaakt 
kon worden met de landschappelijke ligging.  
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8.3 LITERATUURONDERZOEK  

8.3.1 WESTERHEEM 1951 - 2004 

In het Tijdschrift Westerheem is over Enschede slechts eenmaal gepubliceerd: 
• Westerheem 42 (1993, blz 62-68): het betreft een verslag van de opgraving op 

de Elferink es waarbij wat los Mesolithisch vuursteen, een vroege IJzertijd 
nederzetting en laat Middeleeuwse ontginningsgreppels zijn geregistreerd 
(ROB, Amersfoort, A.D. Verlinde). 

 
Over Enschede is voorts vijf keer melding gemaakt van onderzoek in dit tijdschrift: 
• Westerheem 19 (1970, blz 63-64): Opgravings- en vondstberichten in het kort: 

In Twekkelo is een laat Middeleeuwse boomstamput aangetroffen. In de 
insteek is blauwgrijs aardewerk en vroeg steengoed gevonden. (Ook 
verschenen in NBKNOB 11, november 1969). 

• Westerheem 28 (1979, blz 180): Uit de kranten: In Tubantia verscheen op 23 
maart 1979: De ROB heeft in de Langestraat in Enschede muurresten 
blootgelegd van ca. 1800 van het landhoofd bij de 20 m brede gracht die als 
toegang diende tot de Espoort. 

• Westerheem 29 (1980, blz 311): Uit de kranten: In Tubantia verscheen op 7 
juni 1980: De ROB heeft een vervolgonderzoek ingesteld. Hierbij is in de 
Marktstraat te Enschede de Veldpoort blootgelegd. 

• Westerheem 29 (1980, blz 375): Uit de kranten: In Tubantia verscheen op 5 
september 1980: De ROB heeft onderzoek uitgevoerd naar de lokalisering van 
de Borg onder de Klokkenplas. De Borg is niet gevonden, wel een in de Nieuwe 
Tijd volgestorte Middeleeuwse poel. Plas is hier echter niet het toponiem voor 
een waterrijke plaats, maar is dialect voor het woord plaats. Hier zou ooit een 
aantal klokken verborgen hebben gelegen. 

• Westerheem 30 (1981, p. 195, Uit de kranten). In Tubantia verscheen op 10 
juni 1981: Opnieuw wordt melding gemaakt van onderzoek in de Marktstraat 
waarbij fundaties van de Veldpoort en kades worden blootgelegd. Er is 19e 
eeuws aardewerk gevonden in de volgestorte binnenste gracht. 

 

8.3.2 JAARVERSLAGEN ROB  

Voor de periode 1969-1998 zijn de jaarverslagen van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, Amersfoort) bekeken. De volgende 
jaarverslagen bevatten informatie over Enschede, die ons meer vertellen over de 
plaats van de gemeente Enschede in de archeologie van de regio. 
 
• 1969, blz 44. Usselo, er is schade geconstateerd door private zandwiining. 

Drienerveld, vondst van Laat Paleolithische afslagen. Twekkelo, vondst van een 
Laat Middeleeuwse waterput. 

• 1975, blz 73. Usselo, monstername van de Laag van Usselo.  
• 1976, blz 28. Enschede-Hofpassage, dubbele stadsgracht blootgelegd. 

Enschede-Markt, er is gezocht naar een gracht rond de kerk, deze ontbreekt 
echter. 

• 1977, blz 87. Twentekanaal, vondst van een Laat Neolithische vuursteen 
pijlpunt in secundaire positie. 

• 1978, blz 99. Huis Ripperda, vondst van Laat Middeleeuws aardewerk en 
Neolithische Flintovalbeil. Enschede-Walstraat, dubbele stadsgracht 
blootgelegd. 
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• 1981, blz 105. Enschede-Marktstraat, onderzoek van de Veldpoort. Enschede-
Van Loenshof, dubbele stadsgracht blootgelegd. 

• 1982, blz 114. Enschede-Zuiderhagen, dubbele stadsgracht blootgelegd. 
Enschede-Rijnstraat, vondst van een Vroege Bronstijd vuurstenen 
dolkfragment. Lonneker, vondst van een Neolithisch strijdhamerfragment. 

• 1983, blz 108. Usselo, monstername van de Laag van Usselo. 
• 1989, blz 139. Hof Boekelo, aantreffen van bouwresten. Landweer nog als 

zichtbaar landschapselement aanwezig. 
• 1990, blz 153. Lonneker, vondst van Mesolithisch vuursteen. Ten zuiden 

Enschede, vondst van een Laat Romeinse munt. 
• 1991, blz 138. Lonneker, vondst van Mesolithisch, Neolithisch vuursteen en 

Vroege Bronstijd (WKD) aardewerk. 
• 1992, blz 151. Eerste opgraving op de Elferink es, vondsten: verspreid 

Mesolithisch vuursteen, Vroege IJzertijd boerderij, schuur en spiekers, Laat 
Middeleeuwse perceelsgreppels. 

• 1993, blz 59-60 en 151. Tweede opgraving op de Elferink es, vondsten: 
grafkuil laat Neolithische Enkelgraf Cultuur, Late IJzertijd-Vroeg Romeinse 
boerderij, Laat Middeleeuwse ontginningsgreppels. 

• 1994, blz 69 en 185. Opgravingen in het tracé van de A67 (A1), vondsten: 
Laat middeleeuwse bewoning (erf, spieker) en Midden IJzertijd grafveld. 

• 1998, blz 95-96. Enschede-Burgemeester Stroinkstraat, vondst van zware 
funderingen van Bentheimersteen (datering is onzeker: Late Middeleeuwen of 
Nieuwe Tijd). 

 
Opvallend is dat de archeologische kroniek van Overijssel, zoals verschenen in 
Overijsselse Historische Bijdragen nauwelijks melding maakt van onderzoek in de 
gemeente Enschede, met uitzondering van die over 1994 en 1995 (Verlinde 1994; 
Buurman & De Man 1995). Het betreft hier het onderzoek in het tracé van de A1 
waarin melding wordt gemaakt van de gevonden sporen. Van één van deze, de 
Midden IJzertijd voorraadkuil onder de spieker, wordt in het jaar daarna het 
archeobotanisch onderzoek gepresenteerd. 
 
Ten behoeve van het opstellen van de gemeentelijke verwachtingskaart door de 
firma BAAC is een uitputtende literatuurstudie verricht, inclusief een historisch 
onderzoek (Lotte & Boshoven, 2005). De lezer wordt verwezen naar de toelichting 
bij deze verwachtingskaart voor een overzicht van de beschikbare bronnen. 
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9 Essen 

9.1 INLEIDING 

Essen zijn door de mens opgehoogde akkercomplexen op de zandgronden van 
Noordoost-, Oost- en Zuid-Nederland. De aanname is veelal dat onder veel essen 
zich een schat aan (gave en goed geconserveerde) archeologische informatie in de 
vorm van vindplaatsen uit diverse perioden zou bevinden. Nu bestaat binnen het 
fenomeen van de essen echter een aanzienlijke variatie, afhankelijk van de 
geologische formaties waarop zij liggen, de aard van het omringende landschap, 
en de wijze waarop en de periode waarin zij zijn gevormd. Een deel van de essen 
heeft inderdaad veel archeologie opgeleverd, echter het is geen wet van Meden en 
Perzen dat onder iedere es in gelijke (hoge) mate archeologie verborgen ligt.  
 
Bij het ROB Essen project, dat thans als zodanig niet meer bestaat, maar 
onderdeel is van het ROB Onderzoeksthema Biografie van het Landschap, lag/ligt 
de nadruk op een landschapsgerichte aanpak vanuit het perspectief van 
archeologische monumentenzorg. Het project is met name ontstaan vanuit de 
vraag hoe om te gaan met problematische gebieden. Het problematische ligt 
vooral in de relatief geringe archeologische kennis van het gebied door het 
achterblijven van archeologische activiteiten. Enkele van de essen rond Enschede 
hebben een rol gespeeld binnen dit project. Eén daarvan is de Elferink es (Verlinde 
1993). 
 
In de gemeente Enschede (ca. 14.000 ha), waar 10% van het grondgebied uit 
enkeerdgronden bestaat (ca. 1320 ha bodems met een esdek dikker dan 50 cm, 
Boshoven en Lotte, 2005), heeft op een aantal plaatsen onderzoek aan essen 
plaatsgevonden (tabel 9.1).  
 
Het onderzoek op de Josink es heeft de cyclus van inventariserend booronderzoek 
(IVO boor) tot opgraving geheel doorlopen. Het is niet verwonderlijk dat de 
resultaten van dit onderzoek een grote rol spelen in het onderhavige selectiebeleid. 
Immers, met deze gegevens is een terugkoppeling van het uiteindelijke resultaat 
met de initiële verwachting mogelijk.  
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Plangebied  Type onderzoek Uitvoering Referentie 

Josink es IVO boor RAAP Scholte Lubberink, 2001a 
 IVO proefsleuven ADC Dijkstra & Schrijer, 2002 

 Opgraving ADC Ploegaert, 2005. 
Usseler es IVO boor BAAC Schorn, 2004  
 IVO proefsleuven ADC Kenemans, 2005  
Het Diekman IVO boor Grontmij Van der A & Fijma 2002  
 IVO boor aanvullend Grontmij Fijma, 2003 
Het Brunink Veldtoets boor RAAP Scholte Lubberink, 2001b 
Vaneker Veldtoets boor RAAP  Scholte Lubberink, 2001c 
Elferink es Opgraving  Verlinde, 1993  
Tabel 9.1 Onderzoek uitgevoerd op de essen in de gemeente Enschede.  

 
Naast het onderzoek op de Josink es is voorjaar 2005 het proefsleuvenonderzoek 
op de Usseler es afgerond. In de volgende paragraaf worden kort de belangrijkste 
resultaten van de onderzoeken besproken. In tabel 9.2 worden de belangrijkste 
resultaten gesynthetiseerd. 
 

9.2 JOSINK ES 

Booronderzoek 2001 
In 2001 is door RAAP een ‘aanvullende archeologische inventarisatie (AAI)’13 
uitgevoerd (Scholte Lubberink, 2001a) op de twee dekzandruggen, waarop de 
Josink es (sensu lato) is aangelegd. Het onderzoek omvatte een bureauonderzoek, 
een oppervlaktekartering en een vlakdekkend booronderzoek (7 cm Edelman 
boor). Het onderzochte oppervlak bedraagt 25 ha. Er zijn twee vindplaatsen 
aangetroffen, beiden gelegen op het relatief hooggelegen deel van de es. De 
aldaar aangetroffen bodems behoorden tot de hoge zwarte enkeerdgronden. Op 
de lager gelegen, relatief natte beekeerdgronden zijn geen vindplaatsen 
aangetroffen.De resultaten suggereren op vindplaats 1 archeologische resten uit 
verschillende archeologische perioden, meer specifiek een vuursteenvindplaats uit 
Meso- of Neolithicum, nederzettingssporen uit de periode Late Bronstijd tot en met 
de Vroege Middeleeuwen. Daarnaast is er mogelijk een grafveld aanwezig. Op 
vindplaats 2 zijn mogelijk nederzettingssporen aanwezig uit de periode Late 
Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. Gezien de aanwezigheid van het 
esdek werd verwacht dat op de vindplaatsen de sporen gaaf zouden zijn. Het 
totale oppervlak aan mogelijke vindplaats volgens RAAP bedraagt geschat ca. 
28.000 m2.  
 
