
Archeologisch onderzoek bij Kasteel Eerde

Het Kasteel
De oudste bekende vermelding van kasteel Eerde stamt uit 1227: voorafgaand aan de slag bij Ane 
(1227) verzamelde de strijdmacht van de bisschop van Utrecht zich bij het kasteel om ten strijde 
te trekken tegen de Drenthen.
Rond 1350 kwam het kasteel in bezit van Evert van Essen. Vanuit het kasteel terroriseerde hij als 
roofridder de kooplieden over de rivier de Regge en het land. Omdat hierdoor problemen 
ontstonden voor de steden Deventer en Zwolle werd het huis in 1380 belegerd en ingenomen. In 
de periode tussen 1380 en 1708 veranderde het huis Eerde regelmatig van eigenaar en werd het 
af en toe bewoond. In 1708 was het Johan Warner van Pallandt die het huis wilde kopen van 
Adriana Geertruid van Renesse; haar schulden waren te hoog opgelopen om te kunnen voldoen 
aan de hypotheeklasten van het kasteel. Van Pallandt liet het oude huis afbreken en een nieuw 
huis bouwen temidden van een groots aangelegd park. Het nu nog bestaande huis was in 1715 
gereed. In 1934 stond de familie Van Pallandt het huis af aan de Quakers die er een internationale 
school vestigden. Na een onderbreking gedurende de oorlogsjaren is de school er nog steeds 
gevestigd.

Kasteel Eerde, Hottingerkaart ca 1796. Het kasteel is aangegeven als Kadastrale minuut uit 1832\ samen met de Hottingerkaart de 
't Huys. Duidelijk zijn de parken te herkennen. oudste afbeelding van het kasteel.

Het onderzoek
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de bouw van een nieuw lokalencomplex voor de 
internationale school. Het onderzoek is in verschillende fasen uitgevoerd waarbij archeologen deze 
week de laatste fase afronden. Dan volgt de uitwerking van de resultaten en de rapportage.
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Resultaten
Op ruim een meter diepte in de natuurlijke ondergrond, hebben de archeologen twee verschillende 
grachtenstelsels aangetroffen. De oudste vondsten uit deze grachten komen uit de 14e eeuw. Het 
betreft zogenaamd steengoed aardewerk dat is geproduceerd in het Duitse Siegburg en dat door 
zijn hardheid vrijwel waterdicht was. Daarom werd het veel gebruikt om kannen van te maken.
In de tijd dat Johan Warner van Pallandt dit huis heeft laten bouwen heeft hij ook de tuinen 
behoorlijk veranderd. De grachten die toen nog open lagen heeft hij laten dichtgooien en 
vervolgens heeft hij circa een halve meter aan grond opgebracht waarop moestuinen zijn 
aangelegd.
Het archeologisch onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd over het verleden van kasteel 
Eerde. Doordat er geen historische bronnen en kaartmateriaal ouder dan de 18e eeuw zijn, is het 
alleen door archeologisch onderzoek mogelijk om de oudste geschiedenis van kasteel Eerde te 
onderzoeken.

Voor archeologen zijn de moestuinbedden duidelijk herkenbaar in de ondergrond.
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