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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Paleis Het Loo een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaat-
se van het plangebied gelegen aan het Koninklijk Park 1 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn (zie 
figuren 1 en 2). Het plangebied bestaat uit drie terreindelen, zijnde de locatie van het bestaande bor-
des (± 425 m²), direct aan de achterzijde van het paleis en uitkijkend op de 17

e
-eeuwse baroktuin, en 

twee terreindelen langs de oostzijde van het paleis (beide ± 30 m²). De initiatiefnemer is voornemens 
nieuwbouw te realiseren ter plaatse van het bestaande bordes en de twee terreindelen langs de oost-
zijde van het paleis een 1 laagse verbinding en 1 laagse bebouwing te realiseren. Het archeologisch 
onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van 
archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen 
kunnen worden aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek (zie 
bijlage 3) komt voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid (ar-
cheologische beleidskaart 2015 van de gemeente Apeldoorn), voortvloeiend uit het Verdrag van Mal-
ta uit 1992. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied, 
alsmede het bestemmingsplan. 
 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn wordt weergegeven dat het plange-
bied tot een terrein met specifieke archeologische waarden behoort (categorie 3). De begrenzing van 
dit terrein komt overeen met een gemeentelijk archeologisch terrein en betreft de Loosche Enk (G13). 
In gemeentelijk archeologische terreinen kan relatief kleinschalig archeologisch onderzoek grote ken-
niswinst opleveren. Bovendien is de kans zeer aannemelijk dat bij bodemingrepen archeologische 
waarden worden aangetroffen. Voor gebieden binnen terreinen met specifieke archeologische waar-
den geldt dat bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening, bij bodemingrepen dieper dan 
35 cm -mv en een onderzoekslocatie groter dan 100 m², vroegtijdig een archeologisch inventarise-
rend veldonderzoek dient te worden uitgevoerd. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een ligging heeft op een hoger gelegen daluitspoe-
lingswaaier als overgangs-/randzone van de ten westen gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten 
oosten gelegen Pleistocene bekken van de Gelderse IJssel (waar de huidige Gelderse IJssel door-
heen stroomt). Deze landschappelijke eenheden hadden in principe al voor Jagers-Verzamelaars 
(Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkam-
pementen). Vanaf het Neolithicum was de daluitspoelingswaaier ook geschikt als nederzettingslocatie 
voor Landbouwers. Het plangebied heeft deel uitgemaakt van de Loosche Enk, een landbouw-
/essencomplex dat ten noordwesten van de historische kern van Apeldoorn lag en landschappelijk de 
hogere delen van de daluitspoelingswaaier omvatte. De verzameling van boerderijen vormde het 
buurtschap Het Loo. Het betrof echter ook een locatie die in trek was bij de adel. In 1685 wordt door 
Willem III het besluit genomen om het huidige Paleis Het Loo te laten bouwen. Het noordwestelijk 
gelegen terreindeel werd omgevormd en in de loop van meer dan 300 jaar diverse malen aangepast 
(ook de huidige ondergrondse delen) tot het bestaande bordes. De twee oostelijk gelegen terreinde-
len kwamen grenzend aan en deels ook binnen de voormalige/bestaande paleisbebouwing te liggen. 
Daarnaast hebben tijdens het bestaan van Paleis het Loo nog diverse vernieuwingen van de paleis-
bebouwing en de omliggende tuinen plaatsgevonden. 
 
Het plangebied heeft een middelhoge verwachting op het voorkomen van resten van Jagers-Verza-
melaars en laatprehistorische Landbouwers (Laat-Paleolithicum t/m Romeinse tijd). De middelhoge 
verwachting is gebaseerd op dat er in de omgeving van het plangebied tot op heden geen archeolo-
gische resten van Jagers-Verzamelaars en laatprehistorische Landbouwers zijn aangetroffen. Voor 
de perioden Middeleeuwen en Nieuwe tijd tot voor 1685 als ná 1685 is de verwachting hoog. Voor de 
periode ná 1685 gaat het specifiek om resten die te relateren zijn aan het Paleis Het Loo. 
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Resultaten inventariserend veldonderzoek 
In het gehele plangebied (zowel ter plaatse van het bordes als de terreindelen langs de oostzijde van 
het paleis) hebben reeds diepe bodemverstorende ingrepen plaatsgevonden. Ter plaatse van het 
bordes (en waar doorgeboord kon worden) komt een circa 3 meter dikke opgebrachte laag/opvulling 
voor (aangebracht tijdens de laatste grootschalige renovatie/restauratie en aanleg van het huidige 
bordes in 1977-1984) met hieronder een scherpe overgang direct naar de C-horizont, in de vorm van 
sneeuwsmeltwaterafzettingen. Ter plaatse van de terreindelen langs de oostzijde van het paleis rei-
ken bodemverstorende ingrepen tot circa 120 cm -mv en komt hieronder eveneens direct de C-
horizont voor. De bodemverstorende ingrepen zullen zijn uitgevoerd tijdens de bouw dan wel renova-
tie van het paleis (waarschijnlijk vooral tijdens de grootschalige verbouwing in de eerste helft van de 
jaren ’80 van de 20

e
 eeuw). Door deze verstoringen is het archeologisch vondsten- als sporenniveau 

reeds volledig verwijderd. De resten/brokken baksteenpuin aangetroffen in het opvullingsmateriaal 
(bordes) dan wel de aangebrachte lagen (terreindelen langs de oostzijde van het paleis) zijn vanuit 
archeologisch oogpunt niet relevant (20

e
 eeuw daterend materiaal) en liggen buiten hun oorspronke-

lijke context. Deze resten zullen tijdens de laatste restauratieperiode in de jaren 1977-1984 zijn op-
gemengd. Onder het westelijke, zuidelijke als oostelijke deel van het bordes is reeds bebouwing aan-
wezig (tunnels/onderdoorgangen en een dienstruimte). Deze kunnen gezien worden als elementen 
van bouwhistorische waarde die echter al wel aan de binnenzijde onderzocht zijn tijdens een in 2015 
uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek. Het tijdens de boringen geraakte muurwerk zal ter plaatse van 
de oostelijk gelegen tunnel dateren uit de laatste grootschalige renovatieperiode van de jaren 1977-
1984, echter deze kunnen liggen op oudere, op grotere diepte gelegen (ten opzicht van het huidige 
bordesniveau) restanten muurwerk of funderingsresten die kunnen dateren vanaf het einde van de 
17

e
 eeuw. Ter plaatse van de dienstruimte gaat het hoogstwaarschijnlijk om laat 17

e
-eeuws muur-

werk. Door middel van handmatige boringen kan de aan- dan wel afwezigheid van ouder muurwerk 
en funderingsresten niet worden aangetoond, maar wordt op basis van in 2015 uitgevoerd bouwhisto-
risch onderzoek nog wel verwacht. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat er geen aanleiding meer is om een archeologische vindplaats van Jagers-
Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) en/of van Landbouwers (vanaf het Neolithicum) 
met een lage, matige of hoge vondstdichtheid in het plangebied te verwachten die dateren uit de peri-
ode voordat het Paleis het Loo is gebouwd (vóór 1685).  

 
De aanwezige bebouwing onder het bordes (tunnels/onderdoorgangen en een bedrijfsruimte) kunnen 
feitelijk wel gezien worden als elementen van bouwhistorische waarde. Zoals reeds aangegeven is er 
al vrij veel informatie bekend over deze bebouwing, evenals alle andere gebouwen die behoren tot 
Paleis Het Loo. De bebouwing onder het bordes is tijdens de laatste grootschalige renovatie in de 
jaren 1977-1984 vernieuwd, maar er worden ook nog 17

e
- tot 19

e
-eeuwse fundamenten (muurwerk 

en/of funderingsresten) verwacht in de (diepere) ondergrond (ten opzichte van het bestaande niveau 
van het bordes). Direct langs de begrenzing van het meest oostelijk gelegen terreindeel (binnen de 
huidige fietsenstalling) kan een fundering worden verwacht uit de oudste bouwperiode van de oost-
vleugel rond 1687. Voor deze twee delen van het plangebied blijft de hoge verwachting behouden op 
het voorkomen van restanten gerelateerd aan Paleis Het Loo (muurwerk/funderingen) en ouder dan 
de 20

e
 eeuw. Voor de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deellocaties worden geen archeolo-

gische resten meer verwacht ouder dan de 20
e
 eeuw. 

 
Advies 
Op grond van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt geadviseerd een archeolo-
gische/bouwhistorische begeleiding te laten uitvoeren wanneer ter plaatse van het bordes graafwerk-
zaamheden zullen worden uitgevoerd die dieper gaan dan 1 meter onder het verhardingsniveau, 
waardoor ondergrondse bouwstructuren (muurwerk/funderingsresten ouder dan 1977) zullen worden 
verwijderd. Tevens dient ter plaatse van het meest oostelijk gelegen terreindeel (ter plaatse van de 
bestaande fietsenstalling) ook een archeologische/bouwhistorische begeleiding, omdat langs de bui-
tenste begrenzing ondergronds muurwerk/funderingsresten kunnen worden blootgelegd/aangetast tij-
dens graafwerkzaamheden. 
 



 

 

2718.001 

Voor de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deellocaties worden geen archeologische resten 
meer verwacht ouder dan de 20

e
 eeuw, waardoor ter plaatse geen archeologisch vervolgonderzoek 

noodzakelijk wordt geacht. 
 
Voor de archeologische/bouwhistorische begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) noodzake-
lijk, dat voor aanvang van de werkzaamheden moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, 
de gemeente Apeldoorn. 
 