Proefsleuvenonderzoek 2002 
Het op het booronderzoek volgende proefsleuvenonderzoek is in 2002 uitgevoerd 
door het ADC (Dijkstra en Schrijer, 2002). In totaal is ca. 2500 m2 onderzocht, 
verdeeld over 55 putten die de vindplaatscontour van het booronderzoek volgen. 
Er is dus ca. 10% van het door RAAP als mogelijke vindplaats aangewezen terrein 
onderzocht. Doelstelling was de waardering van deze door RAAP geopperde 
vindplaatsen. Vindplaats 2 is na onderzoek niet bewezen: de in de boor en aan het 
oppervlak aangetroffen vondsten zijn aldus van elders aangevoerd en door 
afschuiving of bij de aanleg van de es op hun positie terechtgekomen. Voor het 
aangetroffen aardewerk op vindplaats 1 is door de auteurs een vergelijkbare 
conclusie getrokken: het grootste deel van het materiaal is uit het es ter plaatse 
dek afkomstig en derhalve is het moeilijk om binnen het esdekcomplex 
bewoningsconcentraties aan te geven (p. 19). Een mogelijke oorsprong van buiten 

                                                
13 AAI wordt conform de huidige Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) thans aangeduid met 
de term ‘Inventariserend Veldonderzoek (IVO)’. 
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de es wordt eveneens geopperd. Het overgrote deel van het prehistorische 
aardewerk is niet scherp te dateren en suggereert bewoning dan wel andere 
activiteiten gedurende een lange periode.  
 
De aangetroffen sporen zijn, hoe fragmentarisch ook, goed geconserveerd. Er zijn 
twee één- of drie schepige gebouwstructuren aangetroffen, waarvan de datering 
niet precies te geven is. In combinatie met de aangetroffen vondsten wordt een 
ouderdom tussen Bronstijd en Middeleeuwen geopperd. Bij het 
proefsleuvenonderzoek konden geen vondsten aan sporen worden gekoppeld, 
waarmee de datering van de sporen ongewis is gebleven. Aangenomen is dat één 
huisplattegrond in de Middeleeuwen dateert. Van een 6-palige spieker werd een 
datering van of IJzertijd of Middeleeuwen geopperd. In ieder geval is de 
bewoningsintensiteit niet hoog. De aanname is dat hooguit één of twee erven 
tegelijkertijd werden bewoond, waarmee op de Josink es een zwervend erven 
principe kan worden verondersteld.  
 
Het aangetroffen vuursteen (164 stuks) is te dateren in Meso- en Neolithicum, en 
vroege Bronstijd. Met betrekking tot aangetroffen vuursteenclusters geven Dijkstra 
en Schrijer (p. 24) aan dat het onzeker is of er sprake is van het ‘topje van de 
ijsberg’ of dat het om zeer kleine sites gaat of dat de clusters een diffuus off-site 
patroon weerspiegelen. De aanwezigheid van ploegsporen en ontginningsgreppels 
wijst op een slechte conservering van de kampementen. 
 
Het gevonden aardewerk levert deels problemen op qua datering. Ongeveer 1/3e is 
te dateren in Bronstijd of Vroege IJzertijd. Het grootste deel is in de IJzertijd te 
dateren al ontbreken ‘Midden IJzertijd’ kenmerken. Ongeveer 1/10e heeft een 
zandverschraling en zou daarmee gedateerd kunnen zijn in de Late IJzertijd of 
Romeinse tijd. Dit is echter een wat wankele basis. Er is in een kuil een grote 
concentratie aardewerk aangetroffen van 230 scherven. Deze worden op basis van 
vorm en verschraling in de Late Bronstijd gedateerd. Vorm, verschraling, uiterlijk 
en dikte van de scherven tonen echter dat het mogelijk om één of hooguit twee 
exemplaren gaat. 
 
Op basis van de resultaten is het vindplaatsoppervlak volgens RAAP met ca. 50 % 
teruggebracht. Het betreft met name het westelijke deel hiervan.  
 
Opgraving, 2004 
De bevoegde overheid verklaarde op basis van het waarderende onderzoek 
vindplaats 1 als behoudenswaardig14. Als gevolg hiervan is deze vindplaats in 2004 
door het ADC opgegraven (Ploegaert, 2005). Ongeveer 7400 m2 van vindplaats 1 
(hoofdzakelijk het oostelijke deel) is vlakdekkend onderzocht.  
 

                                                
14 De procedure is niet geheel Malta 'conform' geweest. Het archeologisch onderzoek is laat gestart: de 
planvorming was al een tijd aan de gang, voordat archeologie erbij betrokken werd. Het 
bestemmingsplan is destijds door GS goedgekeurd onder voorwaarden dat het proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd zou worden. Deze constructie moest zo, omdat het archeologisch onderzoek te laat gestart 
was en de provincie geen andere mogelijkheden meer had (het plan kon niet afgekeurd worden, omdat 
archeologie op dat moment nog niet goed in de provinciale plannen opgenomen was). Hoewel het op te 
graven areaal de minimale variant betrof, was de gemeente niet van zins nog een opgraving te betalen: 
het plan was immers goedgekeurd? Doordat de gemeente een fout heeft gemaakt in het 
bestemmingsplan, moest het plan echter opnieuw goedgekeurd worden. Op dat moment was echter de 
'handleiding beoordeling en toetsing' bestemmingsplannen van de provincie aangepast, met hierin een 
verzwaarde archeologisch toetsing. De gemeente moest derhalve de opgraving alsnog laten uitvoeren. 
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De aangetroffen sporen maken de reconstructie van enkele gebouwplattegronden 
mogelijk. Er zijn, slecht bewaarde, sporen vijf hoofdgebouwen (huizen of schuren), 
17 spiekers en één mogelijke hooiberg aangetroffen. Volgens Ploegaert zijn twee 
schuren te dateren in de 9-12e eeuw. De andere drie zijn te dateren ergens tussen 
de Late Bronstijd en Midden IJzertijd. Het aardewerk (1285 stuks) heeft een 
matige conserveringsgraad, kent weinig dateerbare kenmerken en suggereert dat 
het zwaartepunt van de bewoning in de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd heeft 
gelegen. Bewoningssporen uit andere dan genoemde perioden lijken vooralsnog te 
ontbreken. 
 
In retrospectief 
Met de opgraving is uiteindelijk ongeveer 25% van de door RAAP op grond van de 
prospectie aangegeven contour van vindplaats 1 opgegraven. De resultaten van dit 
booronderzoek suggereerden op deze vindplaats archeologische resten uit 
verschillende archeologische perioden. Verwacht werden een vuursteenvindplaats 
uit Meso- of Neolithicum, nederzettingssporen uit de periode Late Bronstijd tot en 
met de Vroege Middeleeuwen en mogelijk een grafveld. De opgraving heeft alleen 
de nederzettingen (zwervende erven) uit de periode Late Bronstijd tot en met de 
Vroege Middeleeuwen aangetoond. Rond de contour waar de vuursteenvindplaats 
uit Meso- of Neolithicum werd verwacht zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 
slechts zeven als prehistorisch aangemerkte sporen aangetroffen. Tijdens de 
opgraving is vastgesteld dat in zijn algemeenheid de op de gehele vindplaats 
aangetroffen sporen sterk verstoord waren en dus niet de gaafheid hadden die 
werd vermoed op basis van het booronderzoek. Het blijft mogelijk dat de overige 
verwachte archeologie in het niet onderzochte deel aanwezig is.  
 

9.3 USSELER ES 

Tijdens de aanleg van de A35 is op de Usseler Es een spieker aangetroffen 
waaronder twee voorraadkuilen uit de Midden IJzertijd (Buurman & de Man, 1996). 
In één hiervan is verbrand graan aangetroffen dat daarmee een beeld geeft van 
het opgeslagen voedsel. Vanwege het ontbreken van kaftresten zou het om 
geïmporteerd materiaal kunnen gaan. Uit dezelfde tijd dateert ook een grafveldje, 
waarbij de graven zijn omgeven met kringgreppels. In de Late Middeleeuwen 
wordt het gebied opnieuw ontgonnen en worden greppels aangelegd. Enkele van 
die greppels kunnen tezamen met kuilen en paalkuilen de aanwezigheid van een 
boerderij aanduiden. 
 
Het onderzoek van Hijszeler naar de Laat Paleolithische site van Usselo blijft hier 
buiten beschouwing. De waarde van deze locatie staat buiten kijf en is voldoende 
tot uitdrukking gebracht in de wettelijke bescherming van twee percelen. 
 
In 2004 onderzocht BAAC het plangebied Usseleres-Noord (Schorn, 2004). Dit 
inventariserende archeologisch veldonderzoek omvatte een bureauonderzoek, 
oppervlaktekartering en vlakdekkend booronderzoek.  
 
Het vlakdekkend booronderzoek suggereerde de aanwezigheid van concentraties 
van nederzettingssporen uit een lange periode van Paleolithicum tot en met de 
Middeleeuwen (zie Schorn 2004, bijlage 7). De hoogste verwachting was er voor 
het centrale deel (de ‘bolling’, d.i. zone met het dikste esdek; de feitelijke es) en 
dan met name de westelijk helft hiervan. Op het centrale deel zijn in 183 van de 
301 boringen indicatoren aangetroffen, waaronder bewerkt vuursteen en 
aardewerk. Volgens Schorn (p. 22) komen hier bijna alle indicatoren van onder het 
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esdek vandaan en meestal zelfs uit de B en C- horizont. Gesuggereerd wordt 
derhalve dat er sprake is van een goede conservering van (eventuele) sporen.   
 
Op p. 20 bespreekt Schorn het voorkomen van een mogelijk, volgens Scholte 
Lubberink (mondelinge mededeling in Schorn, 2005) een voor Twente specifiek, 
ouder esdek dat in de gebruikte 20 cm boor niet te onderscheiden zou zijn van de 
B-horizont van de verwachte holtpodsol. Bodemkundige inspectie van de putten 
van het waarderend proefsleuvenonderzoek (door het ADC uitgevoerd winter 
2004/2005) laat zien dat de door BAAC als Bwbs aangemerkte inspoelingshorizont 
(bijlage 3) in 95% van de waargenomen gevallen een andere oorsprong heeft (Van 
der Kroft & Isarin, in voorbereiding). Naar het zich laat aanzien is hier sprake van 
een oude akkerlaag, voorafgaand aan de feitelijke fase van ophoging door plaggen 
vermengd met mest (zie Groenewoudt et al., 1998). Micromorfologisch onderzoek 
met slijpplaten afkomstig van de Usseler-es onderschrijft deze veronderstelling 
(Kooistra, 2005). 
 
Archeologisch gezien betekent het dus dat de aangetroffen vondsten in de 
onderkant van deze nader te specificeren laag zitten. Het gesuggereerde in situ 
zijn de vondsten en dus ook de archeologische verwachting en waarde, staan met 
de andere genese en dus periode van vorming zeer ter discussie. 
 
