Dagrapport

Datum: 01 - 12 - 2018

Archeologische Werkgemeenschap Nederland,
Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland,
Hazenkamp 66, Arnhem.
Gem. / plaats: Oosterbeek
Coördinaten:
onbekend

Project: Lage OOrsprong
Projectcode:

Projectleider: Rob Nijsse
Overige deelnemers: Johan van der Laak, Leo van Midden, Peter de Roos, Piet Pietersma.
Bezoekers: Robert Voskuil (Vrienden Airborne museum), diverse geïnteresseerde
wandelaars/ passanten.
Gewerkte tijden: van
9.00 – 14.00 uur.
Weersgesteldheid: droog, bewolkt, 10 graden.
OP zaterdag 1 december heeft de werkgroep Wereldoorlog Twee (hierna: WO II) van de
AWN afdeling 17 een nieuwe schuttersput aangelegd op een plek in het bos in de buurt van
de restanten geallieerde schuttersputten uit september 1944. Zie ook rapport Historie en
archeologie van de schuttersputten langs de Oorsprongbeek van Martijn Reinders, eigen
publicatie januari 2018. Inspiratie voor de opbouw van de nieuwe schuttersput werd
gevonden in een publicatie van het Engelse War Office uit 1944, waarin een “two-man
weapon slit” gemaatvoerd staat. Vanwege toegankelijkheid en veiligheid is de maatvoering
aangepast. Door de grondeigenaar Gelders Landschap en Kasteelen (hierna: GLK) is een
locatie aangewezen en is het bouwmateriaal om niet ter beschikking gesteld. Nadat de
positie van de schuttersput op basis van militaire overwegingen (zichtlijnen) was vastgesteld
is met een diepzoeker de ondergrond op de aanwezig van metalen voorwerpen onderzocht.
Dit gaf geen verdachte signalen zodat aan het graafwerk begonnen is. De uitgekomen grond
werd met een metaaldetector onderzocht. Terwijl de schuttersput op diepte werd gebracht
werden de twee lange zijwanden in elkaar getimmerd. De planken voor de korte wanden
werden op de juiste breedte gebracht in verband met de gewenste tapse vorm. Na op diepte
te zijn aangekomen werd met vereende krachten de twee langs wanden geplaatst.
Vervolgens werden de kopwanden ingevuld. Tot slot werden alles aangevuld tot de goede
diepte en de wanden allemaal afgevuld. Hierna werd de directe omgeving met de diepzoeker
afgezocht op metalen voorwerpen. Dit leverde een aantal (lichte) munitie delen op. Aan het
eind van de dag is het gereedkomen gemeld aan GLK.
Vondsten uit schuttersput:
1 Duitse munitie onderdeel, waterkruikscherf, 3 stukken ijzer en een koperen knoop uit de
Napoleontische tijd, 18de Ligne regiment. Deze laatste vondst is bij PAN aangemeld door Leo
van Midden.
Vondsten directe omgeving schuttersput:
8 munitie onderdelen, Duits, Engels en Amerikaans.

Dagrapport opgemaakt door: Rob Nijsse, AWN afdeling 17.
Bijlagen:

Schetsmatige opbouw en stuklijst schuttersput, diverse foto’s. Zie hieronder.

Inspiratiebron voor ontwerp nieuw aangelegde schuttersput.

Bouwtekening van de nieuw aangelegde schuttersput.

Vondsten gedaan tijdens aanleggen nieuwe schuttersput.

Metaalvondsten directe omgeving nieuw aangelegde schuttersput.