Ten aanzien van het vrij te geven terreindeel (de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deelloca-
ties) dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht 
(Erfgoedwet 2016) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garan-
deren: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van 
de gemeente Apeldoorn (mevrouw drs. M. Parlevliet) hiervan per direct in kennis te stellen. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Paleis Het Loo een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaat-
se van het plangebied gelegen aan het Koninklijk Park 1 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn (zie 
figuren 1 en 2). Het plangebied bestaat uit drie terreindelen, zijnde de locatie van het bestaande bor-
des (± 425 m²), direct aan de achterzijde van het paleis en uitkijkend op de 17

e
-eeuwse baroktuin, en 

twee terreindelen langs de oostzijde van het paleis (beide ± 30 m²). De initiatiefnemer is voornemens 
nieuwbouw te realiseren ter plaatse van het bestaande bordes en de twee terreindelen langs de oost-
zijde van het paleis een 1 laagse verbinding en 1 laagse bebouwing te realiseren. Het archeologisch 
onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van 
archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen 
kunnen worden aangetast. De verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek (zie 
bijlage 3) komt voort uit het vigerende bestemmingsplan en/of het vigerend gemeentelijk beleid (ar-
cheologische beleidskaart 2015 van de gemeente Apeldoorn), voortvloeiend uit het Verdrag van Mal-
ta uit 1992. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied, 
alsmede het bestemmingsplan. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, gecombineerd verkennende en karterende fase) door middel van borin-
gen (hoofdstuk 4). Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of ver-
volgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 5).  
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plange-
bied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of ver-
wachte archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied of een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, gecombineerd verkennende en karterende fase) 
heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan 
te vullen en te toetsen. Het is gericht op het verkrijgen van inzicht in de geologische en bodemkundi-
ge opbouw binnen het plangebied en het inventariseren van eventueel aanwezige archeologische 
vondsten en/of sporen om een eerste indruk te vormen van de kwaliteit (gaafheid en conservering), 
aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 
 
  



 

 

 

 

Rapport 2718.001 versie 3  Pagina 2 van 35 

Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
 Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op 

de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
 Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen voor de 

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 17 en 18 oktober 2016 door ir. E.M. ten Broeke (senior pro-
spector). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 26 oktober 2016 door ir. E.M. ten Broe-
ke (senior prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/-
kwaliteitscontroleur). 
 
 
3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gou-
da.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

2
  

 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 het aardkundig, cultuurhistorisch en archeologisch bevraagbaar GIS-systeem van de ge-

meente Apeldoorn; 
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 de Atlas Gelderland; 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 de geomorfologische kaart en de archeologische kenniskaart/beleidskaart van de gemeente 

Apeldoorn; 
 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging; 
 
3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 km rondom 
het plangebied. 
 
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 485 m² en ligt aan het Koninklijk Park 1, circa 3 kilo-
meter ten noordwesten van de kern van Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). 
Volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt het maaiveld op een hoogte van circa 
18,2 m +NAP. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie D, nummer 7805 
(ged.). 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het plangebied bestaat uit drie terreindelen, zijnde de locatie van het bestaande bordes (± 425 m²), 
direct aan de achterzijde van het paleis en uitkijkend op de 17

e
-eeuwse baroktuin, en twee terreinde-

len langs de oostzijde van het paleis (beide ± 30 m²). De locatie van het bestaande bordes en de 
twee terreindelen langs de oostzijde van het paleis zijn voorzien van een klinkerverharding. Aangren-
zend van het plangebied staat bebouwing behorende tot Paleis Het Loo. Ten noorden van het paleis-
terrein bevinden zich de in de barok stijl ingerichte tuinen. Langs de zuidzijde van het paleisterrein is 
een hek aanwezig, gevolgd door de Koningslaan, een drietal oprijlanen (met aan weerszijden een 
dubbele rij beukenbomen) en grasvelden (zie figuur 3).  
 
Atlas Gelderland

3
 

Met de Atlas Gelderland wil de provincie Gelderland inzicht geven in maatregelen die de afgelopen 
jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit binnen de provincie in kaart te brengen (bodemonderzoek) 
of te herstellen (bodemsanering). Ook laat de Atlas Gelderland zien waar vroeger (bedrijfs-)activitei-
ten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen.  
 
Het raadplegen van de Atlas Gelderland heeft voor het plangebied zelf geen aanvullende gegevens 
opgeleverd. 
  

                                                      
3
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3.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De manier waarop het plangebied wordt ingericht 
kan tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische waarden (deels of geheel) onver-
stoord (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting zo aan te passen dat archeologische 
waarden alsnog onverstoord kunnen blijven liggen. 
 
De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw te realiseren onder het bestaande bordes en ter plaatse 
van de twee terreindelen langs de oostzijde van het paleis in de vorm van een 1 laagse verbinding en 
een 1 laagse bebouwing (zie bijlage 4). Ter plaatse van de toekomstige bebouwing zal naar verwach-
ting, bij de aanleg van een standaard staalfundering, de bodem tot een diepte van maximaal circa 1 m 
-mv worden afgegraven (bouwput). 
 
3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevan-
te achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
 
Geschiedenis van Paleis het Loo

4
 

Het plangebied maakt deel uit van het terrein van Paleis Het Loo. Voordat het gebied in het adellijk 
bezit kwam maakte het plangebied deel uit of lag tegen de grenzen aan van het bouwlandcomplex 
van de Loosche Enk. De Loosche Enk behoorde tot het naastgelegen buurtschap Loo. Op de 
Loosche Enk zal in de Late-Middeleeuwen, en wellicht al tijdens een deel van de Vroege-Middeleeu-
wen, sprake zijn geweest van een heidegericht landbouwsysteem. Dit landbouwsysteem werd ge-
kenmerkt door een intensiever gebruik van de heidevelden, een aanzienlijke vergroting van het akke-
rareaal en het ontstaan van open akkercomplexen. Eerst werd er nog geboerd volgens een weide-
braaksysteem, waarbij er een groot areaal aan weidegronden aanwezig en slecht een deel als akker 
werd gebruikt. Door de noodzaak van een steeds intensiever gebruik en uitbreiding van de akkers 
werd overgegaan op de plaggenbemesting, om zo de akkers permanent vruchtbaar te houden. Hier-
door ontstonden zogenaamde hoge enkeerdgronden.  
 
Het (Oude) Loo komt voor het eerst voor in 1439, als bezitting van Udo Talholt. Udo Talholt, raad van 
de hertog van Gelre, was naast een belangrijk man ook een rijk man, hij leende een grote som geld 
aan de hertog. Mogelijk was hij de bouwer van het jachtslot, waarvan de oudste delen uit de 15

e
 eeuw 

dateren. Dit jachtslot ligt ten noordwesten van het paleis. 
 
In 1684 kocht stadhouder Willem III het middeleeuwse jachtslot Het Loo (nu ‘Het Oude Loo’ ge-
noemd) inclusief de omringende gebouwen, bossen, landerijen en waterlopen. Hij wilde een nieuw 
jachtslot bouwen om te concurreren met buitenverblijven van andere Europese vorsten. Willem III en 
zijn echtgenote Mary Stuart (later koningin Mary II) waren liefhebbers van architectuur en tuinkunst. 
Het ‘nieuwe’ Loo moest een fraaie zomerresidentie worden waar de stadhouder kon jagen en zijn 
hoge gasten vorstelijk kon ontvangen. Op onderstaande afbeelding uit 1685 is een bouwtekening te 
zien van het middelste deel van het paleis (het Corps de Logis). Het bordes aan de noordzijde is ech-
ter niet opgetekend, maar werd wel in dat jaar dan wel het navolgende jaar aangelegd.  

                                                      
4
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In 1686 waren het paleis en de tuinen zo goed als klaar. Drie jaar later, in 1689, werden Willem en 
Mary koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland en bij deze internationale status hoorde 
een groter paleis. Er kwam een uitbreiding van de tuinen en aan het paleis bouwde men vier pavil-
joens die het middendeel met de oost- en de westvleugel verbinden. Onderstaande afbeelding van 
een ets toont het Loo omstreeks 1700. Het water van de diverse fonteinen op het terrein van Paleis 
Het Loo werd oorspronkelijk aangevoerd vanuit bronnen (sprengen) in Orden en tussen Assel en 
Hoog Soeren. De fonteinen en waterwerken in de tuinen van het paleis werden door een ingewikkeld 
loden buizenstelsel gevoed met water. Na de dood van koning-stadhouder Willem III is het paleis 
door de opvolgende stadhouders, koningen en koninginnen gebruikt als jachtslot en zomerverblijf.  
 
In 1795 vluchtte Willem V, de laatste Oranje-stadhouder, naar Engeland, en met de verovering van 
ons land door Frankrijk brak de Bataafs-Franse tijd aan. Gedurende de periode 1806-1810, toen Lo-
dewijk Napoleon koning van Holland was (aangesteld door zijn broer Napoleon Bonaparte), werden 
diverse verbeteringen aan de infrastructuur uitgevoerd. Gezien zijn residentie op Het Loo vanaf 1807 
had Apeldoorn zijn bijzondere aandacht. Hij vormde de tijdens de verovering geruïneerde Frans-
classisistische tuinen om naar een park in Landschapsstijl. Tevens liet hij het uiterlijk van het paleis 
ingrijpend veranderen: het paleis werd grijs-wit gepleisterd, zo ontstond: ‘Het Witte Loo’. Onderstaan-
de impressie vertoont het Witte Loo vanaf de noordzijde, en daarmee ook het bordes. Het park in 
Landschapsstijl is tevens goed te herkennen.  
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Paleis Het Loo rond 1700 (afbeelding links) en Paleis Het Loo aan het begin van de 19

e
 eeuw (afbeelding rechts) 

 
In 1813 kwam de zoon van vroegere stadhouder Willem V na een jarenlange ballingschap terug naar 
Nederland. In 1815 liet hij zich als koning Willem I inhuldigen. In eerste instantie bezat hij alleen het 
gebruiks- en jachtrecht op Het Loo (toen staatsbezit). Vanaf 1822 werd Het Loo in gebruik genomen 
door de Oranjes. Vervolgens werd het grondeigendom langzaam verder uitgebreid naar het westen 
en noorden. In de jaren ’30 van de 19

e
 eeuw werden bijvoorbeeld gronden ten noorden van Apel-

doorn aan de Kroondomeinen toegevoegd, gevolgd door het ‘s-Grevenhout in 1847 en het Wiesel-
sche Bosch in 1858. 
 
