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Archeologisch nieuws uit Ede-Veldhuizen 
 
Nederzetting 7e en 8e eeuw aan de Bunschoterweg in de Bospoort   
Aan de Bunschoterweg in de Bospoort is in mei 2012 door archeologisch bedrijf Synthegra 
Archeologie uit Doetinchem een opgraving uitgevoerd. Het terrein aan de Bunschoterweg staat ook 
wel bekend onder de naam ‘Paasbergterrein’, naar de school die tot voor kort op het terrein stond. 
Woonstede wil op het terrein woonzorggebouwen realiseren. Met de nieuwbouw gaat grondverzet 
gepaard. De opgraving was noodzakelijk om de in de ondergrond aanwezige archeologische resten 
veilig te stellen. 
De opgraving heeft ruim 2 weken in beslag genomen. Op de donderdagmiddagen kon men de 
opgraving bezoeken en archeologen aan het werk zien. Op dit moment zijn archeologen druk bezig 
met de uitwerking van de opgravingsresultaten.  
 
Wat we inmiddels hebben kunnen vaststellen, is dat tijdens de opgraving de restanten van een 
nederzetting uit de late 7e en vroeg 8e eeuw na Chr. zijn aangetroffen. Het gaat om tenminste twee 
boerderijen met bijgebouwen. Van de boerderijen resteren nog de kuilen waarin de houten 
funderingspalen hebben gestaan. De kuilen vormen samen een plattegrond. Aan de vorm van de 
plattegrond en de positie van de palen kan de constructie en ouderdom van een boerderij bepaald 
worden. Ook de in de kuilen aangetroffen vondsten, zoals aardewerk, worden gebruikt bij de 
datering. 
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Tussen de boerderijplattegronden zijn dertien zogenaamde ‘hutkommen’ gevonden. Een hutkom is 
een half in de grond ingegraven gebouwtje. Zo’n bijgebouwtje of schuurtje werd gebruikt voor de 
opslag van materialen (koel en droog) en ook als (hand)werkplaats.  
Het aantal van dertien hutkommen is abnormaal groot, zeker gezien de beperkte oppervlakte van het 
opgravingsterrein. Het kan er op wijzen dat de bewoners van de nederzetting, de voorloper van het 
huidige Ede, een bepaalde specialisatie hadden.  
In een aantal hutkommen zijn de afvalproducten van ijzerproductie (‘ijzerslakken’) gevonden. Verder 
onderzoek moet uitwijzen of de nederzetting een ambachtelijk karakter heeft gehad, dus of er 
bijvoorbeeld ook echt ijzer geproduceerd en/of bewerkt is.   

 



Nieuw boek over de bewoningsgeschiedenis van Ede in december 2012  
In de periode 1968 tot en met 1988 zijn in Ede twee grote archeologische vindplaatsen opgegraven 
door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu: Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed). De opgravingen waren ‘noodopgravingen’ letterlijk voor de bulldozers van de 
woningbouwers uit. In 1968 tot en met 1972 in Veldhuizen (afb. 2); tussen 1984 en 1988 in Op den 
Berg.  

 
Afb. 2 Uitzicht op de opgravingen in Veldhuizen 
vanaf de (toen nog) nieuwbouwflat Mariëndaal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er werd in totaal ruim tien hectare helemaal opgegraven. De opgravingen leverden belangwekkende, 
maar ook heel ingewikkelde resultaten op. Pogingen tot uitwerking van de onderzoeken door de 
Rijksdienst en de VU Amsterdam zijn in het verleden vroegtijdig gestaakt vanwege gebrek aan tijd en 
middelen. Omdat de onderzoeken nooit zijn gepubliceerd, zijn ze na verloop van jaren in de 
vergetelheid geraakt.  
 
In het najaar van 2010 zijn de archeologen van de gemeente gestart met het project ‘Ede vol Erven’. 
Doel van het project is de Edese opgravingen alsnog te presenteren aan een lokaal en 
(inter)nationaal in archeologie geïnteresseerd publiek.  
Het eindproduct is een wetenschappelijk verantwoord, degelijk geschreven en vormgegeven boek, 
dat een volledig nieuw inzicht biedt in de bewoningsgeschiedenis van Ede en de zuidwestelijke 
Veluwe, op de rand van het Romeinse wereldrijk, in de periode 500 voor Chr. tot 500 na Chr. In het 
boek worden ook de resultaten van recent archeologisch onderzoek in Ede opgenomen, voor zover 
het onderzoek naar resten uit de genoemde periode betreft. Het boek verschijnt medio december 
2012 en zal worden aangekondigd op de gemeentelijke website en in de lokale media.    

 
Het project ‘Ede vol Erven’ wordt uitgevoerd door archeologisch onderzoeker Ernst Taayke uit 
Groningen, de gemeente Ede en het bedrijf Hazenberg Archeologie uit Arnhem, met financiële 
ondersteuning van de provincie Gelderland.  
 
Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een e-mail naar: 
- Charlotte Peen, gemeentelijk archeoloog of  

charlotte.peen@ede.nl 
- Marlous van Domburg, adviseur archeologie  

marlous.van.domburg@ede.nl 
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