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Curriculum Vitae
Michel Groothedde (* Zutphen 1967) studeerde van 1987 tot 1991 Culturele
Pré en Protohistorie met de nadruk op de middeleeuwen, aan de Universiteit
van Amsterdam. Daar ging in 1986/1987 een propedeuse Geschiedenis aan
vooraf. Daarvoor was hij al jaren actief als lid van de archeologische werkgroep
Zutphen onder leiding van Peter Bitter. In zijn middelbare schooltijd (19801986, VWO aan het Baudartius College te Zutphen) besteedde hij menig tussenuur aan het doen van archeologische waarnemingen in de binnenstad, waar
de stadsvernieuwingen in volle gang waren. Ook in Deventer was hij als actief
AWN-lid bij menig stadskernonderzoek betrokken. Na het behalen van zijn
doctoraal examen in 1991 kon hij in zijn geboorteplaats Zutphen aan de slag
als projectarcheoloog in de VINEX-wijk Leesten. De alhier gelegen vindplaats
Ooyerhoek-Eme had hij als amateur in 1983 reeds ontdekt.Over dit onderzoek
naar prehistorische en middeleeuwse nederzettingen en grafvelden in de periode 1990-2010 had hij de wetenschappelijke leiding. Vanaf 1993 is hij in vaste
dienst bij de gemeente Zutphen als gemeentelijk archeoloog. Deze aanstelling
combineerde hij van 1994 tot 1999 met een deeltijdbaan als gemeentelijk archeoloog van Deventer. In die periode vonden grootschalige opgravingen plaats
die de vroege ontwikkeling van beide steden behoorlijk op de kop hebben gezet. Dat waren onder meer in Deventer de opgravingen Polstraat (1998-1999),
Nieuwe Markt (1994), Noordenbergschild (1998); In Zutphen de opgravingen
Stadhuis (1996-1997), Huize van de Kasteele en de Hof van Heeckeren (19931995), Dieserstraat (1999-2000, 2006), Houtmarkt (1996-2008). In 1994
richtte hij, samen met de toenmalige gemeentearchivaris en oud-directeur
van Erfgoed Nederland Richard Hermans, de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen op. Samen met leden van deze werkgroep publiceert hij regelmatig over
bouwhistorisch onderzoek in Zutphen. Vanaf 2007 is hij ook vaste adviseur van
de gemeente Doesburg, waarmee de gemeente Zutphen en nauwe samenwerking heeft op het gebied van archeologie. Naast het onderzoekswerk schreef
hij meerdere archeologische beleidsnota’s. Zijn beleidsnota Graven met Beleid
(2007) won de eerste prijs als ‘beste beleidsnota’, uitgereikt door de SIKB in
2008. Van 2010 tot 2012 kreeg hij de middelen en de ruimte om te werken aan
zijn promotieonderzoek.

471

472