Zoals beschreven is door het ADC in winter 2004/2005 een waarderend 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Kenemans, 2005). Er zijn hierbij 
nederzettingssporen aangetroffen waarvan de omvang per vindplaats niet precies 
kon worden vastgesteld: vindplaatsen uit meerdere perioden liggen over of door 
elkaar heen. Aan de hand van de bewoningssporen en het daarin en nabij 
aangetroffen aardewerk en natuursteen is er sprake van een vrijwel continue 
bewoning van de Late Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen. Gezien het 
vondstmateriaal lijkt de periode 2e en 3e eeuw na Chr. te ontbreken. Sporen uit de 
zogeheten Nieuwe Tijd zijn in de lager gelegen westelijke en oostelijke krans rond 
de es aangetroffen. De voorafgaande periode, het Laat Paleolithicum tot en met de 
Bronstijd, kan vertegenwoordigd zijn in het aangetroffen vuursteen, maar dit is 
niet met zekerheid vast te stellen. Wat het aardewerk betreft is er materiaal uit het 
Neolithicum en de Bronstijd aangetroffen, maar dit lijkt vooralsnog opspit en is niet 
aan bewoningssporen te koppelen. 
 
Er is sprake van zowel gescheiden als elkaar overlappende periodeclusters, maar er 
zijn verticaal geen bewoningslagen te onderscheiden: het betreft dus één 
sporenniveau. De aangetroffen vindplaatsen liggen op 60 tot 150 cm onder huidig 
maaiveld. 
 
De conserveringstoestand van de grondsporen en vondsten is zeer goed te 
noemen. De spoor- en vondstdichtheid is variabel, en in de zones met 
bewoningssporen matig tot zeer groot te noemen. Het laatste vooral ter hoogte 
van de bewoning op de westelijke en zuidwestelijke flank van de rug15. De 

                                                
15 Hoewel als oorsprong van de rug een grondmorene wordt genoemd, heeft fysisch geografisch 

onderzoek ten tijde van het proefsleuvenonderzoek (o.a. verdieping van één van de meest hooggelegen 

putten ) geen aanwijzingen voor stuwing opgeleverd. De tot ca. drie meter onder maaiveld 

waargenomen sedimenten suggereren afzetting onder fluvioglaciale condities, bijvoorbeeld als sandr. 

De precieze genese van deze sedimenten (variërend van grove zanden tot silt) is nog onduidelijk. 

Mogelijk bestaat de diepere kern van de rug uit een morene, en is deze na terugtrekking van het ijs 

begraven onder afzettingen in stromend water, nabij het ijsfront.  
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bewoning blijkt zich vooral op de hogere delen c.q. de flanken van de rug. In de 
lagere zones zijn alleen sporen uit recentere tijden aangetroffen. 
 
Kenemans doet op p. 43 een opmerkelijke uitspraak over de vergelijking van haar 
resultaten met die uit het vooronderzoek (Schorn, 2003). Een constatering die zeer 
relevant kan zijn voor de toekomstige onderzoeksstrategie in het essenlandschap. 
Zij concludeert dat in dit geval oppervlakte kartering in de meeste gevallen niet 
betrouwbaar is gebleken voor een voorspelling van eventueel aan te treffen 
bewoningssporen en hun datering. De zuidwestelijke dekzanduitloper leverde bij 
de oppervlakte kartering Laat Middeleeuws en Post Middeleeuws aardewerk op. 
Hier werden echter in de ondergrond bewoningssporen uit de IJzertijd en mogelijk 
Vroege Middeleeuwen aangetroffen. Op het centrale deel van de es werd op het 
zuidwestelijke kwart en het meest zuidelijke deel 9e – 15e en 16e tot 18e eeuws 
materiaal gekarteerd. De bewoningssporen in de ondergrond leverden echter 
daterend materiaal uit de IJzertijd / Romeinse tijd op, met een kleine fractie 
mogelijk Vroeg Middeleeuws materiaal. De proefsleuven op het noordoostelijk 
(centrale) deel leverden weinig bewoningssporen op, maar wél vondstmateriaal 
met een IJzertijd en Romeinse datering. Dit komt geenszins overeen met het aan 
de oppervlakte gekarteerde materiaal uit de 9e tot 12e eeuw. Van het oostelijk deel 
is alleen het zuidwesten gekarteerd. De hier aangelegde proefsleuven leverden 
overeenkomend met de kartering vondstmateriaal en bewoningssporen aan de 
uiterste zuidrand op, namelijk met een datering in de 9e tot 14e eeuw (Vroege tot 
Late Middeleeuwen). 
 
 

9.4 HET DIEKMAN, ’T VANEKER, HET BRUNINK EN ELFERINK ES 

Het Diekman 
Hier is een bureauonderzoek gevolgd door een booronderzoek in twee fasen 
uitgevoerd (Van der A & Fijma 2002; Fijma 2003). Tijdens het eerste onderzoek 
zijn weinig vondsten geborgen: op één na zijn alle vondsten afkomstig uit de es. 
Bij het tweede onderzoek zijn alleen natuurlijke of recente vondsten gedaan. 
Waarschijnlijk van het oppervlak (bouwvoor) of hooguit uit het ter plaatse dikke 
esdek (beekerdgrond). Sporen en diagnostische vondsten ontbreken. Preciezere 
datering van het prehistorische vondstmateriaal is niet mogelijk.  
 
‘T Vaneker 
Van ‘T Vaneker was, voordat de bureaustudie en (niet vlakdekkende) veldcontrole 
met de boor door RAAP werd uitgevoerd, archeologisch niets bekend (Scholte 
Lubberink, 2001c)16. Uit het gebied waren wel enkele Laat Middeleeuwse erven 
bekend. Deze erven corresponderen met de vindplaatsen in het betreffende RAAP 
rapport.  
 
Er zijn tijdens het onderzoek in totaal negen mogelijke vindplaatsen aangetroffen. 
Het aangetroffen gevonden handgevormde aardewerk is in de meeste gevallen 
niet nauwkeuriger te dateren dan Prehistorie t/m Late Middeleeuwen. Enkele 
fragmenten aardewerk zijn zonder meer Laat Middeleeuws. Zij komen echter 
vrijwel alle uit het esdek. De enkele stukjes vuursteen zijn slechts als ‘Steentijd’ te 
dateren (eventueel met uitloop tot in de Bronstijd). De vondsten stammen uit een 

                                                
16 Het gaat hier dus niet om een volwaardig inventariserend veldonderzoek (IVO), maar om een 

steekproef als toetsing van de verwachtingskaart. 
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oude akkerlaag die onder het esdek aanwezig is, ondanks de (lokale) aanwezigheid 
van gave bodemprofielen. Er is nergens geconstateerd dat mobilia een relatie met 
sporen hebben. 
 
Het Brunink 
Het archeologisch onderzoek op Het Brunink omvat een bureaustudie, een 
verkennend en een karterend booronderzoek (Scholte Lubberink, 2001b). Het 
betreft hier geen vlakdekkend onderzoek: het gaat om een steekproef als toetsing 
van de verwachtingskaart. Het verkennende onderzoek is uitgevoerd in de zones 
met een lage tot middelhoge archeologische verwachting van de IKAW. Het 
karterende onderzoek is uitgevoerd in de hoge verwachtingszones en in de 
middelhoge verwachtingszones grenzend aan een hoge verwachting. Er zijn twee 
mogelijke vindplaatsen aangetroffen. 
 
Het terrein ligt op de met dekzand bedekte westflank van de stuwwal Oldenzaal-
Enschede. Historisch onderzoek geeft aan dat dit gebied lang woeste grond is 
geweest, waarop slechts één Middeleeuws boerenerf bekend is (referentie). Er 
zouden drie eenmansessen of kampen aanwezig zijn: ’n Hulskamp, Rohe’s es en ’n 
Kamp. Opvallend is dat tijdens het onderzoek in de hoge verwachtingszones 
relatief weinig vondsten geborgen zijn. Op vindplaats 1 zijn drie stuks vuursteen 
geborgen met een op basis van de locatie verwachte Mesolithische datering. Het 
vuursteen zelf mist echter voldoende diagnostische kenmerken. Slechts twee van 
de stukken vuursteen komen van enige diepte, het derde stuk stamt uit het esdek.  
 
Op vindplaats 2 zijn slechts natuurlijke vuursteen brokken geborgen, waarvan één 
uit het esdek. Meer betekenis moet wellicht gegeven worden aan een 
houtskoolconcentratie die kan duiden op de aanwezigheid van een spoor. Verder is 
op beide vindplaatsen alleen uit het esdek aardewerk geborgen. Dit kan voor een 
klein deel in de periode 1250-1500 AD gedateerd worden; het meeste echter in de 
periode ná 1500 AD. Dit gegeven duidt op een relatief late ontginning waarbij het 
vondstenmateriaal als mestafval te beschouwen is. Buiten de vindplaatsen is 
plaatselijk een ernstige verstoring geconstateerd als gevolg van zandwinning. 
 
Elferink es 
Op de 6 ha grote Elferink es is in twee campagnes een opgraving uitgevoerd 
(Verlinde 1993; Jaarboek ROB, 1992, Jaarboek ROB, 1993). Na een eerste 
onderzoek met proefsleuven is vastgesteld dat de es ligt op een 2 ha grote noord-
zuid gerichte dekzandrug van 60 m breed. De kam van de rug is onthoofd door 
bodembewerking. Over de gehele rug zijn IJzertijd sporen aangetroffen in 
verschillende dichtheid. In het zuidelijke deel van de rug is een concentratie 
aangetroffen en hier heeft de opgraving met een oppervlak van 0,25 ha 
plaatsgevonden. Er is een grafkuil van de Enkelgrafcultuur (EGK) uit het Late 
Neolithicum aangetroffen. Onder de vondsten bevindt zich een hoeveelheid 
Mesolithisch vuursteen dat niet aan sporen gekoppeld kan worden. Hetzelfde geldt 
voor een uit de Vroege Bronstijd daterende Wikkeldraadscherf. Meer zekerheid is 
er omtrent menselijke activiteiten in de Vroege IJzertijd getuige de plattegronden 
van een huis, schuur en diverse spiekers. In één van de spiekers is een bouwoffer 
aangetroffen. Tevens is er een huisplattegrond uit de periode Late IJzertijd-Vroeg 
Romeinse tijd aangetroffen. In de Late Middeleeuwen wordt het gebied opnieuw 
ontgonnen, hetgeen blijkt uit de ontginningsgreppels. Mogelijk zijn hier ook 
perceelsgreppels bij. Volgens Waterbolk is de Elferink es vroeg middeleeuws. 
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Plangebied  IVO Boor IVO Proefsleuven Opgraving Complextype 

Josink es MESO-NEO 
Onbekend 
BRONSL – LME 

MESO-NEO 
Niet aangetroffen 
BRONSL – LME 

Niet aangetroffen  
Niet aangetroffen  
• BRONSL - IJZM  
• VME – LME (9-12e) 

Kamp? 
Grafveld? 
Nederzetting 
Nederzetting 

Usseler es 
 
 
 

PALEOL-LME IJZ 
VME 
MESO-NEO ? 