In 1911 werd het Corps-de-Logis (het middelste deel van het paleis) in opdracht van de regering ver-
hoogd met een extra verdieping. Aan de oostzijde zijn meerdere gebouwen bijgeplaatst (nu kantoor-
ruimte). Ook werd er in 1912 een tunnel aangelegd als verkorte passage tussen de oost- en west-
vleugel van het paleis, ten behoeve van gebruik door het personeel. Deze tunnel loopt in het noorde-
lijke deel van het plangebied. Door deze verbouwing is de oorspronkelijke symmetrie van het paleis 
deels verloren gegaan. In de Tweede Wereldoorlog werd het paleis bezet door Duitse militairen. Na 
de oorlog keerde koningin Wilhelmina terug naar Het Loo, dat ze als haar favoriete paleis beschouw-
de. Na haar aftreden in 1948 trok de oud-koningin zich terug op Het Loo en overleed er op 28 no-
vember 1962. Prinses Margriet en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven waren samen met hun vier zonen 
de laatste bewoners van het paleis. Zij woonden van 1967 tot 1975 in de Oostvleugel.  
 
In 1970 werd besloten om het paleis in te richten als museum en in 1977 startte men met de ingrij-
pende restauratie. Het uitgangspunt was om de buitenkant van het paleis weer terug te brengen in de 
oorspronkelijke 17

e
-eeuwse staat. De 19

e
- en 20

e
-eeuwse toevoegingen werden verwijderd, zoals de 

extra verdieping van het Corps-de-Logis en de witte pleisterlaag. Ook de 17
e
-eeuwse baroktuin werd 

opnieuw aangelegd in de periode 1980-1984. In 1984 is het museum geopend. In bijlage 5 worden 
diverse overzichtstekeningen weergegeven van het Paleis Het Loo en omgeving vanaf halverwege de 
18

e
 eeuw (oudste detailkaarten daterend uit 1763).  

 
Vanaf het bestaan van Paleis Het Loo is de ontwikkeling van het noordwestelijke deel van Apeldoorn 
hierdoor in sterke mate bepaald. Ten oosten van het paleis ontwikkelde het buurtschap en de latere 
woonwijk Het Loo zich verder, dat destijds deel uitmaakte van de koninklijke domeinen. Het Loo was 
bestemd voor aan het koninklijk paleis gerelateerde bebouwing zoals het jachthuis, de tuinmanswo-
ning en de Van Haeftenkazerne. De hofhouding en de hofleveranciers vestigden zich in de directe 
omgeving. 
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Historisch kaartmateriaal 
 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 
 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

5
 

 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Historische kaart (Willem 
Leenen) 

1748 - ? Terreindeel van het huidige 
bordes: in gebruik als bordes. 
 
Twee oostelijk gelegen terrein-
delen: niet bebouwd maar wel 
grenzend aan oostelijke be-
bouwing van Paleis Het Loo, 
wellicht verhard. 

Domein van Paleis Het Loo. Ten zuiden en 
oosten voornamelijk akkerlanden van de 
Loosche Enk met enkele boerenerven. 

Kadastrale kaart (Minuut-
plan) 

1827 Gemeente 
Apeldoorn, 

sectie I, 
Blad 03 

1:2.500 Geen noemenswaardige ver-
anderingen. 

Frans-classisistische tuinen omgezet naar 
een park in Landschapsstijl.  
 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1890 393 1:50.000 Geen noemenswaardige ver-
anderingen. 

Uitbreiding van bebouwing van Paleis Het 
Loo (oostelijke deel) en van de bebouwing 
bij het buurtschap Het Loo. Oppervlakte 
van het akkerareaal van de Loosche Enk 
neemt verder af, deels herbebost binnen 
terreindelen die tot Paleis Het Loo zijn 
gaan behoren.  

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1933 393 1:50.000 Geen noemenswaardige ver-
anderingen. 

Voorgaande uitbreiding van de bebouwde 
kom van Apeldoorn ten zuidoosten en 
oosten van Paleis Het Loo. Ten zuidwesten 
van het paleis stallen en koetshuizen 
gebouwd. 

Topografische kaart  1988 33 B 1:25.000 Huidige situatie. Huidige situatie, naar aanleiding van een in 
1977 gestarte ingrijpende restauratie. 

 
De ontwikkeling van het Paleis Het Loo en directe omgeving is reeds grotendeels beschreven in de 
voorgaande tekst. Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het einde van de 
eerste helft van de 18

e
 eeuw was het terreindeel van het huidige bordes (logischerwijs) in gebruik als 

bordes. De twee oostelijk gelegen terreindelen waren niet bebouwd, maar grensde wel aan de ooste-
lijke bebouwing van Paleis Het Loo en waren wellicht verhard. Ten zuiden en oosten van het paleis 
waren voornamelijk nog akkerlanden aanwezig van de Loosche Enk, met hierbinnen dan wel aan de 
randen enkele boerenerven (zie figuur 4). 
 
Voor het plangebied zelf vonden in de loop van de 19

e
 eeuw geen noemenswaardige veranderingen 

plaats (zie figuren 5 en 6). Aan het begin van de 19
e
 eeuw werden in opdracht van Lodewijk Napoleon 

koning van Holland de Frans-classisistische tuinen omgezet naar een park in Landschapsstijl. Aan 
het einde van de 19

e
 eeuw was de oppervlakte van het akkerareaal van de Loosche Enk flink afge-

nomen. Een deel was bebouwd geraakt (bebouwing bij het buurtschap Het Loo), terwijl andere delen 
die tot Paleis Het Loo zijn gaan behoren, werden herbebost (zie figuren 6 en 7).  
 
In de jaren 1911 t/m 1914 werden ten noorden van de 17

e
 eeuwse oostvleugel nog twee vleugels 

toegevoegd rond een binnenplaats. Hierdoor raakte het terreindeel bebouwd waar de 1-laagse ver-
binding zal worden aangelegd. 

                                                      
5
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De huidige situatie van Paleis Het Loo is grotendeels ontstaan tijdens de in 1977 gestarte ingrijpende 
restauratie (zie figuur 8). Het meest zuidelijke deel van de in 1911-1944 toegevoegde oostelijke 
vleugel werd verwijderd, om voor de binnenplaats een oostelijke doorgang te maken. 
 
Bouwhistorische gegevens 
De onder het bordes aanwezige en in de jaren 1977-1984 gerenoveerde bebouwing bestaat uit twee 
tunnels/onderdoorgangen onder zowel het westelijke als oostelijke deel van het bordes en onder het 
centraal-zuidelijke deel van het bordes is een afgesloten dienstruimte aanwezig. Deze zijn allen met 
elkaar verbonden door een van een west naar oost lopende tunnel/onderdoorgang die langs de 
zuidzijde van het bordes loopt (en daarmee onder het centrale paleisgebouw). Onderstaande foto’s 
geven een impressie van alle tunnels/onderdoorgangen en de dienstruimte. Deze bebouwing is 
onderzocht tijdens een grootschalig bouwhistorisch onderzoek van het gehele paleis.

6
 Ter plaatse 

dan wel aangrenzend van onderhavig plangebied zijn al diverse bouwkundige ingrepen uitgevoerd.  
 
Bordes en hieronder aanwezige ruimten 
De tunnel/onderdoorgang onder het westelijke deel van het bordes dateert geheel van periode reno-
vatie 1977-1984. Alleen de hierop noordelijk aansluitende overwelfde ruimte heeft een voorloper. 
Deze ruimte dateert van oorsprong waarschijnlijk uit 1699 en werd in 1702 Koning’s bad genoemd. 
Waarschijnlijk is tijdens de periode van het gereedkomen van de uitbouwen van het Corps-de-Logis in 
1894 de ruimte van het Koning’s bad grotendeels verwijderd/gesloopt. Tijdens de laatste renovatie in 
1977-1984 is het Koning’s bad vanaf de gevonden restanten (vermoedelijk muurwerk/funderingsres-
ten) opnieuw opgebouwd. Deze resten zullen dus nog aanwezig zijn. 
 
De tunnel/onderdoorgang onder het oostelijke deel van het bordes betreft de gang tussen de zoge-
naamde schelpengrot en de Benedentuin. Deze gang zou ook in 1699 gebouwd zijn. Bij de herin-
richting van de tuin in 1807 werden de grot en de gang tot aan het maaiveld afgebroken en met een 
laag aarde bedekt. Een gedeelte van de muren en de vloer met restanten van de schelpversiering 
werden in 1975 bij het ontgraven ten behoeve van de restauratie teruggevonden. In 1980 volgde de 
volledige ontgraving en kon het onderzoek naar de restanten beginnen. Tot ongeveer een meter bo-
ven het vloerniveau waren de muren blijven staan, inclusief de aanzetten van nissen en penanten. In 
de grot zelf kwamen restanten van de schelp- en wandversiering te voorschijn, evenals enkele trap-
treden. In het bouwhistorisch wordt niet expliciet vermeld dat de tunnel/onderdoorgang onder het 
oostelijke deel van het bordes in 1975 volledig is ontgraven en verwijderd. Er kan dus niet met 
zekerheid worden aangegeven dat oudere fundamenten niet meer aanwezig zijn, maar aangezien de 
tunnel/onderdoorgang in de dateringsplattegrond op 1977-1984 wordt gezet, zal deze wellicht geheel 
zijn vernieuwd. 
 
De onder het centraal-zuidelijke deel van het bordes aanwezige dienstruimte is in 1767 gebouwd. De-
ze ruimte heeft sedert de bouw geen veranderingen ondergaan. Bij de ontgraving van de fundamen-
ten tijdens de laatste renovatie in 1977-1984 bleek de buitenzijde uit massief metselwerk te bestaan, 
uitgevoerd in een halve cirkelvorm. Tijdens de ontgraving is de buitenzijde dus alleen blootgelegd en 
zijn muurwerk/fundamenten niet verwijderd. De halve cirkelvorm van de fundamenten is een aandui-
ding dat het oorspronkelijke, in 1685 aangelegd bordes vermoedelijk veel kleiner was uitgevoerd en 
dat dit bestond uit een half cirkelvormig terras ter breedte van de middenrisaliet met een rondlopende 
trap naar de tuin. Tevens In het jaar 1807, toen de benedentuin werd volgestort tot het niveau van de 
basse-cour (dat zich aan de zuidzijde van het paleis bevindt) is ook het bordes met circa 1 meter 
verlaagd tot op dit niveau. Bij de laatste grootschalige restauratie in de jaren 1977-1984 zijn aan de 
buitenzijde van het paleis de eerst bordessen en stoepen verwijderd, waarna steigers tegen de gevels 
werden geplaatst om een pleisterlaag te kunnen verwijderden. Bij de heropbouw werd het niveau van 
het bordes weer verhoogd tot het huidige niveau.  
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In 1894 zijn ter plekke van het bordes twee aanbouwen toegevoegd die met de laatste grootschalige 
restauratie weer zijn gesloopt. Er wordt echter niet duidelijk vermeld of het gehele bordes (ver-
hardingen/stoepen) en het lichaam waarop het bordes is gebouwd in 1977 geheel is verwijderd. Het 
kan dus zijn dat (delen van) de fundamenten van deze aanbouwen nog aanwezig zijn.  
 

