Grafveld ontdekt bij Rijksweg 35
ts -« U/ric"
Led en van (ie Arch eolo gisch e
werkgem een schap afd. Twente
(AW N) hebben , zoa ls al is bericht, bij
de aanleg van Rijksweg 35 in U sselo
l'e n grafve ld ontdekt. De o nt de kking
we rd gedaa » Jan de vo et VJn dl'
Usseler Es, ter hoo gte VJn de
Borgweg. D ank zij de m ed ewerkin g
van Rijkswat erstaat en de aann em er
Hoornstra kon er donderdag 7 j uli j.l.
ee n no odopgravin g w orden ve rric ht
door de Rijksdien st Oudh eidkund ig
Bodem on der zoek (R O B). Sam en
m et enkele leden van de AWN en
So ciëteit Ensc hcde - Lo nnckc r werd
een terrein van 4 0 0 m z o nderzocht.
Da arbij zij n de spo re n gevo nde n van
tenminste tw ee grafh eu vels uit de
m idd en ij zertijd (400 j aar v. C h r.).
Daarn aast w erden er enke le
paalkuilen en vermoedelij k ee n
voorraadkuil gev onden waarin
scherve n voo rkw ame n uit de late
Bronstijd ( 100 j aar v. C hr. Een
0plI/erkelijke vondst, aldu s de
Pro vin ciaal Ar cheol oog dr. Verlinde.
[)e~~elijke gr~fi'cldell vinden we niet z o
vaak, Dit leomt omdat z e eigelllijk te
kicin z ijn 011/ opc~ell/crkt te worden.
Grotere grajl' cldell e ijn in de meeste
gellal/ell ontdek: doordat er veel sdierven
Ilall urnen .~el'oll dell werden, Bij de
kleinere is dit niet hetgeva) , vandaar dat
ze vaal: ollopgell/erkt blijven en meestal

flerp hJl:~d z i jn,

In de Midden-Ij zertijd w erden de
doden verbrand. Hi ervoor werd op
het grafveld zelf l'en br andstapel
o pgericht. N a dl' ere rnatie w erden de
resten ter plekke overde kt m et l'en
heu vel en daaromheen werd dan een
greppel gegraven. Van de grafh euvels
zelf is in het opgravingsterrein alleen
no g m aar de kringgreppel te zie n die
o m dl' grafheuve l gelegen heeft.
Opmerkelijk daarbij is dat de
gevo nde n kr in ggreppels l'e n
duidelijke onderbrekin g hebben in
het westen . Dit heeft waarschijnlijk
te m aken met het gravingsrituccl dat
voo r ied ere stam we er anders w as. Of
het grafveld uit no g me erdere
grafh euv els bestaan heeft wet en w e
niet. We hebben in iede r geval een
vrij gro o t gebied kunn en
o nderzo eken , maar het zo u be st zo
kunnen zijn dat er hier in de
o mgeving no g meer grafheuvels
hebben gele gen.
Het is trouwen s niet de ee rste keer
dat cr bij de aanleg van Rijkswe g 35
vondsten worden gedaan . Bij het
dorp U sselo zelf werden ter hoogt e
van de U ssclcr Esw eg al eerder
spo re n gevo nde n van laatmidd eleeuwse bewon ing. H et betrof
hi er resten van ee n bo erd erij uit de
r i c of 12e eeuw.
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