Niet uitgevoerd Nederzetting 
Nederzetting 
Kamp? 

Het Diekman 
 
 
 

Niets aangetroffen Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd  
 

Het Brunink 
 
 
 

Veldtoets  
LME-NT 
 
 

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Nederzetting? 

’T Vaneker 
 
 
 

Veldtoets  
LME 
 
 

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Erven 

Elferink es 
 
 
 

? ? IJZV  
IJZL-ROMV 
NEOL 
MESO? 

Nederzetting 
Nederzetting 
Enkelgraf 
Kamp? 

Tabel 9.2 Waargenomen perioden en complextypen essen gemeente Enschede  
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10 Selectiebeleid 
Enschede: een voorstel 

10.1 INLEIDING 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste inhoudelijke resultaten van de 
bureau inventarisatie weergegeven. Hiermee is naar voren gekomen wat er aan 
archeologisch erfgoed in de bodem van de Gemeente Enschede is aangetroffen.  
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe alle bouwstenen opgestapeld worden tot het 
selectiebeleid: 
1. Wat komt er op de archeologisch inhoudelijke selectieagenda te staan (welke 

perioden en onderzoeksthema’s)? 
2. Welke zijn de te gebruiken selectienormen, of ondergrenzen? 
3. Hoe operationaliseren we dit selectiebeleid? 
 
Allereerst bespreken we het voorstel voor de gemeentelijke selectieagenda. 
  

10.2 SCORES KENNISVELDEN VOOR DE DRIE KNA CRITERIA  

10.2.1 INLEIDING  

Voor het opstellen van de selectieagenda is een inventarisatie op het gemeentelijk 
niveau uitgevoerd. Daarnaast is de Archeologiebalans geraadpleegd, waarin de 
stand van kennis op een archeoregionaal niveau wordt beschreven. Uitgangspunt 
bij de uiteindelijke selectieagenda is dat de lokale gegevens relatief zwaar wegen 
in vergelijking met het beeld dat geschetst wordt in de Archeologiebalans. Immers, 
een nationaal kennisoverzicht mist de detaillering van regionaal en lokaal 
onderzoek. De resultaten van het essenonderzoek zijn als lokale ‘input’ het 
belangrijkst, ondanks dat slechts 10% van het gemeentelijk grondgebied een 
esdek kent. Van de terreinen met een esdek zijn eenvoudigweg de meeste en 
meest betrouwbare gegevens bekend.  
 
De lokale gegevens zijn, voor alle 88 kennisvelden (zie § 5.3) getoetst aan de drie 
KNA criteria, fysieke kwaliteit, belevingswaarde en inhoudelijke kwaliteit. Dit is een 
pragmatische benadering en niet de beste manier van kwantificering. De wijze van 
waarop kwantificering van beschikbare kennis idealiter plaatsvindt, is door toetsing 
van alle waarnemingen, meldingen en vindplaatsen aan de eerder genoemde 
sleutelvragen. Echter, zoals beschreven in § 5.2.4, is in de praktijk het ter toetsing 
achteraf stellen van deze sleutelvragen bij de meeste vindplaatsen en alle 
waarnemingen nutteloos. Slechts bij goed gedocumenteerde vindplaatsen is het 
mogelijk om in retrospectief de sleutelvragen te beantwoorden. 
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Feitelijk is de selectieagenda een soort selectieadvies voor de gehele gemeente 
Enschede. Het moge hierbij duidelijk zijn dat de zwakste schakel bij deze analyse 
de kwaliteit van de beschikbare gegevens is. Deze kwaliteit verschilt sterk tussen 
goed gedocumenteerde opgravinggegevens (Josink Es, Elferink es) en ARCHIS II 
waarnemingen. Het moge ook duidelijk zijn dat beide soorten van gegevens op 
een geheel andere wijze en ander doel zijn verzameld. De cijfermatige analyse van 
de waarderingscriteria is weergegeven in bijlage 1.  
 
Uit de inventarisatie van de ‘archeoregionale’ archeologie (Archeologiebalans, zie 
tabel 8.1 en hoofdstuk 5) is geconcludeerd dat de minst bekende perioden het 
Paleolithicum (1), Laat Paleolithicum – Mesolithicum (2) en de Late IJzertijd – 
Vroeg Romeinse tijd (6) zijn. De perioden Late Bronstijd t/m Midden IJzertijd (5), 
Late Middeleeuwen (10) en Nieuwe Tijd (11) zijn matig bekend. De overige 
perioden zijn nauwelijks tot matig bekend. Geen van de periodes is goed bekend.  
 
Van de kennisthema’s blijken in zijn algemeenheid de processen het slechtst 
bekend. Ook van de grafvelden is met uitzondering van de periodes 3, 4 en 5 (Laat 
Mesolithicum t/m Midden IJzertijd) weinig bekend. Het beste bekend zijn de religie 
en cultus alsmede de sociaal-politieke organisatie in de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd (10, 11). 
 
11 Nieuwe Tijd         na 1500    matig bekend 
10 Late Middeleeuwen        na 900     matig bekend 
9 Vroege Middeleeuwen       525-900    nauwelijks tot matig bekend 
8 Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen 270-525     nauwelijks tot matig bekend 
7 Midden Romeinse tijd       70-270     nauwelijks tot matig bekend 
6 Late IJzertijd –Vroeg Romeinse Tijd    250 v.Chr.-70    niet of nauwelijks bekend 
5 Late Bronstijd – Midden IJzertijd    1100-250 v.Chr.  matig bekend 
4 Laat Neolithicum – Midden Bronstijd   2850-1100 v.Chr.  nauwelijks tot matig bekend 
3 Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum  6450-2850 v. Chr.   nauwelijks tot matig bekend 
2 Laat Paleolithicum – Midden Mesolithicum 35000-6450 v. Chr.  niet of nauwelijks bekend 
1 Paleolithicum        voor 35000 v.Chr.  niet of nauwelijks bekend 

 
Tabel 10.1 Algemene kenniswaarde per periode  
 
De inventarisatie van de gemeentelijke archeologie, inclusief het essenonderzoek, 
laat zien dat de periode Mesolithicum tot en met Vroege IJzertijd relatief goed 
vertegenwoordigd is (zie hoofdstuk 6, tabel 6.1). Uit ARCHIS II blijkt dat met name 
vondsten uit het Neolithicum veelvuldig zijn gedaan (ongeveer 50% van het 
totaal). IJzertijd, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen zijn vrijwel afwezig in het 
waarnemingenspectrum van ARCHIS II. Uit het onderzoek op de essen, hoewel 
alleen dat van de Josink es het gehele AMZ traject heeft doorlopen, ontstaat het 
beeld dat met name sporen en mobilia uit de Vroege en Midden IJzertijd worden 
aangetroffen (zie hoofdstuk 8, tabel 8.2). Daarnaast is de periode van de Late 
Middeleeuwen frequent vertegenwoordigd. Behalve op de Usseler-es, waar Vroege 
Middeleeuwen (zeker) en Romeinse Tijd (mogelijk) aanwezig zijn, zijn deze twee 
perioden doorgaans afwezig.  
 

10.2.2 FYSIEKE KWALITEIT 

Gaafheid 
In bijlage 1, tabel 1 zijn de scores van het bodemarchief van Enschede ten aanzien 
van te waargenomen en verwachte gaafheid weergegeven. Uitgangspunt is dat 
hoe gaver een verwachte of aangetroffen vindplaats is, des te groter de potentiële 
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kenniswaarde is. Daarnaast is het uitgangspunt bij deze analyse, dat in theorie 
onder esdekken de gaafheid en conserveringsgraad van sporen en vondsten, dus 
van informatie, hoog zijn. De perioden die doorgaans aangetroffen worden onder 
esdekken vallen in het tijdvak Late Bronstijd – Late Middeleeuwen. Buiten de essen 
(en de lage delen van de beekdalen) geldt voor conservering en gaafheid de 
algemene stelregel dat hoe ouder de periode, hoe geringer de kans op gave 
sporen en vondsten (behalve vuursteen) en hoe lager de conserveringsgraad.  
 
De vraag die gesteld is voor alle 88 kennisvelden (11 perioden x 8 kennisthema’s) 
luidt: 

• Wat is de verwachte en aangetroffen gaafheid op (mogelijke) vindplaatsen 
en dus de hoogte van de kenniswaarde voor archeologische perioden en 
kennisthema’s in de gemeente? 

 
Indien sprake is van hoge verwachte of aangetroffen gaafheid is de score 3 (hoog) 
toegekend. Indien sprake is van een lage of middelhoge score zijn de waarden 1 
respectievelijk 2 uitgedeeld. Deze scoremogelijkheden gelden voor alle in deze 
paragraaf behandelde aspecten. 
 
Conservering 
In tabel 2 (bijlage 1) zijn de scores van het bodemarchief van Enschede ten 
aanzien van te waargenomen en verwachte conservering weergegeven. De vraag 
die gesteld is voor de 88 kennisvelden (11 perioden x 8 kennisthema’s) luidt:  
 
• Wat is de verwachte en aangetroffen conservering op (mogelijke) vindplaatsen 

en dus de hoogte van de kenniswaarde voor archeologische perioden en 
kennisthema’s in de gemeente? 

 
Indien sprake is van hoge verwachte of aangetroffen conservering is de score 3 
(hoog) toegekend. De essen scoren allen hoog. De score 2 bij periode 1 (het 
Paleolithicum voor 35.000 jaar geleden) is gebaseerd op de verwachte 
stratigrafische positie van mogelijke vuursteenmateriaal: op gestuwde of 
proglaciale afzettingen (Saalien) en onder een afdekkende laag dekzand of 
contemporaine afzetting (Weichselien). 
 

10.2.3 BELEVINGSWAARDE  

Voor de gemeente Enschede is de belevingswaarde van haar erfgoed door de 
burger essentieel (zie § 5.1). Daarnaast streeft de gemeente Enschede naar 
benutting van integrale cultuurhistorische waarden in de vorm van 
cultuurhistorische hoofdlocaties. De Gemeente Enschede ziet hierbij als vertrekpunt 
het begrip ‘relaties’. Het gaat daarbij om de relatie van archeologie met de andere 
cultuurhistorische disciplines: historisch landschap en bouwhistorie. Daarnaast is er 
de relatie met de termen uit de Welstandsnota en de Gids Sprekend Enschede: 
behouden, veranderen en verwijderen. Tenslotte speelt de relatie met de locale 
geschiedenis een rol: cultuurhistorische activiteiten, ambachten, producten en 
winning van bouw- en grondstoffen. Een positieve score bij alle drie de 
cultuurhistorische thema’s zou tot een besluit kunnen leiden van behoud van 
archeologische waarde in de bodem, geen verandering en indien mogelijk een 
versterking van de cultuurhistorische waarden.  
 