 
 
Tunnel/onderdoorgang westelijke deel bordes 

 
 
Deur oostelijke tunnel/onderdoorgang vanuit de 
Schelpengrot 

 
 
Tunnel/onderdoorgang langs zuidzijde bordes 

 
 
Afgesloten dienstruimte onder centraal-zuidelijke 
deel bordes  

 
Terreindelen langs de oostzijde van het paleis 
In de jaren 1911 t/m 1914 werden ten noorden van de 17

e
 eeuwse oostvleugel nog twee vleugels ge-

bouwd rond een binnenplaats/binnentuin, ook wel aangeduid als een carrévormige vleugel. Tijdens 
de laatste grootschalige restauratie werd het meest zuidelijke deel van de in 1911-1944 toegevoegde 
oostelijke vleugel verwijderd, om voor de binnenplaats een oostelijke doorgang te maken. Dit betreft 
het terreindeel waar de 1 laagse verbinding zal worden gerealiseerd. De meest oostelijk gelegen 
deellocatie, ter plaatse van de huidige fietsenstalling, is al bebouwd geraakt tijdens de bouw van de 
oostvleugel rond 1687, maar bleef wel een open ruimte die niet in directe verbinding lag met het res-
terende deel van de oostvleugel. Heden is deze ruimte deels overkapt. 
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Hierboven worden vogelvluchten van Het Loo afgebeeld

7
, kijkend vanuit noordoostelijke richting, met 

de reconstructies van de oudste situatie rond 1687 (Afb. VI), rond 1700 met de nieuwe paviljoens 
(Afb. VII), na het gereedkomen van de uitbouwen van het Corps-de-Logis in 1894 (Afb. VIII), na de 
verbouwing in 1914 (Afb. IX) en de situatie sinds 1984 na de laatste restauratie (Afb. X). Hierop zijn 
de ontwikkelingen te zien van alle terreindelen waaruit het plangebied is opgebouwd. Het laat zien dat 
tijdens de laatste restauratie in 1977-1984 de huidige situatie is ontstaan van het huidige achterbor-
des en het terreindeel waar de 1 laagse verbinding zal worden gerealiseerd. 
 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens. Bij 
onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe 
het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap 
door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
 
  

                                                      
7
 Dröge bureau voor bouwhistorie en MoNed bouwhistorie en bouwkunde, 2015 
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De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel II. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 
 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
8
 Sneeuwsmeltwaterafzettingen van de Formatie van Boxtel op rivierterrasafzettingen 

van de Formatie van Kreftenheye. 

Geomorfologie
9
 Niet gekarteerd, vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Op basis van de 

landschappelijke eenheden buiten de bebouwde kom meest waarschijnlijk binnen een 
glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen, al dan niet bedekt met dekzand (4H4). 

Geomorfologische kaart van de gemeente Apel-
doorn

10
 

Binnen een gebied van relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en -
glooiingen met gooreerdgronden (Wmf). 

Bodemkunde
11

 en Bodemkaart van de gemeente 
Apeldoorn

12
 

Hoge zwarte enkeerdgronden, bestaande uit grof zand en met grind ondieper dan 40 
cm beginnend (zEZ30g). 

 
Geologie

13
 

Het plangebied ligt op de overgangs-/randzone van het ten westen gelegen stuwwallengebied van de 
Oostelijke Veluwe naar het ten oosten gelegen Pleistocene IJsselbekken (een groot preglaciaal bek-
ken). Voor de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 250.000 - 130.000 jaar geleden), heeft de rivier de 
Rijn in dit bekken fijn tot grof, zwak tot sterk grindhoudend zand (Formatie van Urk) afgezet in zijn 
stroomgebied. Tijdens het Saalien, lag een groot gedeelte van Nederland onder een vanuit Scandina-
vië naar het zuiden opgeschoven ijskap. De rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen, zo 
ook ter plaatse van het huidige IJsseldal. Aan weerszijden van deze ijsmassa's werden stuwwallen 
opgeduwd. Daardoor is toen het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe ontstaan, welke zich op 
nabije afstand bevindt ten westen van het plangebied. Het bekken is tijdens het terugtrekken en daar-
mee het afsmelten van het landijs gedeeltelijk opgevuld met een dunne laag keileem met daarop gla-
ciofluviale afzettingen van de Formatie van Drente. Nadat het landijs zich had terug getrokken hervat-
ten de voorlopers van de Rijn hun loop door het glaciale bekken in het huidige IJsseldal, waardoor flu-
viatiel materiaal van de Formatie van Kreftenheye is afgezet.  
 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 11.500 jaar geleden), bereikte het landijs Ne-
derland niet. Wel was er toen gedurende langere periodes sprake van een zeer koud en droog kli-
maat. Het landschap in Nederland bestond uit een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwe-
zig was. Ook in de eerste helft van het Weichselien bleef te Rijn stromen via het IJsseldal, tot na het 
eerste koude maximum (Vroeg-Pleniglaciaal, 74.000 tot 60.000 jaar geleden). In de tweede helft van 
het Weichselien (vanaf 60.000 jaar geleden) boog het Rijndal langzaam westwaarts af, om tussen 
Montferland en de Veluwezoom richting de Betuwe en West-Nederland te gaan stromen. Tussen 
40.000 en 25.000 jaar geleden heeft het merendeel van de Rijn door dit gebied gestroomd. Daarna 
verloor ook dit deel van de Rijn stapsgewijs haar afvoer, omdat de nog zuidelijker geleden verbindin-
gen via het Niersdal en uiteindelijk de Gelderse Poort actief werden. 
 
  

                                                      
8
 De Mulder et al., 2003 

9
 Alterra, 2003 

10
 Willemse, 2006 

11
 Stichting voor Bodemkartering, 1976 

12
 http://rivviewer.apeldoorn.nl 
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Er vond tevens sterke erosie plaats van het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe. Erosie vond 
vooral plaats doordat een geconcentreerde afstroming van sneeuwsmeltwater zich insneed in de per-
mafrost. Hierdoor ontstonden sneeuwsmeltwaterdalen, welke vandaag de dag worden aangeduid als 
droge dalen. Aan het einde van deze dalen zijn de meegevoerde sedimenten tot afzetting gekomen 
als sneeuwsmeltwaterafzettingen, ofwel een daluitspoelingswaaier. Het plangebied ligt binnen het 
centrale deel van een west-oost georiënteerde daluitspoelingswaaier. Deze sneeuwsmeltwateraf-
zettingen vormden weer op hun beurt weer een bron voor lokale windafzettingen, waardoor dek-
zandruggen en -duinen werden gevormd. Zowel de sneeuwsmeltwaterafzettingen als de lokale wind-
afzettingen behoren tot de Formatie van Boxtel. 
 
Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-
stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 
zeespiegel sterk steeg en er een vegetatieontwikkeling van vooral warmteminnende boomsoorten 
plaatsvond. Door verwaaiing van de dekzanden zijn wel lokaal stuifzandgebieden ontstaan. Bij het 
ontstaan hiervan speelde de mens een belangrijke rol, door beweiding, afbranden en het steken van 
plaggen op de heidevelden dat voornamelijk plaatsvond in de Nieuwe tijd (zie bijlage 1). De stuifzan-
den worden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, welke tevens behoort tot de Formatie van 
Boxtel. Daarnaast zijn er in (lokale) beekdalen afzettingen gevormd bestaande uit leem, veen en 
zand. Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven, welke tevens behoren tot 
de Formatie van Boxtel. Vaak nemen deze beekdalen dezelfde positie in als de in de laatste ijstijd ge-
vormde sneeuwsmeltwaterdalen (droge dalen). Of dergelijke beekdalen nog watervoerend zijn is af-
hankelijk van de omvang van het stroomgebied en de opbouw van de ondergrond (doorlatendheid).  
 
De Gelderse IJssel is ontstaan als gevolg van de IJsselavulsie tijdens het eerste deel van de Vroege-
Middeleeuwen (Merovingische tijd). In eerste instantie ontwikkelde zich een crevassecomplex. In late-
re fases ontwikkelde de hoofdgeul van het crevassecomplex zich door tot een beddinggordel met 
meanders en werden op grotere afstand van de geul komkleien afgezet, langs de westgrens uitwig-
gend op de flanken van de dekzandruggen. Vanaf de Late-Middeleeuwen heeft de mens de ligging 
van meanders en nevengeulen van de Gelderse IJssel beïnvloed en aan het begin van de 14

e
 eeuw 

na Chr. was de rivier bedijkt. Het plangebied ligt echter buiten de invloedsfeer van de Gelderse IJssel. 
 
DINO

14
 

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de 
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-
tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd 
door TNO.  
 
In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd.

15
  Hieruit blijkt dat de ondergrond tot circa 15 m -mv 

bestaat uit grindrijk, matig fijn tot zeer grof zand. Deze afzettingen betreffen daluitspoelingswaai-
er/sneeuwsmeltwaterafzettingen, behorend tot de Formatie van Boxtel. Onder de daluitspoelings-
waaier/sneeuwsmeltwaterafzettingen bevindt zich matig grof rivierzand van de Rijn, behorend tot de 
Formatie van Kreftenheye (rivierterrasafzettingen). Er zijn geen aanwijzingen van een afdekkend 
(dun) pakket dekzand. 
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 www.dinoloket.nl 
15

 DINO boornummers: B33B0304 en B33B0320 
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Geomorfologie 
De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onder-
scheiden zijn weer.  
 
