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SAMENVATTING: 
 
In opdracht van de heer A.F. Grotendorst uit Ugchelen heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker 
& Van de Graaf bv in oktober 2009 een archeologisch bureauonderzoek en een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO), verkennende fase uitgevoerd op de hoek van de Hoog Buurloseweg met de 
Kleine Veldekster te Ugchelen, gemeente Apeldoorn. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 
1200 m2, waarvan circa 300 à 400 m2 bebouwd zal worden.  

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied gelegen is in 
een droogdal, in de luwte van een stuwwal. In het plangebied wordt een veldpodzol verwacht. De 
hierop gebaseerde lage verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden wordt 
tegengesproken door de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn, welke aan het 
plangebied een hoge verwachting toekent. In de omgeving van Ugchelen zijn meerdere 
archeologische vindplaatsen aangetroffen. Deze dateren met name uit de IJzertijd en de 
Middeleeuwen. Op historische kaarten is zichtbaar dat het plangebied in de 19e en 20e eeuw (deels) 
onderdeel uitmaakte van de heide. Oudere historische kaarten waren tijdens het bureauonderzoek 
niet voorhanden dus eventuele archeologische resten uit de Middeleeuwen en eerder zijn niet uit te 
sluiten. Er dient in het plangebied rekening te worden gehouden met archeologische resten vanaf het 
Paleolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. Tot aan het Neolithicum zullen dit jager-
verzamelaarkampementen zijn; vanaf het Neolithicum moet rekening gehouden worden met 
permanente bewoning in de vorm van boerderijen, beakkering en grafvelden.  

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied op een grotendeels intacte veldpodzol is 
gelegen. Er zijn geen directe indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische resten 
aangetroffen. Toch kunnen archeologische resten niet uitgesloten worden. Op basis van de resultaten 
van het Inventariserend Veldonderzoek wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te laten 
voeren. In overleg met de bevoegde overheid wordt geadviseerd een archeologische begeleiding 
conform protocol proefsleuven uit te voeren bij het ontgraven van de bouwput.  

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de gemeente Apeldoorn. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. Becker & Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet 
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op 
bodemverstoringen.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de heer A.F. Grotendorst te Ugchelen heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker 
& Van de Graaf bv in oktober 2009 een archeologisch bureauonderzoek en een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd op de hoek van de Hoog Buurloseweg en de 
Kleine Veldekster in Ugchelen, gemeente Apeldoorn. De aanleiding voor dit onderzoek is een 
bestemmingsplanwijziging in de kader van de bouw van een woning. Het plangebied heeft momenteel 
een agrarische bestemming. Graafwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling zullen zorgen 
voor een bodemverstoring tot een diepte van maximaal 2,0 m beneden maaiveld. Geschat wordt dat 
het te ontgraven oppervlak tussen de 300 en 400 m2 bedraagt. De kans bestaat dat eventueel 
aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen worden. 

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande 
bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Hieruit 
voortvloeiend wordt een specifieke archeologische verwachting opgesteld. Het doel van het 
veldonderzoek is het aanvullen en vaststellen van de gespecificeerde verwachting, die gebaseerd is 
op het bureauonderzoek. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap 
in het plangebied, voor zover deze vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de 
bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones 
worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen 
realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven (Nales & Berkhout 2009): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

 Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1 (Centraal College van Deskundigen 2006) 
en de gemeentelijke eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar bijlage 6. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het onderzochte gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het 
plangebied ligt op de oostelijk hoek van de Hoog Buurloseweg met de Kleine Veldekster. De exacte 
ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in bijlage 4. Ten tijde van het 
veldonderzoek was het plangebied in gebruik als paardenwei. 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische 
waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland en van de Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden (IKAW) en het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). Daarnaast is de beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn 
geraadpleegd (gemeente Apeldoorn 2006). Aanvullende historische informatie is verkregen uit 
beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw 
(www.watwaswaar.nl) en een topografische kaart van 1907 (Uitgeverij Nieuwland 2005, no. 412). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de 
bodemkaart en de geomorfologische kaart van Nederland gebruikt (Stichting voor Bodemkartering 
1979; Alterra 2005). Voor informatie over het reliëf in en rondom het plangebied is gebruik gemaakt 
van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN; www.ahn.nl). Deze gegevens zijn aangevuld 
met relevante informatie uit beschikbare achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst). Er is voor het 
onderzoek geen gebruik gemaakt van historisch archiefmateriaal of luchtfoto’s. Wel is voor 
aanvullende informatie de historische vereniging van Apeldoorn ‘Felua’ gecontacteerd.  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied ligt in het Midden-Nederlandse zandgebied. Dit is een gebied dat gekenmerkt wordt 
door het voorkomen van hoge stuwwallen die in de voorlaatste ijstijd (het Saalien, circa 370.000 – 
130.000 jaar geleden) door het landijs zijn gevormd. De stuwwallen bestaan voornamelijk uit door 
landijs opgestuwde afzettingen van de Rijn en Maas die gekenmerkt worden door het voorkomen van 
grof zand en grind. Aan de randen van de stuwwallen komen lokaal verspoelingssedimenten voor die 
afgezet zijn door smeltwater afkomstig van het landijs  en door rivieren die tegen de stuwwallen aan 
zijn komen te liggen.  

In de laatste ijstijd (het Weichselien; circa 115.000 tot 10.000 jaar geleden) ontdooide in de 
zomermaanden door de dan relatief hoge temperaturen de bovenste laag van de ondergrond van de 
stuwwal. Met name op hellingen kon daardoor grond afglijden waardoor een zogenaamd 
solifluctiedek ontstond. Door de diepere ondergrond nog wel bevroren was (permafrost), kon water 
niet diep in de ondergrond doordringen en zocht zich daarom een weg naar lager gelegen delen van 
het landschap. Hierdoor ontstonden de vaak diepe dalen in de stuwwallen. Aan het einde van deze 
dalen ligt vaak een zogenaamde uitspoelingswaaier, waar het grofzandige, geerodeerde 
stuwwalmateriaal door het smeltwater is afgezet. Na het einde van de ijstijd stroomde er geen water 
meer door deze dalen, waardoor ze tegenwoordig als droogdalen bekend staan.  

Het Midden-Weichselien (Pleniglaciaal; circa 73.000 – 13.000 jaar geleden) was een zeer koude en 
droge periode tijdens de laatste ijstijd waarin door het ontbreken van vegetatie veel fijnzandig 
materiaal uit de droge rivierbeddingen is gaan verstuiven. Het materiaal werd elders afgezet en wordt 
ook wel dekzand genoemd. Het dekzand is onder andere tot afzetting gekomen in de luwte van de 
stuwwallen en in de eerder genoemde droogdalen. Het dekzand is afgezet in een aantal koude fases 
tijdens het einde van de laatste ijstijd. Met het warmer worden van het klimaat aan het einde van het 
Pleistoceen ontstond er weer vegetatiegroei en werd de verstuiving van het zand over het algemeen 
definitief aan banden gelegd. 

2.2.2. Geomorfologie 
Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als een droog dal (kaartcode 11/10S1). 
Circa 20 meter ten zuiden begint een hoge stuwwal (kaartcode 15B3). Het plangebied ligt aan de voet 
van een stuwwal op de overgang van een laaggelegen gebied in het noordoosten naar een 
hooggelegen gebied in het zuidwesten. De verwachting op archeologie aan de voet van een stuwwal 
is uiteraard lager dan op de stuwwal zelf.  
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2.2.3. Bodem 
Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als een veldpodzol van leemarm en zwak lemig fijn 
zand (kaartcode Hn21). Veldpodzolen zijn laag gelegen zandgronden met een humeuze bovengrond, 
die dunner dan 30 cm is. Daaronder bevindt zich een laag die bruin gekleurd is door ingespoelde 
humeuze stoffen (humuspodzol-B). Deze gronden worden veel aangetroffen in lage heidevelden, die 
nu vrijwel allemaal zijn ontgonnen. Over het algemeen wordt aan veldpodzolen een lage of midelhoge 
verwachting op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden gekoppeld, aangezien 
veldpodzolen vaak op laag gelegen zandgronden worden aangetroffen. Daarentegen is al meermalen 
aangetoond dat veldpodzolen archeologische resten kunnen bevatten.   