Wat voor belevingswaarde bepalend is, is de vraag of de archeologie zonder al te 
veel moeite zichtbaar is. Dit is van invloed op zowel schoonheid als 
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herinneringswaarde. Iets is mooi omdat men het ziet, niet omdat men er alleen 
een warme gedachte bij heeft. Een herinnering wordt pas opgeroepen bij een 
zichtbaar fenomeen. De meest recente archeologie zal daarmee eerder en hoger 
scoren dan oudere zaken. De oude prehistorie (de steentijden) spreekt dan nog 
wel wat tot de verbeelding aangezien het landschap toen grotendeels werd 
gevormd. Religie en Cultus spreekt in alle archeologische perioden tot de 
verbeelding. Het onderzoeksthema ‘processen’ roept nog het minst aan associatie 
op. De binnenkomst van het Christendom zou als een herinneringswaardig 
moment kunnen gelden. Dientengevolge hangt die gebeurtenis ook aan rurale 
vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen. Of dit terecht is, is maar zeer de vraag. 
In het kader van de rituelen kan het echter wel gewoon meespelen, net als de 
binnenkomst van alle Romeinse goden.  
 
Idealiter zou dit voorstel van belevingswaardethema’s voorgelegd en 

getoetst moeten worden door middel van gesprekken met burgers uit 
alle geledingen!17 
 

In tabel 3 (bijlage 1) zijn de scores van het bodemarchief van Enschede ten 
aanzien van de schoonheid weergegeven. De vraag die gesteld is luidt:  
 

• Welke kennisvelden hebben een hoge schoonheid voor de gemeente? 
 
In tabel 4 (bijlage 1) zijn de scores van het bodemarchief van Enschede ten 
aanzien van de herinneringswaarde weergegeven. De vraag die gesteld is voor de 
88 kennisvelden (11 perioden x 8 kennisthema’s) luidt:  
 

• Welke kennisvelden hebben een hoge herinneringswaarde voor de 
gemeente? 

 

10.2.4 INHOUDELIJKE KWALITEIT 

Zeldzaamheid 
In tabel 5 van bijlage 1 zijn de scores van het bodemarchief van Enschede ten 
aanzien van zeldzaamheid weergegeven. De vraag die gesteld is luidt:  
 

• Welke informatie is op gemeentelijk niveau zeldzaam te noemen?  
 
Ensemblewaarde 

In tabel 6 zijn de scores van het bodemarchief van Enschede ten aanzien van 
ensemblewaarde weergegeven. De vraag die gesteld luidt:  
 

• Aan welke context draagt het kennisveld bij aan gemeentelijke 
ensemblewaarde ? 

 
De te kiezen contexten zijn, conform de KNA (zie bijlage @) de landschappelijke 
(L), diachrone (D) en synchrone (S). Uitgangspunt is dat alleen sprake is van 
context als er al iets aan kennis voorhanden is. We stellen voor om alleen voor de 
kennisvelden met een score van 1 punt op zeldzaamheid de context te toetsen. 
Het maximum van drie punten wordt toegekend aan kennisvelden die zowel op 

                                                
17 Dergelijke belevingswaardeonderzoeken vinden bijvoorbeeld plaats bij de aanleg van natte en droge 

infrastructurele kunstwerken van Rijkswaterstaat.  
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landschappelijke, diachrone als synchrone context bijdragen aan 
kennisvermeerdering.  
 
Informatiewaarde 
Het gaat hierbij vooral om de mogelijke aansluiting bij (speerpunten van) 
onderzoek op rijks- (ROB, Universiteiten, NWO) of provinciaal niveau. Tabel 7 van 
bijlage 1 geeft de scores weer. De te stellen vraag luidt:  
 

• Welke kennisvelden in de gemeente hebben op nationaal en regionaal 
niveau een hoge informatieve waarde? 

 

10.2.5 AGGREGATIE VAN DE SCORES 

In tabel 10.2 is de aggregatie van de scores in de tabellen van bijlage 1 met 
betrekking tot alle aspecten (minus ensemblewaarde, want hier is de score 
beschrijvend dus kwalitatief) weergegeven. Deze tabel levert de uiteindelijke 
selectie van perioden en kennisthema’s op basis van het gemeentelijke 
archeologische erfgoed op. In tabel 10.1 is te zien dat de totaalscores uiteenlopen 
van 6 tot en met 18. Van de 88 kennisvelden zijn in geel de velden geselecteerd 
die een score van 15 punten en hoger hebben. Dit levert van 26 kennisvelden op 
uit het totaal van 88 (ca. 30%). De ondergrens van 15 is vrij subjectief. Wordt de 
grens bij 14 punten gelegd dan worden er 38 kennisvelden geselecteerd (circa 
43%). Bij een ondergrens van 16 punten worden er slechts 16 kennisvelden 
geselecteerd (circa 18%). De 30% selectie blijkt een redelijk gemiddeld scenario 
op te leveren.  
 
Tabel 10.2 beschouwend valt op dat bij een ondergrens van 15 de perioden 7 
(Midden Romeinse Tijd), 8 (Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen) en 9 
(Vroege Middeleeuwen) en in mindere mate 1 (Paleolithicum) en 6 (Late IJzertijd – 
Vroeg Romeinse tijd) ‘in de prijzen vallen’. Kijkend naar de thema’s dan is te zien 
dat alle thema’s scoren, zij het in verschillende mate. De belangrijkste thema’s in 
de Gemeente Enschede blijken volgens de gevolgde systematiek de 
Nederzettingen, Grafvelden, Economie & landgebruik, Religie & Cultus en 
Paleogeografie. Bij een ondergrens van 14 doet periode 6 (Late IJzertijd – Vroeg 
Romeinse tijd) volwaardig mee. Het belang van kennisthema Religie & Cultus 
wordt bij een dergelijke selectie onderstreept. Het thema Paleogeografie zou 
hiermee het minst scoren en voorbijgestreefd worden door het thema Processen. 
In het ‘14 punten scenario’ is er geen sprake meer van selectie van kennisthema’s. 
 
Past2Present-ArcheoLogic is, evenals de Gemeente, van mening dat met een 
ondergrens van 15 punten er een gewogen selectie plaatsvindt. 
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11 323311 

(13) 

323311 

(13) 

323311 

(13) 

323311 

(13) 

322311 

(12) 

323311 

(13) 

323311 

(13) 

322211 

(11) 

10 223321 

(13) 

323311 

(13) 

223311 

(12) 

223311 

(12) 

222311 

(11) 

223311 

(12) 

223311 

(12) 

222211 

(10) 

9 332322 

(15) 

332322 

(15) 

333322 

(16) 

332322 

(15) 

332322 

(15) 

332322 

(15) 

333322 

(16) 

332222 

(14) 

8 332333 

(17) 

332333 

(17) 

333333 

(18) 

332333 

(17) 

332233 

(16) 

332333 

(17) 

333333 

(18) 

332233  

(16) 

7 332331 

(15) 

33233(1

(15) 

333331 

(16) 

332331 

(15) 

332231 

(14) 

332331 

(15) 

333331 

(16) 

332231 

(16) 

6 332212 

(13) 

332222 

(14) 

333322 

(16) 

332222 

(14) 

332222 

(14) 

332222 

(14) 

333322 

(16) 

332222 

(14) 

5 331211 

(11) 

331111 

(12) 

333311 

(14) 

331111 

(10) 

331111 

(10) 

331111 

(10) 

333311 

(14) 

331111 

(10) 

4 211211 

(8) 

211222 

(10) 

213321 

(12) 

211222 

(10) 

211111 

(7) 

211122 

(9) 

213322 

(13) 

211122 

(9) 

3 111211 

(7) 

111222 

(9) 

113322 

(12) 

111232 

(10) 

111111 

(6) 

111133 

(10) 

113333 

(14) 

111133 

(10) 

2 111212 

(8) 

111112 

(7) 

113322 

(12) 

111222 

(9) 

111222 

(9) 

111122 

(8) 

113333 

(14) 

111133 

(10) 

1 222212 

(11) 

222212 

(11) 

223333 

(16) 

122333 

(14) 

222212 

(11) 

122233 

(13) 

123333 

(15) 

122133 

(11) 

score:  
1… laag  
2… middelmatig  
3… hoog  

 
Tabel 10.2 Aggregatie scores inventarisatie gemeentelijk erfgoed. Vetgedrukt en in geel de 
voorgestelde selectie van perioden en thema’s uitgaande van het ‘15 punten’ scenario. 
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10.3 SELECTIEAGENDA, EEN VOORSTEL 

10.3.1 BELEVINGSWAARDE  

Binnen de gemeente is door G. Boers en A. Roding een eerste aanzet gedaan voor 
integraal cultuurhistorische thema’s. Deze lijst dient aangevuld en nader uitgewerkt 
te worden. Het betreft: 
 
• Oude erven; 
• Blekerijen als belangrijke stap in de textielontwikkeling; bombazijn maken; 

infrastructuur voor textielindustrie;   
• Noordeschmarke, Roombeek richting Lammerinkswonner; 
• Water: waterverval op weg van stuwwal naar het dal; de watermolens in de 

oude beekdalen; 
• Land en waterwegen: wijze waarop (handels)wegen zich hebben 

gemanifesteerd; 
• Inrichting van het landschap in relatie tot bestuursvormen (landweren); 
• Geriefbosjes en gemeenschappelijke gronden en schaddenveld (voor plaggen) 
• Productie van ijzer: Winning van ijzeroer en ijzerfabrieken in Noordeschmarke 

(bijvoorbeeld nog in 1880); 
• Heersers door de tijd heen; locaties. 
 
Dit zijn allemaal thema’s die zich met name in de periode vanaf het begin van de 
jaartelling ‘afspelen’. Deze thema’s zijn sterk historisch gericht en relatief moeilijk 
‘archeologisch’ te beantwoorden. De Gemeente koppelt een hoge belevingswaarde 
aan de volgende meer archeologisch getinte thema’s: 
 
• Continue bewoning op de essen van Enschede; 
• Enschede en de Oude Steentijd. 
 

10.3.2 INHOUDELIJK - WETENSCHAPPELIJKE THEMA’S: KENNIS 

Uit de inventarisatie van gemeentelijk archeologisch erfgoed blijkt de afwezigheid 
van kennis over de oudste periode en de Midden Romeinse tijd tot en met de 
Vroege Middeleeuwen. Een kennislacune met betrekking tot de oudste periode (1) 
is een landelijk fenomeen en verbaast niet. De ogenschijnlijke kennislacune met 
betrekking tot bijvoorbeeld de Midden Romeinse tijd is wel frappant. In die periode 
is er een grote economische bloei en daarmee gepaard gaande bevolkingsgroei. 
Kennelijk heeft dit in dit deel van Twente minder opgang gedaan. De vroege 
component zoals die uit de ARCHIS II waarnemingen blijkt, is hier niet te vinden. 
In dat geval zou ook periode 3 sterker vertegenwoordigd dienen te zijn. 
 
Uitgaande van de kennisthema’s bieden nederzettingen, economie & landgebruik 
en sociaal-politieke organisatie de meeste perspectieven voor 
kennisvermeerdering. Slecht geïnformeerd zijn we over grafvelden. Dit zou vanuit 
wetenschappelijk oogpunt een gemeentelijk speerpunt kunnen zijn. Op basis van 
de gemeentelijk archeologie kunnen gemeentebreed de perioden Paleolithicum 
voor 35.000 jaar geleden (1) en Late IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen (6, 
7, 8 en 9) opgevoerd worden als speerpunten. 
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Het nationale, bovenregionale kader geeft aan dat er duidelijke kennislacunes zijn 
in het Paleolithicum voor 35000 (1) het Mesolithicum (2) en de Late IJzertijd – 
Vroeg Romeinse tijd (6). De perioden Late Bronstijd t/m Midden IJzertijd (5), Late 
Middeleeuwen (10) en Nieuwe Tijd (11) zijn matig bekend.  
 