Doordat het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Apeldoorn bevindt, is de geomorfologie 
niet gekarteerd. Op basis van de vorm van de landschappelijke elementen direct buiten de bebouwde 
kom ligt het plangebied zeer waarschijnlijk binnen een glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen, al 
dan niet bedekt met dekzand (4H4).  
 
Volgens de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn ligt het plangebied binnen een ge-
bied van relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en -glooiingen met gooreerdgronden 
(Wmf, zie figuur 9). Deze waaiers zijn ontstaan door de afzetting van daluitspoelings- en hellingmate-
riaal tijdens de koudere fasen van het Weichselien en het Holoceen. De aanvoer van erosiemateriaal 
geschiedt vanuit verschillende erosiedalen en langs de hellingen. Daarmee neemt het plangebied 
duidelijk een positie in op de flank van de stuwwalzone. Dekzand wordt niet verwacht, op basis van 
deze bodemopbouw. Tevens behoort het plangebied tot een gebied waar een esdek of oud bouw-
landdek ligt of heeft gelegen. 
 
Verder wordt op deze kaart aangegeven dat een deel van de paleistuinen direct ten noorden van het 
bordes geëgaliseerd is. Op het hoogtebeeld (zie figuur 10) zijn de vergravingen/afgravingen van dit 
deel van de paleistuinen goed te herkennen. 
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

16
 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Het AHN laat goed de ligging van het plangebied 
zien op de overgangs-/randzone van het ten westen gelegen stuwwallengebied van de Oostelijke 
Veluwe naar het ten oosten gelegen Pleistocene IJsselbekken. Van west naar oost is het aflopende 
verhang van de daluitspoelingswaaier verder te volgen (zie figuur 10). Het beeld vertoont overeen-
komsten met de hierboven besproken geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. Verder 
ten westen/noordwesten bevinden zich ook diverse afgegraven terreindelen en sprengen (spreng-
koppen) die aangelegd zijn ten behoeve van de watervoorziening van de tuinen behorende tot het 
Paleis Het Loo. 
 
Bodemkunde 
Volgens zowel de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) als de bodemkaart van de gemeente Apel-
doorn is het plangebied gekarteerd als een hoge zwarte enkeerdgrond, bestaande uit grof zand en 
met grind ondieper dan 40 cm beginnend (zEZ30g, zie figuur 11). Een enkeerdgrond duidt op de 
aanwezigheid van een plaggendek, waarbij de humeuze toplaag (A-horizont) > 50 cm is. Dit is tevens 
in overeenstemming met de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn die aangeeft dat het 
plangebied tot een gebied behoort waar een esdek of oud bouwlanddek ligt of heeft gelegen, in dit 
geval de Loosche Enk. Het voorkomen van grind op geringe diepte wijst erop dat er binnen het plan-
gebied geen laag dekzand voorkomen, of dat deze zeer dun is geweest, waarmee het geheel zal zijn 
opgemengd in het plaggendek. 
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Enkeerdgronden zijn oude bouwlanden, die vanaf de late Middeleeuwen op de Pleistocene zand-
gronden zijn ontstaan door het opbrengen van mest (uit potstallen) vermengd met plaggen, die gesto-
ken werden op de woeste gronden (zoals heide, bossen en beekdalen). Dergelijke gronden zijn eerst 
ontstaan op de hogere delen van het landschap en hebben zich later uitgebreid tot de lagere delen. 
Ze bestaan uit dikke lagen leemarme en humusrijke gronden. Hun voorkomen valt veelal samen met 
de zogenaamde esdekken. Het belang van een enkeerdgrond ligt in de beschermende kwaliteiten 
van het dek. Eventuele archeologische waarden worden in de regel door het dikke dek beschermd 
tegen verstoring door onder andere agrarische activiteiten. Sinds de jaren 80 van de 20

e
 eeuw is er 

een grotere en meer systematische aandacht voor essen en plaggenbodems in Nederland. In veel 
gevallen bleken de betreffende terreinen een hoge dichtheid aan verhoudingsgewijs goed geconser-
veerde archeologische overblijfselen te bevatten, soms zelfs complete archeologische landschappen. 
De vaak opmerkelijke resultaten vormen de belangrijkste bron voor de beschrijving van de bewoning 
en het landgebruik in de zandlandschappen voor de periode vanaf de Midden-Bronstijd tot in de 
Nieuwe tijd. Veel hiervan representeert de vroegere geschiedenis van de dorpen die tussen de 9

e
 en 

de 12
e
 eeuw naast de essen kwamen te liggen. De rijkheid aan archeologische resten leidde er toe 

dat de hoger en droger gelegen plaggendekken of enkeerdgronden op de Indicatieve Kaart van Ar-
cheologische Waarden (IKAW) over het algemeen een hoge indicatieve waarde kregen.

17
 

 
Grondwatertrap en gegevens uit de Atlas Gelderland

18
 

Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  
 
Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een ' of een '' weergegeven: het 
gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel III.  Grondwatertrappenindeling

19
 

 

Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" 

GHG (cm -mv) - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een ' of een '' achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 
Door grootschalige ingrepen in het geohydrologisch systeem wijken de huidige grondwatertrappen in 
veel gebieden af van de grondwatertrappen die in het verleden voor kwamen. Om dit aan te geven is 
tevens een inschatting gemaakt van historische grondwatertrappen, welke een indicatie vormen voor 
de grondwatertrappen zoals die in het jaar 1950 voor kwamen. Deze historische grondwatertrappen 
zijn gekarteerd op schaal 1:100.000. 
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19

 Locher & Bakker, 1990 



 

 

 

 

Rapport 2718.001 versie 3  Pagina 15 van 35 

Voor het plangebied zijn de volgende gegevens bekend: 
 
Tabel IV.  Grondwatergegevens plangebied 

 

GHG GLG GVG Grondwatertrap Historische grondwater-
trap 

  263 323 274 VII" VI 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm -mv 
GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand in cm -mv 
GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand in cm -mv 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Het plan-
gebied heeft een historische grondwatertrap VI en een moderne grondwatertrap VII". Een historische 
grondwatertrap van VI betekend dat het plangebied ook vroeger van nature gekenmerkt werd door 
een relatief goede ontwatering, waardoor het vanuit hydrologisch oogpunt (voldoende) geschikt was 
als bewoningslocatie. 
 
3.7 Archeologische waarden 
 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-
logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze 
door bevoegden te raadplegen. 
 
De bekende archeologische waarden staan afgebeeld op figuur 12, een kaart met daarop, binnen een 
straal van 1 km rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS gere-
gistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen. 
 
Archeologische kennis- en beleidskaart gemeente Apeldoorn

20
 

Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
Archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-
cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 
Op de archeologische kenniskaart van de gemeente Apeldoorn ligt het plangebied binnen een gebied 
met een middelhoge archeologische verwachting (zie figuur 13). Verder is de Koningslaan aangewe-
zen als een historische weg (op grond van Kadaster 1811-1832). De weg is logischerwijs onlosmake-
lijk verbonden met het ontstaan van het Paleis Het Loo. Het plangebied ligt tevens binnen een ge-
meentelijk archeologisch terrein (G13). Dit betreft de Loosche Enk.  
 
  

                                                      
20
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Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn wordt weergegeven dat het plange-
bied tot een terrein met specifieke archeologische waarden behoort (categorie 3, zie figuur 14). De 
begrenzing van dit terrein komt overeen met het hierboven besproken gemeentelijk archeologisch 
terrein (G13). Tot de terreinen met specifieke archeologische waarden behoren dan ook de enken, 
dorpskernen en historische boerderijlocaties. In deze gebieden kan relatief kleinschalig archeologisch 
onderzoek grote kenniswinst opleveren. Bovendien is de kans zeer aannemelijk dat bij bodemingre-
pen archeologische waarden worden aangetroffen. Voor gebieden binnen terreinen met specifieke 
archeologische waarden geldt dat bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening, bij bo-
demingrepen dieper dan 35 cm -mv en een onderzoekslocatie groter dan 100 m², vroegtijdig een ar-
cheologisch inventariserend veldonderzoek dient te worden uitgevoerd. 
 
Indicatieve archeologische waarde 
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-
van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties 
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW 
grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:50.000. De grenzen op de kaart zijn in 
werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geolo-
gische kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar.  
 
Omdat de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. 
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in 
Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op ver-
schillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). 
Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waar-
de, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge arche-
ologische waarde met een beschermde status.  
 
Binnen het plangebied liggen geen AMK-terreinen. Binnen het onderzoeksgebied ligt één AMK-terrein 
(zie tabel V en figuur 12). 
 
Tabel V. Overzicht AMK terreinen 

 

AMK nr. Situering t.o.v. plangebied Datering Waarde en omschrijving 

12.839 550 meter ten oos-
ten/zuidoosten 

Middeleeuwen - 
Nieuwe tijd 

Toponiem: 'T Loo, Klokstraat 
Complex: Nederzetting  
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Betreft een terrein met bewoningssporen uit de Middeleeuwen/Nieuwe 
tijd. In de Historische Atlas staat het terrein op de kaart als grasland, met 
wat bebouwing. Het terrein maakt onderdeel uit van een woonwijk. Naast 
woningen en tuintjes zijn nog enkele perkjes aanwezig. CAA:/ Meldings-
kaart 1987:/ RAAP 170: cat.nr. 22 Oude bewoningskern 
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In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen in totaal tien archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om zes bureau- 
en/of booronderzoeken (prospectief onderzoek), een proefsleuvenonderzoek, een archeologische 
begeleiding en twee opgravingen (zie tabel VI en figuur 12). 
  