De grondwatertrap is VII. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld hoogste (GHG) 
en gemiddeld laagste grondwaterstandsdieptes (GLG). Hiermee worden de winter- en 
zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. 
Grondwatertrap VII duidt op zeer droge gronden waarbij de GHG wordt aangetroffen op een diepte 
van meer dan 80 cm -mv en de GLG op een diepte van meer dan 120 cm –mv. De bodemmatrix en 
de lage grondwaterstanden maken dat de omstandigheden relatief ongunstig zijn voor het aantreffen 
van (onverkoolde) organische vondsten. Anorganische vondsten kunnen wel in goede staat 
voorkomen.  

2.3. Bekende archeologische waarden 

Het plangebied staat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) aangegeven als 
een gebied met een lage trefkans voor archeologische waarden. Deze waardering is gebaseerd op de 
ligging van het terrein in een droogdal en op de aanwezigheid van een veldpodzol. Ook op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland wordt aan het plangebied een 
lage verwachting toegeschreven. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn 
(Gemeente Apeldoorn 2006) kent het gebied een hoge trefkans op basis van de landschappelijke 
eenheid. Op de cultuurhistorische beleidskaart kent het plangebied een gemiddelde attentiewaarde.  

Onderzoeksmeldingen 
Hier worden de noemenswaardige onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1000 meter van het 
plangebied besproken. Circa 750 meter ten noordoosten van het plangebied heeft een 
booronderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 7721). Omdat er geen archeologische 
indicatoren zijn aangetroffen, is er geen vervolgonderzoek aanbevolen. Circa 900 meter ten 
zuidwesten van het plangebied is een trechterbekervindplaats uit het Neolithicum aangetroffen 
(onderzoeksmelding 26814). In tegenstelling tot in het plangebied was hier geen sprake van een 
veldpodzol maar van een enkeerdgrond.  

Monumenten 
In Ugchelen en omgeving zijn meerdere AMK-terreinen bekend. Circa 950 meter ten noordwesten 
(monumentnummer 12846) en 1400 meter ten noordwesten (monumentnummer 3200) van het 
plangebied bevinden zich terreinen met sporen van ijzerwinning uit de Middeleeuwen. Circa 600 
meter ten westen van het plangebied is een oude bewoningskern uit de periode Vroege 
Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd aangetroffen (monumentnummer 12849). Circa 550 meter ten 
zuidwesten van het plangebied is een terrein van zeer hoge waarde (beschermd) bekend met 
nederzettingssporen uit het Mesolithicum, Neolithicum, de IJzertijd, de Vroege en de Late 
Middeleeuwen (monumentnummer 160).  

Waarnemingen 
Circa 500 meter ten noordoosten van het plangebied is een onbekend aantal stuks aardewerk uit de 
periode Bronstijd tot Romeinse tijd aangetroffen (waarneming 42600). Circa 800 meter ten zuidoosten 
is een vuurstenen werktuig uit het Neolithicum gevonden (waarneming 41695). Circa 1000 meter 
westelijk van het plangebied is een maalsteen uit de periode Neolithicum tot IJzertijd aangetroffen 
(waarneming 41686). Circa 300 meter ten zuidwesten van het plangebied is een urnenveld van de 
Nederrijnse grafheuvelcultuur aangetroffen (Late Bronstijd – IJzertijd, waarneming 42599). Daarnaast 
is zowel 1100 meter noordwestelijk (42595) als 1100 meter zuidwestelijk (42563) een mogelijke 
grafheuvel (ophoging) uit de periode Laat Neolithicum tot Bronstijd aangetroffen. 