Combinatie van (1) het kenniskader op basis van de Archeologiebalans, (2) de 
cijfermatige analyse van de drie waarderingscriteria (tabellen bijlage 1) en (3) de 
door de gemeente aangemerkte integrale belevingswaarde thema’s levert op basis 
van de genoemde inventarisaties voor de gemeente de volgende selectieagenda 
op: 
 
Selectievoorstel: 

• Paleolithicum (1); 
• Laat Paleolithicum – Mesolithicum (2);  
• Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum (3); 
• Midden Romeinse Tijd (7); 
• Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen (8);  
• Vroege Middeleeuwen (9). 

 
Niet geselecteerd: 

• Laat Neolithicum – Midden Bronstijd (4); 
• Late Bronstijd t/m Midden IJzertijd (5); 
• Late IJzertijd – Vroeg Romeinse tijd (6); 
• Late Middeleeuwen (10); 
• Nieuwe Tijd (11). 

 
Uit deze lijst blijkt dat het noodzakelijk is om een onderscheid aan te brengen in 
het deel van de gemeente dat binnen de oude middeleeuwse stadsbegrenzing ligt 
en het deel daarbuiten. Immers, met het niet selecteren van de perioden Late 
Middeleeuwen (10) en Nieuwe Tijd (11) zou er geen belangstelling zijn voor de 
binnenstedelijke archeologie. Dit is niet acceptabel. Het voorstel zou kunnen zijn 
om bovenstaande selectie te laten gelden voor het ‘buitengebied’.  
 
Echter, juist de twee jongste, historische perioden leveren in principe het 

meeste erfgoed op voor de gemeentelijke belevingswaarde! Derhalve 
worden deze meegenomen in de selectie. 

 
Uit de lijst blijkt dat het Laat Neolithicum buiten de selectie valt. De reden is dat uit 
deze periode grote hoeveelheden losse vondsten zijn gedaan waaronder de stenen 
bijlen: Een kwantitatief rijke gemeente, echter vrij kwalitatief, inhoudelijk gezien 
vrij eenzijdig. Gezien het nagenoeg ontbreken van kampen, nederzettingen of 
grafvelden is er ook iets voor gemeentelijke selectie van deze periode te zeggen.  
 
Hoewel het buiten het bestek van dit document valt, is het in dit kader de 
overweging waard om in het gemeentelijk archeologiebeleid en het hieraan 
gerelateerde budget ruimte te houden voor een post ‘onvoorzien’. Dit budget kan 
dan aangewend worden om in bijzondere gevallen kosten voor onderzoek te 
betalen. Te denken valt hierbij aan de eerste Laat Neolithische nederzetting in de 
gemeente.  
 
Wat betreft kosten nog het volgende. Door tevens keuzes te maken in het niveau 
van uitwerking kunnen kosten bespaard worden. Op een vindplaats waar 
verschillende perioden zijn aangetroffen kan een onderscheid worden aangebracht 
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in het opgraven en KNA conform documenteren van één van de aangetroffen 
perioden (dus zonder verdere uitwerking), terwijl de overige perioden van begin 
tot eind dus inclusief uitwerking worden onderzocht.  
 
Samenvattend stelt de gemeente de volgende selectie van perioden en thema’s 
voor:  
 
Geselecteerd: 

• Paleolithicum (1); 
• Laat Paleolithicum – Mesolithicum (2);  
• Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum (3); 
• Midden Romeinse Tijd (7); 
• Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen (8);  
• Vroege Middeleeuwen (9). 
• Late Middeleeuwen (10); 
• Nieuwe Tijd (11). 
 

Niet geselecteerd: 
• Laat Neolithicum – Midden Bronstijd (4); 
• Late Bronstijd t/m Midden IJzertijd (5); 
• Late IJzertijd – Vroeg Romeinse tijd (6). 

 
Geselecteerd: 

• Paleogeografie; 
• Nederzettingen; 
• Grafvelden; 
• Economie en landgebruik; 
• Religie en Cultus. 

 
Niet geselecteerd: 

• Locatiekeuze;    
• Sociaal-politieke organisatie; 
• Processen. 

 
De geselecteerde perioden en thema’s zijn hieronder verder uitgewerkt en voorzien 
van onderzoeksvragen. 
 

10.4 ONDERZOEKSVRAGEN 

Selectievoorstel perioden: 
 

• Paleolithicum (1) 
• Laat Paleolithicum – Midden Mesolithicum (2) 
• Laat Mesolithicum – Midden Neolithicum (3) 
• Midden Romeinse tijd (7) 
• Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen (8) 
• Vroege Middeleeuwen (9) 
• Late Middeleeuwen (10) 
• Nieuwe Tijd (11) 
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Selectievoorstel kennisthema’s: 
 

• Paleogeografie 
• Nederzettingen 
• Grafvelden 
• Economie & landgebruik 
• Religie & cultus 

 
Op basis van bovenstaande selectie betreft de eerste basale vraag de relatie per 
periode ten aanzien van alle geselecteerde kennisthema’s. Het al of niet 
beantwoord kunnen worden van deze vraag zal leiden tot (1) het wegvallen van de 
vraag of (2) nieuwe detailvragen. Een voorbeeld: 
 
• Wat levert deze vindplaats aan informatie op over de inrichting van een 

grafveld in de Midden Romeinse tijd? 
 
Een tweede ingang om gericht onderzoeksvragen te stellen, is de Nationale 
Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA)18. Immers, deze agenda geeft de nationale 
consensus weer over de positie van het archeologisch onderzoek in het komend 
decennium. De in de NOaA gekozen thema’s voor de Vroege Prehistorie 
(Paleolithicum t/m Midden Neolithicum) sluiten nauw aan met hetgeen in Enschede 
geselecteerd is. De NOaA heeft thematisch aandacht voor: 
 

1. Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis; 
2. Landgebruik en nederzettingssystemen; 
3. Voedseleconomie, relatie mens & milieu; 
4. Begravingen en deposities; 
5. Culturele tradities, sociale relaties en interactie. 

 
Het vijfde en laatste thema, Culturele tradities, sociale relaties en interactie, zal in 
Enschede ogenschijnlijk minder aan de orde zijn. Echter, het onderzoek in de 
eerste vier thema’s levert waarschijnlijk voldoende bouwstenen op om over het 
vijfde thema probleemloos uitspraken te kunnen doen. Ten aanzien van 
materiaalonderzoek levert de NOaA een algemene set vragen die hier ook 
opgenomen is. De antwoorden op de vragen zijn in te passen in verschillende 
thema’s. Ieder thema levert basale vragen op in de trant van: 
 
• Wat levert deze vindplaats aan nieuwe gegevens op over de voedseleconomie 

van de Midden Paleolithische mens? 
 
Overijssel is één van de regio’s waar oppervlaktevondsten kunnen voorkomen uit 
de oudste periode (Paleolithicum, 1). Dergelijke vondsten leveren een beeld op van 
de eerste mensen in het gebied. Afhankelijk van de locatie en mate van intensiteit 
van de vondsten kunnen dergelijke vondsten tevens gegevens opleveren over de 
paleogeografie en nederzettingsstructuren. Wanneer ook structurele resten 
gevonden worden, is er sprake van een unicum. Het gaat daarbij om vragen als:  
 
• Wat zijn de oudste resten van deze vindplaats en wat is hun context? 
• Zijn er resten in ‘waterlogged condition’? indien ja, wat zijn de mogelijkheden 

voor reconstructie achterhalen van de voedseleconomie? 

                                                
18 Nota bene, officieel mag er (nog) niet uit deze documenten worden geciteerd. Officieus is het de 

praktijk dat dit gebeurt! 
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De periode van Laat-Paleolithicum en Mesolithicum (2) is deels een onbekende. De 
opgravingen te Usselo hebben een schat aan gegevens opgeleverd die, wanneer 
de gehele regio bezien wordt, echter tamelijk op zichzelf staan. De regio heeft 
namelijk vooral oppervlaktevondsten opgeleverd. Bovendien moet hier het 
onderzoek in grote lijnen nog geïnitieerd worden. Iedere bron van gegevens, en 
zeker daar waar structurele elementen in situ in de bodem liggen, is van belang. 
 
• Zijn structurele resten uit deze periode aanwezig, en in welke context? 
• Wat is het complextype? 
• Hoe intensief is de vindplaats gebruikt, is er een fasering, wat is de totale 

gebruiksduur?  
 
Het Neolithicum in Oost Nederland wordt in de NOaA niet apart vermeld. Dit kan 
betekenen dat er een absolute kennislacune is ten behoeve waarvan het 
onderzoek nog moet worden opgestart. Wél wordt de verwachting uitgesproken 
dat zich onder afdekkende esdekken mogelijk goed geconserveerde Vroeg en 
Midden-Neolithische vindplaatsen kunnen bevinden. Dergelijke vindplaatsen 
kunnen op vragen uit of afgeleid van de meeste zo niet alle kennisthema’s 
antwoorden genereren. 
 
• Hoe is de inrichting van het landschap gestalte gegeven? Hoe zien 

nederzettingen en bijbehorende begravingen er uit, en wat is hun onderlinge 
relatie? Welke delen worden hoe voor andere doeleinden gebruikt? 

• Is er een relatie nederzettingsfunctie, locatiekeuze en paleogeografie?  
• Over welke termijn worden hoe intensief locaties gebruikt? 
• Wat zijn de bronnen van grondstoffen? Wat zijn de geteelde cultuurgewassen 

of gefokt vee, en in welke mate hebben beide producties plaatsgevonden? Is 
er anderszins beinvloeding van de vegetatie waarneembaar? 

• Welke gegevens zijn aan de individuele vindplaats te ontlenen, zoals functie 
van structuren, afvalzones, verspreiding van artefacten en afval, continuïteit? 

 
• Wat zijn de technologische en typologische kenmerken van 

(vuur)steenverwerking op de vindplaats? 
• Wat is de functie en ‘levensloop’ van de artefacten? 
• Wat is de herkomst van het basismateriaal? 
 
Vergelijkbare vragen kunnen gesteld worden aan organische materialen of 
aardewerk. 
 
In de NOaA staat in het relevante hoofdstuk over de Romeinse tijd, Middeleeuwen 
en Vroeg-moderne tijd (in Drenthe, Overijssel, Achterhoek, Veluwe, Gelderse Vallei 
en Utrechtse Heuvelrug) enkele series van vragen. Hieruit zijn de voor de 
gemeente Enschede relevante vragen gefilterd. Het hoofdstuk behandelt exact de 
nog resterende perioden van de selectie. De vragen zijn naar kennisthema 
gegroepeerd. 
 