Tabel VI. Overzicht onderzoeksmeldingen 

 

Zaakindentificatie (OM-
nummer) 

Situering t.o.v. plangebied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

3977396100 en 
3977411100 

Vrijwel direct ten zui-
den/westen van het plange-
bied 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Koninklijk Park 1 te Apeldoorn 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 28-10-2015 
Resultaat: Op basis van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat de 
middelhoge archeologische verwachting voor resten van Jagers-Verzamelaars 
(Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) en de hoge verwachting voor resten van 
Landbouwers (vanaf het Neolithicum) met een matig tot hoge vondstdichtheid kan 
worden bijgesteld worden naar een lage verwachting. Omdat het archeologisch 
niveau maar deels is aangetast blijft de hoge archeologische verwachting voor 
Landbouwers (vanaf het Neolithicum) met een lage vondstdichtheid wel behou-
den. Voor dergelijke sites is een karterend booronderzoek ook geen geschikte 
methode. De aanwezige en in 1912 gebouwde tunnel in het noordelijke deel van 
het plangebied, als verbinding van de twee vleugels ter weerszijden van de basse-
court, kan feitelijk gezien worden als een bouwstructuur van archeologische 
waarde (ouder dan 50 jaar). Deze structuur kan door middel van gravend onder-
zoek verder worden onderzocht. Ook kan alleen doormiddel van gravend onder-
zoek als vervolgonderzoek bepaald worden of er nog ondergrondse de-
len/restanten van oudere waterwerken (pijpleidingen) aanwezig zijn en waar 
vanuit bepaald kan worden in welke richting deze doorlopen in de richting van de 
paleismuren die naar de centraal in het plangebied gelegen Dolfijnenfontein lopen.  
 
Geadviseerd is om binnen het gehele plangebied een archeologisch gravend 
onderzoek te laten uitvoeren door middel van een proefsleuvenonderzoek, met 
een mogelijke doorstart naar een definitieve opgraving. Daarbij dienen de proef-
sleuven zo verdeeld en georiënteerd te worden dat deze deels binnen de locatie 
van de tunnel (in het noordelijke deel van het plangebied) en de terreindelen direct 
rondom (binnen een straal van 2 meter) de Dolfijnenfontein (in het midden van het 
plangebied) komen te liggen. Door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn) is 
aanvullend aangegeven dat er behalve voor infrastructurele elementen/werken er 
ook nog een verwachting geldt voor andere vondsten uit de tijd van de bouw en 
het gebruik als paleis, wegens diverse vondsten die elders rond het paleis zijn 
gedaan. Er dient dan ook een archeologische en/of bouwhistorische begeleiding 
te worden uitgevoerd voor het graven en breken in en onder het paleis, ten be-
hoeve van de verbindingen met de geplande nieuwbouw. 

2340635100 (48307) 300 meter ten noordoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Bureau- en Inventariserend Veldonderzoek Apeldoorn 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 08-09-2011 
Resultaat: Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er is geen ver-
volgonderzoek aanbevolen. 

2044378100 (5734) 400 meter ten noorden Type onderzoek: opgraving 
Toponiem: Paleis Het Loo 
Uitvoerder: Gemeente Apeldoorn 
Datum: 29-07-2003 
Onderzoeksnummer: 13.261 
Resultaat: Dit onderzoek had als kernvraag waarom men achter in de tuin de 
schuine lijn van de beek, scheef ten opzichte van de verder volledig symmetrische 
en rechthoekige tuinaanleg, heeft gehandhaafd. Dit komt omdat men deze pas 
later heeft aangelegd en hiermee eigenlijk de oorspronkelijke symmetrie teniet 
gedaan werd. Toen men besloot tot de bouw van de prielen heeft men dat schuine 
verloop niet meer willen veranderen en heet men besloten de vormgeving van de 
prielen met optische trucs recht te breien. De gemeente Apeldoorn staat positief 
tegenover een reconstructie van het formele slot. Helaas is gebleken dat de oude 
funderingen niet bestand zijn tegen regen. Misschien is het mogelijk de oude 
mozaïekmuur te overkoepelen of een glasplaat ervoor te plaatsen. Een laatste 
mogelijkheid is een overkragende rand boven het mozaïek te plaatsen om zo-
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doende de muur te beschermen tegen de regen. 

2062132100 (9217) 400 meter ten noorden Type onderzoek: opgraving 
Toponiem: Paleistuin Het Loo 
Uitvoerder: Jacobs & Burnier 
Datum: 08-02-2005 
Onderzoeksnummer: 5.092 
Resultaat: Het onderzoek betrof een aanvulling op een in 2003 door de gemeente 
Apeldoorn uitgevoerde opgraving naar het sluitstuk dat te dateren is in de 17

e
  

eeuw (fontein en rustplaatsen) in de tuin van Paleis het Loo. Op basis van de 
resultaten van het aanvullende archeologische onderzoek is geen vervolgonder-
zoek meer noodzakelijk om een verantwoorde reconstructie van het 'sluitstuk' van 
de paleistuin mogelijk te maken. 

48.307 450 meter ten noordoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Tuinmanslaan 22 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 08-09-2011 
Onderzoeksnummer: 37.848 
Resultaat: Tijdens het onderzoek is een verstoord bodemprofiel aangetroffen en 
ontbreken archeologische indicatoren. Er is geadviseerd geen vervolgonderzoek 
te laten plaatsvinden. 

2432327100 (60147) 600 meter ten oosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Koningstraat 70-72 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 07-02-2014 
Onderzoeksnummer: 52.163 
Resultaat: De verwachte bodemopbouw (esdek op smeltwaterafzettingen) zijn 
tijdens het veldonderzoek aangetroffen. Ondanks diepe bodemverstoringen is de 
archeologische laag nog in zeker 3 van de 6 boringen intact. De enige boring waar 
de archeologische laag met zekerheid geheel verstoord is, betreft boring 5. Ook 
ter plaatse van de huidige bebouwing zal ter hoogte van de oliekuil en de kelder 
de archeologische laag verdwenen zijn. De hoge archeologische verwachting blijft 
voor het plangebied gehandhaafd. De diepteligging van de archeologische laag 
valt samen met de bovenkant van de B/BC-horizont, die zich op circa 15.6 m + 
NAP bevindt; De gemeente Apeldoorn houdt een verstoringsbuffer van 35 cm ten 
opzicht van de top van de archeologische laag aan. Dit betekent dat bodemingre-
pen dieper dan 15.95 m +NAP onderzoeksplichtig zijn. Gezien het voornemen de 
bodem niet dieper te verstoren dan 16.0 m + NAP zal archeologisch vervolgon-
derzoek vooralsnog niet nodig zijn. Mocht blijken dat het toch nodig is de funde-
ring dieper dan 15.95 m + NAP aan te leggen, of dat voorafgaand de fundering in 
de ondergrond dieper dan 15.95 m + NAP moet worden ontgraven dan dient 
alsnog archeologische vervolgonderzoek uit te worden gevoerd.  

2274378100 (39262) 750 meter ten oosten Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Zwolseweg 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 02-02-2010 
Resultaat: Ten behoeve van het opstellen van een Programma van Eisen (AB) 
wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. 

2283693100 (40576) 750 meter ten oosten Type onderzoek: archeologische begeleiding 
Toponiem: Zwolseweg 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 20-04-2010 
Onderzoeksnummer: 30.761 
Resultaat: De begeleiding is beperkt gebleven tot de funderingssleuven. De 
aardewerkvondsten houden naar alle waarschijnlijkheid verband met nederzet-
tingsactiviteiten ter plekke of in de directe nabijheid. Grondsporen zijn in de funde-
ringssleuven niet vastgesteld. Er is geadviseerd geen vervolgonderzoek te laten 
plaatsvinden. 

2075611100 (2248) 850 meter ten noordoosten Type onderzoek: opgraving 
Toponiem: Park Van Haeften 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 26-02-2001 
Onderzoeksnummer: 3.628 
Resultaat: Het onderzoek betreft in eerste instantie een AAO, gevolgd door een 
DO(eindopgraving). De vondsten in chronologische volgorde betreffen: handge-
vormd aardewerk uit de periode Late Bronstijd/IJzertijd tot en met Late IJzer-
tijd/Romeinse tijd. O.a. briquettage aardewerk. Wel een concentratie van dit 
materiaal, maar geen duidelijke sporen. Late-Middeleeuwen (ca. 1000-1150): 
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aardewerk: kogelpot, Pingsdorf en Paffrath. Gevonden in sporen behorende tot 
een nederzetting, gelegen aaneen voormalige smeltwatergeul. De sporen behoren 
tot twee gebouwplattegronden en twee spiekers/hooibergen. Het zijn bootvormige 
plattegronden, behorende tot het type Gasselte B. Het betreft waarschijnlijk een 
erf in twee fasen. Hiaat in de periode 1150-1300. Periode 1300-1550: wel enkele 
sporen en aardewerk, geen duidelijke structuren. Smeltwatergeul is waarschijnlijk 
in deze periode opnieuw uitgegraven, ten behoeve van de watermolenbouw op 
het Loo (de opgraving is aan de Zwolseweg). Rond 1550 is de smeltwatergeul 
voorgoed gedempt. Periode 1550-1912: sporen van bewoning. Steenbouw vanaf 
de 18

e
 eeuw en een waterput van baksteen. Bewoning ook zichtbaar op de kaart 

van 1708 (tiendekaart van Kapittel van St Marie te Utrecht). Gerst haver en rogge 
is in de nederzetting verwerkt in de ME. De steekproef uit Apeldoorn lijkt voorals-
nog te klein om een compleet beeld van de toenmalige agrarische economie te 
kunnen leveren. Toch is het een waardevolle eerste indruk van de middeleeuwse 
agrarische geschiedenis van Apeldoorn 

3996139100 en 
3996147100 

900 meter ten oosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Anklaarseweg Bij 23 Apeldoorn 
Uitvoerder: Bureau voor Archeologie 
Datum: 11-04-2016 
Resultaat: De resultaten van het onderzoek worden (nog) niet vermeld in 
ARCHIS. Het onderzoek is vrij recentelijk uitgevoerd. 

 
De resultaten van de opgraving die uitgevoerd is circa 400 meter ten noorden van het plangebied, in 
de tuin van Paleis Het Loo, zijn tevens voor een breder publiek toegankelijk gemaakt door deze te 
verwoorden in een informatieblad/brochure. Dit informatieblad is als bijlage 6 toegevoegd aan deze 
rapportage. Belangrijkst resultaat van dit onderzoek is dat restanten van het waterwerk zijn aangetrof-
fen, dat onderdeel heeft uitgemaakt van de oorspronkelijke paleistuin. 
 
Vondstnummers binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstnummers geregistreerd. Binnen het plangebied 
staan geen vondstnummers geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan zeven vondstnum-
mers geregistreerd (zie tabel VII en figuur 12). 
 