De historische vereniging van Apeldoorn ‘Felua’ heeft geen aanvullende informatie kunnen leveren.  
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2.4. Historisch landgebruik 

Op de historische kaart van 1907 (bijlage 7) ligt het plangebied buiten Ugchelen in heidegebied. Het 
plangebied is onbebouwd en ligt 150 meter ten zuiden van de Ugchelse beek. Ook op de kadastrale 
minuutplan van 1811 – 1832 is het plangebied in gebruik als heide. Het verschil van de historische 
kaart van 1907 ten opzichte van de historische kaart uit de eerste helft van de 19e eeuw is de 
aangebrachte percelering. In de eerste helft van de 19e eeuw was er nog totaal geen sprake van 
percelering en waren het plangebied en haar wijde omgeving heide. Op de historische kaart van 1907 
is te zien dat het plangebied en enkele kavels in de directe omgeving al voorzien zijn van 
perceleringsgrenzen. Voor het plangebied zijn dit dezelfde perceelsgrenzen als tegenwoordig.  

Ugchelen ligt ten zuidwesten van Apeldoorn op de oostelijke helling van het Veluwe massief. Met een 
hoogteverschil dat varieert tussen 21 en 90 meter boven de zeespiegel was het mogelijk om 
sprengen aan te leggen. Een spreng is een door mensen gegraven of verlegde beek. Op de Veluwe 
heeft het woord spreng een bijzondere betekenis, spreng wordt hier gebruikt voor een gegraven bron. 
Een sprengenbeek is dan ook een gegraven beek en deze werden gebruikt voor de aandrijving van 
watermolens. Ugchelen heeft elf watermolens gekend die hoofdzakelijk werden gebruikt als koren- of 
papiermolen (bron: www.ugchelen.org).  

2.5. Conclusie bureauonderzoek en verwachtingmodel 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied in een 
droogdal tegen de voet van een stuwwal gelegen is. In het plangebied wordt een veldpodzol 
verwacht. De hierop gebaseerde lage verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden 
wordt tegengesproken door de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn, welke aan 
het plangebied een hoge verwachting toekent. In de omgeving van Ugchelen zijn meerdere 
archeologische vindplaatsen aangetroffen. Deze dateren met name uit de IJzertijd en de 
Middeleeuwen. Op historische kaarten is zichtbaar dat het plangebied in de 19e en 20e eeuw (deels) 
onderdeel uitmaakte van de heide. Oudere historische kaarten waren tijdens het bureauonderzoek 
niet voorhanden dus eventuele archeologische resten uit de Middeleeuwen en eerder zijn niet uit te 
sluiten. Er dient in het plangebied rekening te worden gehouden met archeologische resten vanaf het 
Paleolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. Eventuele sporen zullen zich aftekeningen in de top van de C-
horizont. Eventuele vondsten kunnen al vanaf het maaiveld aangetroffen worden. Deze C-horizont 
worden binnen een diepte van 1 meter beneden maaiveld verwacht. Archeologische resten uit de 
periode Paleolithicum tot Neolithicum zullen het karakter van een jager-verzamelaarkampement 
hebben. Vanaf het Neolithicum is de eerste permanente bewoning te verwachten. Uit de periode 
Bronstijd en IJzertijd kunnen nederzettingen in de vorm van boerderijen of grafvelden verwacht 
worden. Eventueel kan een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd aangetroffen worden, 
alhoewel in de directe omgeving geen nederzettingen uit de Romeinse tijd gevonden zijn. Eventuele 
nederzettingen uit de Middeleeuwen zullen ook in de vorm van boerderijen of eventuele grafvelden 
aangetroffen worden.  

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen dient er een verkennend 
veldonderzoek te worden uitgevoerd.  
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het karterend veldonderzoek is om de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke 
archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. Tijdens het veldonderzoek wordt 
vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven en waar niet. Daarnaast wordt 
vastgesteld of het bodemprofiel aanleiding geeft te veronderstellen dat archeologische resten 
aanwezig kunnen zijn in het plangebied. Tijdens de kartering wordt het terrein systematisch 
onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. Tevens wordt geprobeerd hier een 
datering aan te verbinden. Het veldonderzoek bestond uitsluitend uit een booronderzoek. Vanwege 
de aanwezigheid van gras was het niet mogelijk een veldkartering uit te voeren.  

