Selectieadvies Archeologie
Locatie Tusveld te Rijssen (Kerkstraat/gemeentehuis)
Bevindingen
Het plangebied is gelegen in de historische kern van Rijssen. Dit is een terrein van archeologische
waarde (mon.nr. 13975).
e
In de 13 eeuw was Rijssen al een boerderijstadje
met een ronde omwalling.
Door een grote stadsbrand in 1662 is Rijssen
bijna helemaal afgebrand. Hierdoor zijn ook de
archieven vernietigd.
Vestigia heeft in opdracht van de gemeente
Rijssen in 2002 een archeologische quickscan
uitgevoerd voor deze locatie.
In 2008 is een onderzoek door BAAC uitgevoerd
voor een locatie in de directe omgeving
(Grotestraat/Roozengaarde).

16 = Doodstraat/Julianastraat
15 = Roozengaarde

Roozengaarde 1904

Uit bureauonderzoek is gebleken dat de percelen die nu voor herontwikkeling in aanmerking komen
in bezit zijn geweest van boeren. Op elk perceel stond een pand. Op dit perceel stond rond 1830 een
weverij. De boerderijen zijn deels gesloopt, deels verbouwd. De functie veranderde van agrarisch naar
commercieel (winkels).

Uit eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken dat er resten verwacht kunnen worden van
stadsboerderijen daterend uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd: funderingen,
uitbraaksleuven, achtererven (waterputten, beerputten en afvalkuilen) en stenen muurtjes.
Eventuele archeologische waarden kunnen worden verwacht vanaf circa 90 cm –mv. Onder eventueel
aanwezige kelders (verstoringsdiepte 2 m –mv) worden geen archeologische resten meer verwacht.

Uitsnede kadastrale minuut 1832 locatie Tusveld
Nr. 1829 = Gerritsen, geboren Geesje Wesse, weduwe Gerritsen, weverij, huis en erf
Nr. 1830 = Tusveld Jz, Hendrikus, fabrik., huis en erf

Advies
In de door Vestigia uitgevoerde quickscan wordt aanbevolen om de bestaande bebouwing tot op het
maaiveld te slopen en vervolgens, afhankelijk van de mate van verstoring, archeologisch onderzoek
uit te voeren. Zij stellen drie opties voor:
- Een proefsleuvenonderzoek
- Een archeologische begeleiding
- Vrijgeven van de locatie
Omdat het plangebied in een van oudste delen van Rijssen ligt en er niet zo veel bekend is van de
vroege geschiedenis van Rijssen is het uitvoeren van archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit kan
in de vorm van een archeologische begeleiding onder protocol opgraven. Dit houdt in dat het civiele
werk wordt gecombineerd met het archeologisch onderzoek. Hierbij is het archeologisch onderzoek
leidend. Hierover moeten met de civiele uitvoerder vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden.
Dergelijk onderzoek mag alleen uitgevoerd door daartoe gecertificeerde bedrijven en op basis van een
goedgekeurd Programma van Eisen.
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