Tabel VII. Overzicht ARCHIS-vondstmeldingen 
  

Vondstnummer 
(Waarnemingsnr.) 

Locatie t.o.v. plangebied Datering 

2884787100 (32.768) 250 meter ten noordwesten Nieuwe tijd: plattegronden, DNA monsters. Complextype: akker/tuin. Coördinaten zijn 
slechts bij benadering vastgesteld. Gerelateerd aan het jachtslot Het Loo. 

2942400100 (42.206) 250 meter ten noordwesten Nieuwe tijd: beelden. Gerelateerd aan het jachtslot Het Loo. 

3204687100 (29.725) 350 meter ten noordwesten Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd: muurrestanten en stenen funderingen. Complexty-
pe: kasteel. Otto Brinkkemper (21-3-2012): vondsten toegevoegd Jachtslot uit de 15

e
  

eeuw. In 1904 een grondige restauratie, waarbij ook de gracht hersteld. Bedoeling om 
de middeleeuwse toestand zo goed mogelijk terug te brengen. Een laatste grondige 
restauratie kwam gereed in 1977. (Uit: Kastelengids van Nederland; Dorian Krans-
berg en Hans Mils). Coördinaten gewijzigd van 193.93/472.60 naar 192.93/472.06 
Informatie Van De Stichting Kastelenlexicon (SKLN): Locatie: Het object ligt in een 
klein, niet toegankelijk deel van het zogenoemde Paleispark, in een parkachtige 
besloten omgeving en op enige honderden meters ten noordwesten van het Paleis 
Het Loo (Nationaal Museum te Apeldoorn). Etymologie: 'Loo' kan zowel '(licht) bos' 
als 'open plek in het bos' betekenen (2:37); (1:452): Middelnederlands: lo(o) = 'bos, 
bosrijke vlakte, begroeide plek'; 'oude' vanwege het 'nieuwe' Loo, gebouwd door 
stadhouder Willem III in de jaren '80 van de 17

e
 eeuw. Typologie: vierkant en recht-

hoekige burchten; Vierkante rechthoekige burcht uit de 1
e
 helft van de 16

e
 eeuw; de 

mogelijk geplande noordwestelijke hoektoren en de westelijke vleugel zijn niet gerea-
liseerd; gezien het feit dat de zuidwestelijke hoektoren (door P.J.H. Cuypers voorzien 
van een dwars geplaatst dak; inmiddels weer teniet gedaan) dikkere wanden heeft 

dan de aangrenzende zuidvleugel (b.v. 3: passim) en aanvankelijk deel uitmaakte van 
een bescheiden rechthoekig complex (4:123), bestond het object wellicht oorspronke-
lijk uit een woontoren met een bijgebouw (het huidige poortgebouw) (3); ter plekke 
van de huidige noordvleugel stond wellicht ook een bijgebouw (10); de breedte van 
deze toren is voor een woontoren echter wel aan de kleine kant, c. 6 m; Renaud 
vermoedt dat de oorspronkelijke (hooggelegen? - KJC) ingang tot deze toren aan de 
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zuidzijde van de gracht is geweest (4:126). Toestand: intact; Na de restauraties 
(d.w.z. in 1904, o.l.v. P.J.H. Cuypers, en 1968-77, o.l.v. J.B. baron van Asbeck) 
wellicht wat verandert, maar in ieder geval sterk overeenstemmend met de tekenin-
gen van C. Pronk (1729) en in goede staat van onderhoud verkerend; verhuurd door 
het Rijk aan de familie Oranje; Bouwgeschiedenis: Udo Talholt heeft wellicht de 
zuidwestelijke toren en het oorspronkelijke poortgebouw gebouwd, zijnde waarschijn-
lijk de oudste delen van het kasteel; Johan Bentinck breidde in 1538 (zie de wapen-
steen in de ingangspartij van de zuidvleugel) het complex uit, waarbij in de toen 
aangelegde zuidelijke vleugel, die de beide oorspronkelijke losse bouwdelen met 
elkaar verbond, de grote zaal werd aangelegd; of de toen wellicht tevens gebouwde 
noordvleugel al een voorganger had is onduidelijk. 

2944378100 (404.016) 400 meter ten noorden Nieuwe tijd: waterputten, flessen, bekers, vensterglas, muurrestanten, kleipijpen, 
roodbakkend geglazuurd aardewerk, porselein, ringen, waterleidingbuizen, sloten en 
bouwmateriaal. Complextype: kasteel. Aangetroffen tijdens de uitvoering van een 
proefsleuvenonderzoek en navolgende opgraving (zie onderzoeksmeldingsnrs. 5.734 
en 9.217). 

2942385100 (428.706) 750 meter ten oosten Bronstijd: handgevormd aardewerk. Aangetroffen tijdens de uitvoering van een ar-
cheologische begeleiding (zie onderzoeksmeldingsnr. 40.576). 

3971239100 (56.754) 800 meter ten noordoosten Bronstijd - Nieuwe tijd: handgevormd aardewerk, huisplattegronden:1-schepig, grond-
sporen, spiekers/graanschuren, gedraaid aardewerk, grondsporen, waterputten en 
stenen funderingen. Aangetroffen tijdens de uitvoering van een opgraving (zie onder-
zoeksmeldingsnr. 2.248). 

 2939218100 (41.679) 850 meter ten oosten Vroege Middeleeuwen: paalgaten, aardewerk, handgevormd aardewerk en bouwma-
teriaal. 

 
3.8 Aanvullende informatie 
 
Archeologische Werkgemeenschap Apeldoorn 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische Werkgemeenschap Apeldoorn 
(onderdeel van de Archeologische plaatselijke Werkgemeenschap Nederland, afdeling 18, Zuid-Sal-
land, IJsselstreek en Oost-Veluwezoom, contactpersoon de heer C. Nieuwenhuize). Er wordt gemeld 
dat ergens in de periode 2005/2007 een noodopgraving is uitgevoerd door Maarten Wispelweij bij het 
vervangen van “de ganzenvoet”, de bomenrij die uitkomen midden voor Het Loo. Hierbij zijn de on-
dergrondse restanten aangetroffen van voormalig muurwerk/hekwerk/balustrades, waarop beelden 
van wolvinnen stonden (zie onderstaande foto). 
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Verder meld een krantenartikel uit 1909 (bron: www.Delpher.nl, zie onderstaande scan hiervan) dat er 
meerdere malen bij graafwerkzaamheden in de tuinen van Paleis Het Loo zandstenen beelden zijn 
aangetroffen. 
 

  
 
3.9 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel VIII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

 

Archeologische periode Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum -
Mesolithicum 

Middelhoog Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het te verwachten (dikke) plaggendek 
en in de top van de daluitspoelings-
/sneeuwsmeltwaaierafzettingen. Mogelijk al 
verstoord/vergraven tijdens de bouw van 
Paleis Het Loo en latere vernieuwingen van 
aangrenzende terreindelen.   

Midden- en Laat-Neolithicum 
(Landbouwers) 

Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine frag-
menten aardewerk, natuursteen en vuur-
stenen gebruiksvoorwerpen, houtskool en 
gebruiksvoorwerpen 

Onder het te verwachten (dikke) plaggendek 
en in de top van de daluitspoelings-
/sneeuwsmeltwaaierafzettingen. Mogelijk al 
verstoord/vergraven tijdens de bouw van 
Paleis Het Loo en latere vernieuwingen van 
aangrenzende terreindelen.   

Bronstijd - Romeinse tijd 
(Landbouwers) 

Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden/-heuvels, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaal-
resten, houtskool, botresten en gebruiks-
voorwerpen 

Onder het te verwachten (dikke) plaggendek 
en in de top van de daluitspoelings-
/sneeuwsmeltwaaierafzettingen. Mogelijk al 
verstoord/vergraven tijdens de bouw van 
Paleis Het Loo en latere vernieuwingen van 
aangrenzende terreindelen.   

Middeleeuwen Hoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwerpen 

Onder het te verwachten (dikke) plaggendek 
en in de top van de daluitspoelings-
/sneeuwsmeltwaaierafzettingen. Mogelijk al 
verstoord/vergraven tijdens de bouw van 
Paleis Het Loo en latere vernieuwingen van 
aangrenzende terreindelen. 

Nieuwe tijd tot aan de start 
van de bouw van Paleis Het 
Loo (voor 1685) 

Hoog 
  

Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwerpen 

Onder het maaiveld/in het te verwachten 
(dikke) plaggendek en in de top van de 
daluitspoelings-/sneeuwsmelt-
waaierafzettingen. Mogelijk al ver-
stoord/vergraven tijdens de bouw van Paleis 
Het Loo en latere vernieuwingen van aan-
grenzende terreindelen. 

http://www.delpher.nl/
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Nieuwe tijd nadat Paleis Het 
Loo was gebouwd (na 1685) 

Hoog 
  

Bebouwingsstructuren (muur-
/funderingsresten) en vondsten gerelateerd 
aan het Paleis Het Loo. 

Ter plaatse van het bestaande bordes in en 
direct onder de ophogingslaag/opvulling  
Ter plaatse van de oostelijk gelegen terrein-
delen al direct onder het maaiveld en dieper 
doorlopend.  

 
Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied binnen een hoger gele-
den daluitspoelingswaaier ligt. Deze landschappelijke eenheden hadden in principe al voor Jagers-
Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging als tijdelijke nederzettings-
locatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum was de daluitspoelingswaaier ook geschikt als ne-
derzettingslocatie voor Landbouwers. Waarschijnlijk ging de voorkeur wel uit naar de randen van de-
ze daluitspoelingswaaier, waar deze namelijk vaak aan de buitenzijde begrensd door beekdalen. De 
hoger geleden daluitspoelingswaaier was van nature voldoende gedraineerd en daarmee mede ge-
schikt als landbouwgronden. Direct langs het beekdal vormde natuurlijke graslanden geschikte graas-
gronden voor vee. 
 