3.2. Werkwijze 

In het plangebied op de hoek van de Hoog Buurloseweg en de Kleine Veldekster zijn vijf boringen 
gezet (bijlagen 4 en 5) met een diepte van 2,0 m. Deze boringen zijn verdeeld over de gebieden die 
verstoord zullen worden als gevolg van toekomstige graafwerkzaamheden ten behoeve van de 
geplande bebouwing. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De 
boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma Boormanager van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de perceelsgrenzen. De hoogtes 
van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het AHN. De opgeboorde monsters zijn 
door middel van zeven in het veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
(zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot). Hierbij is gebruik gemaakt van een zeef 
met een maaswijdte van 4 mm.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie, geologie en bodemopbouw 
Onder in de boringen, op een diepte variërend van 50 tot 130 cm beneden maaiveld, is lichtgrijs matig 
fijn, matig siltig zand aangeboord. Dit dekzand is onder andere tot afzetting gekomen in de luwte van 
de stuwwallen en in droogdalen, waarbinnen ook het plangebied gesitueerd is.  

Bovenop deze zogenaamde C-horizont is een lichtbruine laag zand aanwezig. Mogelijk kan deze laag 
als B-horizont geïnterpreteerd worden. Echter het lage humusgehalte, dat niet kenmerkend is voor 
een veldpodzol, doet twijfelen aan het karakter van deze horizont.   

Bovenin de boringen is sprake van een 40 tot 60 dik pakket bruingrijs, matig fijn, zwak siltig,  matig 
humeus zand, de zogenaamde A-horizont. In deze horizont zijn naast grind en kolengrijssporen ook 
baksteensporen aangetroffen.    

In boring 4 is geen duidelijke B-horizont aangetroffen. Tussen de grijsbruine A-horizont en de 
lichtgrijze C-horizont is wel een overgang zichtbaar in de vorm van een 10 cm dikke laag 
lichtgrijsbruin zand, een mogelijk oude A-horizont.  

3.3.2. Archeologische indicatoren 
In boring 2, op een diepte van 30 cm beneden maaiveld, is in de A-horizont een fragment aardewerk 
aangetroffen. Het gaat om een zogenaamd lintoor met loodglazuur. Dit fragment dateert mogelijk uit 
de Nieuwe Tijd B, maar waarschijnlijk uit de Nieuwe Tijd C.  

3.4. Interpretatie 

Het fragment aardewerk dat in boring 2 in de A-horizont aangetroffen is, is hier vermoedelijk bij toeval 
terechtgekomen. Het fragment dateert namelijk mogelijk uit de Nieuwe Tijd B, maar vermoedelijk uit 
de Nieuwe Tijd C. In deze periode maakte het plangebied, zoals zichtbaar op historische kaarten die 
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teruggaan tot het begin van de 19e eeuw, nog onderdeel uit van de heide. Het fragment kan ook in de 
19e of 20e eeuw door middel van bemesting in de bodem terechtgekomen zijn. Mogelijk kan het 
fragment aardewerk gekoppeld worden aan de opkomende bebouwing rondom het plangebied aan 
het einde van de 19e eeuw of het begin van de 20e eeuw.  

De aangetroffen bodem kan als veldpodzol, zoals verwacht naar aanleiding van het 
bureauonderzoek, geclassificeerd worden. Zoals verwacht bestond de bodemopbouw uit een A-
horizont, een humuspodzol-B en een C-horizont. Met uitzondering van enkele baksteen- en 
koolgruissporen in de bouwvoor is deze A-horizont intact.   

In de top van de C-horizont zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Omdat deze top 
echter intact aangetroffen is, kan de aanwezigheid van eventuele archeologische sporen niet 
uitgesloten worden.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van de heer A.F. Grotendorst zijn in oktober 2009 een archeologisch bureauonderzoek en 
een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling van het plangebied op de hoek van de Hoog Buurloseweg en de Kleine Veldekster 
in Ugchelen, gemeente Apeldoorn.  