Landschap 
• Welke invloed had de mens op de landschapsontwikkeling? 
• Welke invloeden had het landschap op de levenswijze van de mens? Had het 

invloed op de territoriale organisatie, zo ja, hoe dan? 
• Wanneer en hoe worden lage en vochtige terrein elementen in gebruik 

genomen? Zijn hier verschillen in binnen de regio? 
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• Welke soort van agrarische landinrichting komt voor, in welke mate en door 
welke factoren beïnvloed? 

• In welke mate was het landschap bebost in de afzonderlijke periodes? Hoe en 
in welke mate werd dit bos gebruikt? 

• Hoe zag het wegenpatroon er uit? Hoe oud is dit, en hoe heeft dit de inrichting 
van het landschap beïnvloed? 

• Zijn er waterstaatkundige aanpassingen of bouwwerken, zo ja wat en waarom 
daar? 

• Zijn er verschillen in de ontstaanswijze van essen? 
• Zijn er tendensen in locatiekeuze van nederzettingen en grafvelden? Welke 

vestigingsfactoren spelen een rol? Welke factoren liggen ten grondslag aan het 
verlaten van terreinen? 

 
Economie 
• Wat is de typologie en vormontwikkeling van het aardewerk? Zijn er 

‘gidsfossielen’? Is de ontwikkeling gelijkelijk verdeeld in de regio? In welke 
mate komen welke importen voor? Wat is hieruit af te leiden wat betreft 
sociaal-economische verhoudingen? 

• In welke mate en hoe is de import beïnvloed door een elite? 
• Zijn er aanwijzingen voor specifieke ambachten? Welke grondstoffen zijn 

verwerkt en waar kwamen deze vandaan? Welke producten en voor wie/welke 
markt zijn die producten gemaakt?  

• Wat is de technologische ontwikkeling? 
• Hoe ontwikkelt de landbouw zich, met welke producten ? Hoe is de landbouw 

georganiseerd? Hoe is dit van invloed op de inrichting van nederzettingen? 
 
Nederzettingen 
• Is er sprake van bewoningscontinuïteit? Hoe ontwikkelen nederzettingen en de 

inrichting van het landschap zich? 
• Is er sprake van beïnvloeding door de Romeinen, zo ja hoe? Is die 

beïnvloeding gebonden aan bepaalde periodes, en waarom? 
• Is er sprake van specialisatie en differentiatie? Uit dit zich in de 

nederzettingsstructuur of in de structuur van individuele onderkomens of 
bijgebouwen? 

• Wat is de oorsprong en ontwikkeling van de Middeleeuwse kern(en)? Wat is de 
relatie tussen de kern en het ommeland? 

• Is er een marktlocatie? 
• Zijn er aanwijzingen voor militaire structuren, hoe zien die er uit, wat was hun 

gebruik, hoe oud zijn ze en hoe ontwikkelen ze zich? 
 
Graven 
• Hoe en onder invloed waarvan ontwikkeld zich de grafcultuur? Zijn graven of 

grafvelden gelijkelijk verdeeld? 
• Is er potentie, en zo ja welke, voor fysisch-antropologisch en genetisch 

onderzoek?  
 
Deposities 
• Welke soorten deposities zijn er? Hoe lang gaat men met welke vormen van 

offeren door? 
• Zijn er verschillen of zwaartepunten in datering, aard, context en 

landschappelijke situering binnen de regio? 
• Wat was de perceptie van de offerende samenleving ten aanzien van het 

geofferde object, mens of dier? 
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• Zijn er aanwijzingen voor initiatie of verlatingsrituelen? 
• Zijn er specifieke cultusplaatsen, wanneer, hoe en hoe lang worden deze 

gebruikt? Hoe liggen deze in het landschap? 
• Hoe is de invloed van de kerstening op rituelen? Waar liggen de vroegste 

kerken en hoe zien ze er uit en ontwikkelen ze zich?  

 
 

10.5 NORMSTELLING EN OPERATIONALISERING: BESLISDIAGRAM 

Voor de twee aspecten van belevingswaarde, schoonheid en herinneringswaarde, 
zijn 4 respectievelijk 4 te beantwoorden vragen opgesteld. Voor elke vraag 
(behalve vraag 4) is een score van 0 tot en met 2 punten mogelijk. In totaal is er 
dus per vindplaats een maximale score van 18 punten te behalen voor de 
belevingswaarde (zie § 5.2.4). 
 
Om ‘inhoudelijke kwaliteit’ te kwantificeren zijn ondergrenzen bepaald voor de 
aspecten zeldzaamheid, informatiewaarde en context/ensemblewaarde. Dit is 
gebeurd op basis van een bureau inventarisatie waarmee een compleet overzicht is 
gegenereerd van de bekende gemeentelijke archeologie en het belang hiervan in 
nationale context. De sleutelvragen dienen met ‘nee’ (score 0), ‘onbekend’ (score 
1), ‘ja’ (score 2) beantwoord te worden. Het totaal aantal te behalen punten voor 
de inhoudelijke kwaliteit is derhalve 30. 
 
Er komt dus in deze opzet geen kwantitatieve normering aan te pas. Echter, dit 
laat onverlet dat in het veld door de archeologisch uitvoerder de fysieke 
kwaliteitsscores gaafheid en conservering wel degelijk worden vastgelegd. 
De fysieke kwaliteit van een archeologische vindplaats kan cijfermatig worden 
bepaald op basis van 12 te beantwoorden ‘gaafheid’ vragen en 15 te 
beantwoorden ‘conservering’ vragen. De sleutelvragen dienen ‘nee’ (score 0), 
‘onbekend’ (score 1) of ‘ja’ (score 2) beantwoord te worden. In totaal is er per 
vindplaats een maximale score van 54 punten (24 + 30) te behalen voor de fysieke 
kwaliteit.  
 
De resterende vraag is op welke wijze de normen worden gebruikt. In figuur 10.1 
is weergegeven hoe de normen gebruikt kunnen worden. In feite beschrijven we 
hier de procedure van toetsing van een nieuwe vindplaats aan het selectiebeleid. 
Alle vindplaatsen die bedreigd worden, worden volgens de normale AMZ cyclus 
onderzocht en gewaardeerd. Dan volgt toetsing aan de gemeentelijke normen.  
Figuur 10.1 is een beslisdiagram dat beschrijft hoe een nieuw aangetroffen 
vindplaats na afronding van het waarderend onderzoek behandeld wordt. De 
ondergrenzen of klassen zijn eventueel onderwerp voor discussie en verandering in 
de toekomst.  
 
In dit voorstel gaan we uit van een evenwichtige indeling van de klassen 
door eenvoudigweg het aantal te behalen punten per norm door 3 te 

delen.  
 

Voor belevingswaarde betekent dit dus de klassen ‘minder dan 6 punten’, ‘6 tot en 
met 12 punten’ en ‘meer dan 12 punten.’  
 
Een vindplaats wordt allereerst langs de norm belevingswaarde gevoerd. Bij een 
score van meer dan 12 punten vindt direct preselectie plaats en wordt de 
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vindplaats naast de selectieagenda gehouden ter bepaling van de uiteindelijke 
selectie. Bij een lagere score wordt de vindplaats getoetst aan de tweede norm, de 
inhoudelijke kwaliteit. Bij een score van 10 of meer punten op inhoudelijke 
kwaliteit gaat de vindplaats door naar de agenda voor toetsing aan uiteindelijke 
selectie. Bij een score lager dan 10 punten vindt geen preselectie plaats. 
Vervolgens wordt de vindplaats naast de agenda gehouden met daarin de vooraf 
geselecteerde perioden en thema’s. Als laatste toets voor uiteindelijke 
gemeentelijke selectie wordt bepaald of de vindplaats qua gaafheid en 
conservering (fysieke kwaliteit) in potentie de mogelijkheid biedt om de in de 
selectieagenda opgenomen onderzoeksvragen te beantwoorden. Is dat het geval 
dan vindt selectie plaats door de gemeente en komt de vindplaats in aanmerking 
voor één van de drie beheersmaatregelen. Is dat niet het geval dan zal de 
gemeente de vindplaats gekend verloren laten gaan, tenzij een andere overheid 
zich ‘ontfermt’ over de vindplaats. 
 
Datgene wat in de loop van de tijd wel door het beslisdiagram gaat maar niet door 
het laatste filter van de selectieagenda komt, is blijkbaar archeologisch de moeite 
waard. Echter door de opgestelde selectieagenda worden deze vindplaatsen 
uiteindelijk niet geselecteerd. Mocht door regelmatige evaluatie blijken dat dit 
terugkerend specifieke perioden en thema’s betreft, dan geeft dat aanleiding om 
de selectieagenda te herzien. Immers, de selectieagenda is een momentopname 
die gevoelig moet zijn voor voortschrijdend inzicht. Het is denkbaar dat door de 
ruimtelijke ontwikkeling in een bepaald deel van de gemeente juist een specifieke 
archeologische periode wordt aangetroffen die voorheen niet aanwezig was of niet 
verwacht. Herziening van de agenda zorgt er dan voor dat deze nieuwe informatie 
behouden kan worden. 
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G E M E E N T E L I J K E   S E L E C T I E

Kunnen vragen uit de selectieagenda met deze
vindplaats worden beantwoord?

Waarderend veldonderzoek met scorelijst op basis
van sleutelvragen

S e l e c t i e a g e n d a

minder dan 10
punten

10 tot 20 punten
meer dan 20

punten

meer dan 12
punten

minder dan 6
punten

6 tot 12 punten
Gemeentelijke Norm

Belevingswaarde
- max. 18 punten -

Gemeentelijke Norm
Informatiewaarde

- max. 30 punten -

Gemeentelijke Norm
Selectie

- periode en thema -

Gemeentelijke Norm
Fysieke kwaliteit

- kwalitatief -

P R O V I N C I A L E
 S E L E C T I E

Provinciale norm
Fysieke kwaliteit

S E L E C T I E  R I J K
Norm Rijk Fysieke

kwaliteit

   
 
 
Figuur 10.1 Beslisdiagram vindplaatsen 
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Bijlage 1. Scoretabellen t.b.v. 
selectieagenda  
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5 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 2 1 2 1 1 1 

score:  
1… laag  
2… middelmatig  
3… hoog  

 
Tabel 1. Fysieke kwaliteit: Gaafheid (waargenomen en verwacht) 
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score:  
1… laag  
2… middelmatig  
3… hoog  

 
Tabel 2. Fysieke kwaliteit: Conservering (waargenomen en verwacht) 

 
 
 



   

 

199 – Archeologisch Selectiebeleid gemeente Enschede Past2Present-ArcheoLogic 63 

 P
a

le
o

g
e

o
g

ra
fi

e
 

N
e

d
e

rz
e

tt
in

g
e

n
 

G
ra

fv
e

ld
e

n
 

E
co

n
o

m
ie

 &
 

la
n

d
g

e
b

ru
ik

 

Lo
ca

ti
e

ke
u

ze
 

S
o

ci
a

a
l 

p
o

lit
ie

ke
 o

rg
. 

R
e

lig
ie

 &
 c

u
lt

u
s 

P
ro

ce
ss

e
n

 

11 3 3 3 3 2 3 3 2 

10 3 3 3 3 2 3 3 2 

9 2 2 3 2 2 2 3 2 

8 2 2 3 2 2 2 3 2 

7 2 2 3 2 2 2 3 2 

6 2 2 3 2 2 2 3 2 

5 1 1 3 1 1 1 3 1 

4 1 1 3 1 1 1 3 1 

3 1 1 3 1 1 1 3 1 

2 1 1 3 1 1 1 3 1 

1 2 2 3 2 2 2 3 2 

score:  
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Tabel 3. Belevingswaarde: Schoonheid 
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Tabel 4. Belevingswaarde: Herinneringswaarde 
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Tabel 5. Inhoudelijke kwaliteit: Zeldzaamheid (gemeentelijk niveau) 
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11 LDS LDS LDS LDS LDS DS LDS DS 

10  LDS LDS LDS LDS DS LDS DS 

9         

8         

7         

6 LD        

5 LDS LS LS LS LDS S LS S 

4 LD    LD    

3 LD    LD    

2 LDS LDS       

1 LDS LDS   L    

score:  
1… laag   
2… middelmatig  
3… hoog  

 
L = Landschappelijke context 
D = Diachrone context 
S = Synchrone context 

 
Tabel 6. Inhoudelijke kwaliteit: Ensemblewaarde 
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11 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 2 1 2 1 2 2 2 

3 1 2 2 2 1 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 

1 2 2 3 3 2 3 3 3 

score:  
1… laag  
2… middelmatig  
3… hoog  

 
Tabel 7. Inhoudelijke kwaliteit: informatie waarde  
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Bijlage 2: Tabellen archeologische 
perioden 

Archeologische tijdvakken conform Archis 

 
1 Paleolithicum (Oude Steentijd)  300.000 - 8800 v.Chr. 
2 Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 - 5300 v.Chr. 
3 Neolithicum (Jonge Steentijd)  5300 - 2000 v.Chr. 
4 Vroege Bronstijd      2000 - 1800 v.Chr. 
5 Midden Bronstijd      1800 - 1100 v.Chr. 
6 Late Bronstijd       1100 - 800 v.Chr. 
7 Vroege IJzertijd       800 - 500 v.Chr. 
8 Midden IJzertijd       500 - 250 v.Chr. 
9 Late IJzertijd       250 - 12 v.Chr. 
6 Vroeg Romeinse tijd     12 v.Chr. - 70 n.Chr. 
7 Midden Romeinse tijd     70 - 270 n.Chr. 
8 Laat Romeinse tijd      270 - 450 n.Chr. 
7 Vroege Middeleeuwen     450 - 1050 n.Chr. 
8 Late Middeleeuwen      1050 - 1500 n.Chr. 
9 Nieuwe tijd        1500 - 1800 n.Chr. 
10 Nieuwste tijd       1800 - heden 
 
Perioden in Archeologiebalans 2002 

 
1 Vroeg en Midden Paleolithicum     300.000 – 35.000 v.Chr. 
2 Laat Paleolithicum - Mesolithicum    35.000 – 6450 v.Chr. 
3 Laat Mesolithicum - Neolithicum      6450 – 2850 v.Chr. 
4 Laat Neolithicum - Bronstijd      2850 – 1100 v.Chr. 
5 Late Bronstijd - IJzertijd       1100 – 250 v.Chr. 
6 Late IJzertijd – Vroeg Romeinse tijd   250 v.Chr. – 70 n.Chr. 
7 Midden Romeinse tijd        70 – 270 n.Chr. 
8 Laat Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen 270 – 525 n.Chr. 
9 Vroege Middeleeuwen        525 – 900 n.Chr. 
10 Late Middeleeuwen         900 – 1500 n.Chr. 
11 Nieuwe Tijd           1500 – heden 
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Bijlage 3: Gemeentelijke 
archeologie in vogelvlucht19  

Steentijden 
De oudste sporen en met name vondsten dateren uit het Laat Paleolithicum (9000 - v.Chr.). 
Deze periode is goed vertegenwoordigd en wijkt daarmee positief af van het landelijke 
beeld. De kennis is sterk geconcentreerd rond de vindplaats Usselo. Hier is naast een poel, 
waarin de naamgevende laag van Usselo20 is geconstateerd, herhaalde malen een kamp 
betrokken. Bewoningssporen komen er niet voor maar wel een zeer grote hoeveelheid 
vuurstenen artefacten en afslagen. De restanten hebben de status van beschermd 
monument. Het Mesolithicum is vertegenwoordigd met een aantal losse vuursteenvondsten, 
deels in clusters geconcentreerd. De enige met de vondsten geassocieerde sporen die voor 
kunnen komen, zijn kuilen. Vanaf het daaropvolgende Neolithicum kent het gebied mogelijk 
een agrarisch gebruik waarbij boerderijen, akkers en weidegebieden het landschap bepalen, 
naast woeste gronden. Echter, van die bewoningssporen is nauwelijks iets gevonden. Het 
voorname aantal ‘los’ gevonden bijlen, duidt op de aanwezigheid van mensen die betekenis 
aan bepaalde delen van het landschap toekennen door daar hun waardevolle gereedschap 
achter te laten. In dezelfde periode is ook een klokbeker crematiegraf te plaatsen. 
 
Late prehistorie en protohistorie 
In de hierop volgende Bronstijd, IJzertijd en waarschijnlijk ook de Romeinse tijd zal het 
patroon zijn voortgezet. Opvallend is dat op de locaties waar boerderijen worden 
aangetroffen er zelden een overlapping is van verschillende bouwfasen: het principe van de 
zwervende erven. Dit patroon impliceert dat er voldoende ruimte was om een nieuwbouw 
op een andere plek te vestigen. De oude woonplaats kon in gebruik genomen worden als 
akkergrond, hetgeen door de fosfaatophoping op deze plek daartoe uitstekend geschikt 
was. Archeologisch is hiermee in een zone sprake van door de tijd heen verplaatsende 
boerenerven. De enige plaatsconstante elementen zijn graven en grafvelden of andere 
rituele plaatsen. Met deze elementen werd door de bewonersgroep steevast een claim op 
het landschap verworven en expliciet gemaakt. De graven van de voorouders maakten het 
recht duidelijk dat een bepaalde groep op het landschap kon hebben. Die elementen zijn 
wel plaatscontinu, tenzij sprake is van een stichtersnederzetting, waarbij een gebied 
opnieuw gekoloniseerd wordt. Wel is daarbij sprake zo snel mogelijk de claim te tonen. De 
verplaatste boerenerven (boerderijen, schuren en spiekers) en de daarbij horende akkers 
konden in verschillende richtingen verplaatst worden. Echter, het landschap is de bepalende 
factor waarbij de hoogste, goed gedraineerde delen de voorkeur hebben. De lager gelegen 
beekdalen komen minder in aanmerking. Die zullen vooral als weide en woeste grond zijn 
gebruikt. 
 
Gedurende de Bronstijd en IJzertijd liggen de boerderijen individueel of in zeer kleine 
clusters (van twee of drie) bijeen. Pas in de Romeinse tijd is er sprake van een mogelijkheid 
tot intensievere clustering. Hieraan kan een economisch doel ten grondslag liggen, zoals de 
productie van ijzer. Ook komen in die periode omwalde nederzettingsterreinen voor, 
hetgeen wellicht een reactie op roerige tijden is. 
 

                                                
19 Zie voor een uitgebreidere beschrijving de toelichting op de verwachtingskaart (Lotte en Boshoven, 

2005) 
20 De laag van Usselo is een aanduiding voor een begraven bodem dan wel sterk organische laag uit het 
Weichselien laatglaciale Allerød interstadiaal (ca. 13000 jaar voor heden). Deze bodem is in geheel NW 
Europa aangetroffen en wijst op een periode met in vergelijking tot de perioden direct ervoor en erna 
hoge temperaturen, waarbij de vegetatie sterk uitbreidde en bodemvorming optrad. 
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Middeleeuwen 
Pas in de Middeleeuwen komt er de bemestding door plaggen een mogelijkheid ook meer 
marginale gronden in gebruik te nemen. Het vertrekpunt blijft echter de meest ideale grond. 
Hiermee worden de oude woongronden bedekt onder een esdek. Dit heeft deels een 
conserverend effect gehad. Echter, vaak blijkt dat de top van de onderliggende bodem, met 
oorspronkelijk loopvlak, te zijn opgenomen in de bouwvoor van de nieuwe akker. Dit heeft 
het verlies van sporen tot gevolg. Bij grotere diepte van de bewerking van het land, of bij 
een geringere diepte van oorspronkelijk ingraven van sporen kan dit resulteren in het verlies 
van context bij vondsten en het onzichtbaar worden van archeologische waarden. 
 
De Middeleeuwen kenmerken zich verder door het ontstaan van versterkte huizen van de 
elite, de zogenaamde havezathen. De stedelijke bewoning concentreert zich in de vanaf de 
vroege 14 eeuw met een dubbele gracht omgeven stad Enschede. In het agrarische heeft 
dan al een omslag plaatsgehad gekoppeld aan het nieuwe bemesting systeem. Tot ca. de 
12e eeuw is er een sterke akkerbinding, terwijl dat na die tijd verschuift naar een 
dorpsbinding. De oorspronkelijk geïsoleerde boerderijen gaan zich in zones clusteren om 
een groter akkerareaal, de es. 
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Bijlage 4: Waarderingscriteria en 
parameters (volgens KNA, versie 
2.0) 

Criterium Beleving 
 
Schoonheid  
• Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement; 
• Vorm en structuur; 
• Relatie met omgeving. 
 
Herinneringswaarde 
• Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis; 
• Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis. 
 
Criterium Fysieke kwaliteit 

 
Gaafheid  
• Aanwezigheid sporen; 
• Gaafheid sporen; 
• Ruimtelijke gaafheid; 
• Stratigrafie intact; 
• Mobilia in situ; 
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling; 
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen; 
• Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu; 
• Stabiliteit van de natuurlijke omgeving. 
 
Conservering  
• Conservering artefacten (metaal/overig); 
• Conservering organisch materiaal. 
 
Criterium Inhoudelijke kwaliteit 

 
Zeldzaamheid  
• Het aantal vergelijkbare monumenten (complextypen) van goede fysieke 

kwaliteit uit dezelfde periode, binnen dezelfde archeoregio, waarvan de 
aanwezigheid is vastgesteld; 

• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart. 
 
Informatiewaarde  
• Opgraving/onderzoek van vergelijkbare monumenten binnen dezelfde 

archeoregio (minder/meer dan vijf jaar geleden; volledig/partieel); 
• Recent en systematisch onderzoek in de betreffende archeoregio; 
• Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeologische periode; 
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• Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van universitair instituut, 
ROB of anderen. 

 
Ensemblewaarde  
• Synchrone context (voorkomen van monumenten uit dezelfde periode binnen 

de microregio); 
• Diachrone context (voorkomen van monumenten uit opeen volgende perioden 

binnen de microregio); 
• Landschappelijke context (fysisch- en historischgeografische gaafheid van het 

contemporaine landschap); 
• Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de directe 

omgeving. 
 
Representativiteit  
• Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode; 
• Het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde 

periode binnen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld 
en waarvan behoud is gegarandeerd; 

• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart. 