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied in een 
droogdal aan de voet van een stuwwal gelegen is. In het plangebied wordt een veldpodzol verwacht. 
De hierop gebaseerde lage verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden wordt 
tegengesproken door de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn, welke aan het 
plangebied een hoge verwachting toekent. In de omgeving van Ugchelen zijn meerdere vindplaatsen 
aangetroffen. Deze dateren met name uit de IJzertijd en de Middeleeuwen. Op historische kaarten is 
zichtbaar dat het plangebied in de 19e en 20e eeuw (deels) onderdeel uitmaakte van de heide. 
Oudere historische kaarten waren tijdens het bureauonderzoek niet voorhanden dus eventuele 
archeologische resten uit de Middeleeuwen en eerder zijn niet uit te sluiten. Er dient in het plangebied 
rekening te worden gehouden met archeologische resten vanaf het Paleolithicum tot aan de Nieuwe 
Tijd. Tot aan het Neolithicum zullen dit jager-verzamelaarnederzettingen zijn, vanaf het Neolithicum 
moet rekening gehouden worden met permanente bewoning in de vorm van boerderijen, beakkering 
en grafvelden.  

De aangetroffen bodem kan als veldpodzol, zoals verwacht naar aanleiding van het 
bureauonderzoek, geclassificeerd worden. Zoals verwacht bestond de bodemopbouw uit een A-
horizont, een humuspodzol-B en een C-horizont. Met uitzondering van enkele baksteen- en 
koolgruissporen in de bouwvoor is deze A-horizont intact. Tijdens het veldonderzoek is een 
grotendeels intacte veldpodzol aangetroffen. In de top van de C-horizont zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. Omdat deze top echter intact aangetroffen is, kan de aanwezigheid van 
eventuele archeologische sporen niet uitgesloten worden.  

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in het Midden-Nederlandse zandgebied in een droogdal in de luwte van een 
stuwwal.  

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

De bodemopbouw bestaat volledig uit dekzand. Er is sprake van een A-horizont, een mogelijke B-
horizont en een C-horizont. De bodemopbouw is, met gedeeltelijke uitzondering van de A-
horizont, grotendeels als intact te beschouwen.   

 Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

In boring 2 is in de A-horizont, op een diepte van 30 cm beneden maaiveld, een fragment lintoor 
uit de Nieuwe Tijd B of C aangetroffen.  

 Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Eventuele sporen zullen zich aftekenen in de top van de C-horizont, op een diepte variërend van 
50 tot 130 cm beneden maaiveld. Eventuele vondsten kunnen al vanaf het maaiveld aangetroffen 
worden.  

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Aan de hand van het bureauonderzoek werd een veldpodzol verwacht. Deze is nagenoeg intact 
aangetroffen. De aanvankelijk hoge verwachting die de gemeentelijke beleidskaart aan het 
plangebied toekent, kan gehandhaafd blijven.  
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 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Een eventuele nederzetting is, ondanks het kleine verstoringsoppervlak, niet uit te sluiten.  

4.2. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied op een grotendeels intacte veldpodzol is 
gelegen. Er zijn geen directe indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische resten 
aangetroffen. Toch kunnen archeologische resten niet uitgesloten worden. Op basis van de resultaten 
van het Inventariserend Veldonderzoek wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te laten 
voeren. In overleg met de bevoegde overheid wordt geadviseerd een archeologische begeleiding 
conform protocol proefsleuven uit te voeren bij het ontgraven van de bouwput.  

N.B. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, 
in dit geval de gemeente Apeldoorn. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. Becker & Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet 
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op 
bodemverstoringen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHW  Cultuurhistorische Waardenkaart 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek 
esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de 

oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 

25% klei 
podzol goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
silt zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
vaaggrond grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
zavel grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat 
 
 
 
 





 

Bijlage 2: Archis-informatie 
bron: Archis II (RCE).
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Bijlage 3: Overzicht Archismeldingen 
 
Waarnemingen 
Nummer Omschrijving Tijdvak 
41686 
41695 
42563 
42595 
42599 
42600 

Maalsteen 
Vuurstenen werktuig 
Ophoging, mogelijke grafheuvel 
Ophoging, mogelijke grafheuvel 
Urnenveld Nederrijnse grafheuvelcultuur 
aardewerk 

Neolithicum – IJzertijd 
Neolithicum 
Laat Neolithicum – Bronstijd 
Laat Neolithicum – Bronstijd  
Late Bronstijd – IJzertijd 
Bronstijd – Romeinse tijd 

   
 
Monumenten 
Nummer Omschrijving Tijdvak 
160 
 
3200 

Terrein van zeer hoge waarde 
(beschermd) 
Sporen van ijzerwinning 

Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Vroege 
en Late Middeleeuwen 
Middeleeuwen 

12846 
12849 

Sporen van ijzerwinning 
nederzetting 

Middeleeuwen 
Vroege Middeleeuwen – Nieuwe Tijd 

 
Onderzoeksmeldingen 
Nummer Soort onderzoek Jaar 
7721 Bureau- en booronderzoek 2004 
26814 Proefsleuvenonderzoek 2008 
37519* Bureau- en booronderzoek 2009 
* dit onderzoek. 
 
bron: Archis II (RCE). 
 
  



 

Bijlage 4: Boorlocatiekaart 
 





 

Bijlage 5: Boorbeschrijvingen 
 



Projectcode: 17530909

Boring: 01

X: 191450

Y: 466457

Datum: 14-10-2009

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 31,32
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humeus, sporen baksteen, bruingrijs, 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, restant B-horizont

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, 
C-horizont

Boring: 02

X: 191465

Y: 466460

Datum: 14-10-2009

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 31,48
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, B-horizont

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, 
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Boring: 03

X: 191456

Y: 466477

Datum: 14-10-2009

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 31,42
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Boring: 04

X: 191446

Y: 466492

Datum: 14-10-2009

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 31,28
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Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, 
C-horizont

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs

Boring: 05

X: 191462

Y: 466498

Datum: 14-10-2009

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 31,18
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humeus, sporen kolengruis, 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, koffiebruine 
vlekken, restant B-horizont

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbruin

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, 
C-horizont



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 

Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 

Zeer fijn 105-150 µm 

Matig fijn 150-210 µm 

Matig grof 210-300 µm 

Zeer grof 300-420 µm 

Uiterst grof 420-2000 µm 

 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 

FFC Fosfaatconcreties 

FOV Fosfaatvlekken 

MNC Mangaanconcreties 

ROV Roestvlekken 

VIV Vivianiet 

VKZ Verkiezeling 

ZAV Zandverkittingen 

 
Bodemkundige interpretaties 

Code Bodemkundige 
interpretaties 

BOD Bodem 

BOV Bouwvoor 

ESG Esgrond 

GLE Gleyhorizont 

HIN Humusinspoeling 

INH Inspoelingshorizont 

KAT Katteklei 

KBR Klei, brokkelig 

LOO Loodzand 

MOE Moedermateriaal 

OMG Omgewerkte grond 

OPG Opgebrachte grond 

OXR Oxidatie-reductiegrens 

POD Podzol 

RYP Gerijpt 

TKL Top kalkloos 

TRP Terpaarde 

UIT Uitspoelingshorizont 

VEN Vegetatieniveau 

VNG Gelaagd vegetatieniveau 

VRG Vergraven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 

Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 

BHAC AC-horizont Overgangshorizont 

BHAE AE-horizont Overgangshorizont 

BHB B-horizont Inspoelingshorizont 

BHBC BH-horizont Overgangshorizont 

BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 

BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 

BHEB EB-horizont Overgangshorizont 

BHO O-horizont Strooisellaag 

BHR R-horizont Vast gesteente 

 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 

Afkorting Afmeting 
overgangszone 

Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 

Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 

CA2 Kalkarm 

CA3 kalkrijk 

 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 

BST Baksteen 

GLS Glas 

HKB Houtskoolbrokken 

HKS Houtskoolspikkels 

MXX Metaal 

OXBO Onverbrand bot 

OXBV Verbrand bot 

SGK Gebroken kwarts 

SLA Slakken/sintels 

SVU Vuursteen 

SXX Natuursteen 

VKL Verbrande klei 

VSR Visresten 
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Bijlage 7: Periodentabel 



Rev. Datum Naam Omschrijving Goed gek.
Historische situatie

Bron: Schaal

Formaat
A4
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Bijlage 8. Topografische kaart 1907
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