Het plangebied heeft deel uitgemaakt van de Loosche Enk, een landbouw-/essencomplex dat ten 
noordwesten van de historische kern van Apeldoorn lag en landschappelijk de hogere delen van de 
daluitspoelingswaaier omvatte (vormde de meest geschikte landbouwgronden, maar waar wel plag-
genbemesting nodig was om het niveau van gewassenopbrengst te handhaven). De verzameling van 
boerderijen vormde het buurtschap Het Loo. Het betrof echter ook een locatie die in trek was bij de 
adel. In de eerste helft van de 15

e
 eeuw werd dan ook het jachtslot Het Loo gebouwd, dat heden be-

kend staat als het Oude Loo. De nabijgelegen bossen van het huidige kroondomein vormde zeer ge-
schikte jachtgebieden. Door de aanleg van sprengen konden water-/vijverpartijen en een gracht rond-
om het jachtslot worden aangelegd. In 1685 wordt door Willem III het besluit genomen om het huidige 
Paleis Het Loo te laten bouwen. Het noordwestelijk gelegen terreindeel werd omgevormd en in de 
loop van meer dan 300 jaar diverse malen aangepast (ook de huidige ondergrondse delen) tot het 
bestaande bordes. De twee oostelijk gelegen terreindelen kwamen grenzend aan en deels ook bin-
nen de voormalige/bestaande paleisbebouwing te liggen. Daarnaast hebben tijdens het bestaan van 
Paleis het Loo nog diverse vernieuwingen van de paleisbebouwing en de omliggende tuinen plaats-
gevonden. 
 
Op de archeologische beleidskaart/kenniskaart van de gemeente Apeldoorn wordt de Loosche Enk 
aangeduid als een gemeentelijk archeologisch terrein of een terrein met 'specifieke archeologische 
waarde'. Buiten het omvangrijke terrein van Paleis Het Loo zijn het aantal archeologische onder-
zoeken binnen het onderzoeksgebied vrij beperkt. Waarnemingen in de directe omgeving van het 
plangebied zijn gerelateerd aan het jachtslot Het Loo dan wel de tuinen van Paleis Het Loo. Alleen op 
grotere afstand ten oosten van het plangebied zijn sporen van boerderijen aangetroffen van het type 
Gasselte B en daterend uit de Late-Middeleeuwen. Waarschijnlijk zijn deze middeleeuwse agrarische 
bewoningsactiviteiten te koppelen aan het ontstaan en ontwikkeling van de Loosche Enk. Recentelijk 
is ter plaatse van de basse-cour (het voorplein) van Paleis Het Loo al een archeologisch vooronder-
zoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het archeologisch niveau is 
verstoord/aangetast, maar dat dieper doorlopende sporen nog wel intact aanwezig kunnen zijn en dat 
er een in 1912 aangelegde tunnel aanwezig is. Behalve voor infrastructurele elementen/werken geld 
er ook nog een verwachting voor andere vondsten uit de tijd van de bouw en het gebruik als paleis. 
Geadviseerd is een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonder-
zoek met een mogelijke doorstart naar een definitieve opgraving. 
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Op basis van bovenstaande uitgangspunten en conform de archeologische beleidsadvieskaart van de 
gemeente Apeldoorn, kunnen er in het plangebied archeologische resten voorkomen uit alle archeolo-
gische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. De kans op het voorkomen van resten van Jagers-
Verzamelaars en laatprehistorische Landbouwers (Laat-Paleolithicum t/m Romeinse tijd) wordt mid-
delhoog geacht (zie tabel VIII), maar mogelijk zijn eventueel aanwezige resten uit deze perioden 
reeds verstoord/vergraven tijdens de bouw van Paleis Het Loo en latere vernieuwingen. De aanwe-
zigheid van een plaggendek zal wel voor een betere bescherming en conservering van archeolo-
gische resten, en daardoor van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats hebben gezorgd, 
ten opzichte van een terrein (met een vergelijkbare landschappelijke ligging als onderhavig plange-
bied) waar geen plaggendek aanwezig is. De middelhoge verwachting is verder gebaseerd op dat er 
in de omgeving van het plangebied tot op heden geen archeologische resten van Jagers-Verzame-
laars en laatprehistorische Landbouwers zijn aangetroffen, hoewel het aantal in ARCHIS geregi-
streerde onderzoeken in de omgeving van het plangebied vrij beperkt zijn. De eventueel aanwezige 
archeologische resten zullen hoofdzakelijk bestaan uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Ver-
wacht wordt dat organische resten en bot slecht zijn geconserveerd, vanwege de diepe grondwater-
standen. Voor de perioden Middeleeuwen en Nieuwe tijd tot aan 1685 is de verwachting wel hoog, 
maar ook hiervoor geldt dat eventueel aanwezige resten en/of sporen uit deze perioden kunnen zijn 
aangetast/vergraven. Uit deze perioden kunnen resten en sporen van een (boeren)erf gevonden wor-
den.  
 
Voor de perioden Nieuwe tijd ná 1685 is de archeologische verwachting hoog. Op basis van het ge-
bruik van het plangebied worden onder het maaiveld aanwezige historische bebouwingsstructuren 
(muur-/funderingsresten) en vondsten verwacht gerelateerd aan het Paleis Het Loo. Archeologische 
resten uit deze periode worden ter plaatse van het bestaande bordes in en direct onder de opho-
gingslaag/opvulling verwacht (opgebracht ten behoeve van de aanleg van het bordes). Het bordes 
zelf als de onder het bordes aanwezige bebouwing dienen ook gezien te worden als structuren van 
archeologische/bouwhistorische waarde, maar zijn reeds gedocumenteerd en veelvuldig fotografisch 
vastgelegd tijdens een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek in 2015. 
 
Ter plaatse van de meest oostelijk gelegen terreindelen (noordelijke deel tussen twee bestaande 
vleugels en de locatie van de huidige fietsenstalling) worden archeologische resten verwacht direct 
onder de klinkerverharding.  
 
Bodemverstoring 
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde 
van archeologische vindplaatsen wordt mede bepaald door de mate waarin vondsten in situ bewaard 
zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn. Het gehele paleis is reeds door middel van 
een grootschalig bouwhistorisch onderzoek onderzocht.

21
 Ter plaatse dan wel aangrenzend van 

onderhavig plangebied zijn dan ook diverse bouwkundige ingrepen uitgevoerd.  
 
Bordes en hieronder aanwezige ruimten 
Onder zowel het westelijke als het oostelijke deel van het bordes bevinden zich een tunnel/onder-
doorgang en in het centraal-zuidelijke deel een dienstruimte. Tijdens de laatste grootschalige restau-
ratie in de jaren 1977-1984 zijn deze ruimten ontgraven en volledig vernieuwd. Op basis van een in 
2015 uitgebreidt bouwhistorisch onderzoek worden (delen van) de in 1699 aangelegde fundamenten 
(muurwerk/funderingsresten) verwacht onder het vloerniveau van het Koning’s bad, dat aansluit op de 
tunnel/onderdoorgang onder het westelijke deel van het bordes. De voorganger van de tunnel/onder-
doorgang onder het westelijke deel van het bordes, tevens gebouwd in 1699, is in 1975 ontgraven. Er 
kan echter niet met zekerheid worden aangegeven dat oudere fundamenten in 1975 ook volledig zijn 
verwijderd, dus er moet vooralsnog rekening worden gehoudend met oudere fundamenten ter plaat-
se, meest waarschijnlijk ook onder het huidige vloerniveau.  
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 Dröge bureau voor bouwhistorie en MoNed bouwhistorie en bouwkunde, 2015 
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De onder het centraal-zuidelijke deel van het bordes aanwezige dienstruimte is in 1767 gebouwd en 
heeft sedert de bouw geen veranderingen ondergaan. 18

e
-eeuws muurwerk/fundamenten zullen dus 

ter plaatse aanwezig zijn. Verder zijn in 1894 ter plekke van het bordes nog twee aanbouwen toege-
voegd die met de laatste grootschalige restauratie weer zijn gesloopt. Er wordt echter niet duidelijk 
vermeld of het gehele bordes (verhardingen/stoepen) en het lichaam waarop het bordes is gebouwd 
in 1977 geheel is verwijderd. Het kan dus zijn dat (delen van) de fundamenten van deze aanbouwen 
ook nog aanwezig zijn.  
 
Terreindelen langs de oostzijde van het paleis  
Het noordelijke van de twee oostelijke deellocaties is pas in de jaren 1911 t/m 1914 bebouwd geraakt 
en bij de laatste grootschalige restauratie weer verwijderd. De meest oostelijk gelegen deellocatie, ter 
plaatse van de huidige fietsenstalling, is al bebouwd geraakt tijdens de bouw van de oostvleugel rond 
1687. De ondergrondse delen (funderingsresten) zullen dateren uit deze periode, aangezien er geen 
aanwijzingen zijn dat deze tijdens latere restauraties zijn ontgraven (bleef beperkt tot bovengrondse 
renovatie van het bestaande muurwerk). 
 
De verwachting is dat door al deze bouwwerkzaamheden archeologische waarden ouder dan de 
periode van het bestaan van Paleis Het Loo, reeds verstoord dan wel geheel verwijderd zijn. 
Archeologische waarden uit de beginperiode van het bestaan van Paleis Het Loo kunnen echter nog 
wel worden verwacht ter plaatse van het bordes en de meest oostelijk gelegen deellocatie. Voor het 
noordelijke van de twee oostelijke deellocaties zal het gaan om resten die dateren uit de jaren 1911 
t/m 1914 of jonger. 
 
3.10 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 
 
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vra-
gen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 
Bordes en hieronder aanwezige ruimten 
Onder zowel het westelijke als het oostelijke deel van het bordes bevinden zich een tun-
nel/onderdoorgang en in het centraal-zuidelijke deel een dienstruimte. Tijdens de laatste 
grootschalige restauratie in de jaren 1977-1984 zijn deze ruimten ontgraven en volledig ver-
nieuwd. Op basis van een in 2015 uitgebreidt bouwhistorisch onderzoek worden (delen van) 
de in 1699 aangelegde fundamenten (muurwerk/funderingsresten) verwacht onder het vloer-
niveau van het Koning’s bad, dat aansluit op de tunnel/onderdoorgang onder het westelijke 
deel van het bordes. De voorganger van de tunnel/onderdoorgang onder het westelijke deel 
van het bordes, tevens gebouwd in 1699, is in 1975 ontgraven. Er kan echter niet met zeker-
heid worden aangegeven dat oudere fundamenten in 1975 ook volledig zijn verwijderd, dus er 
moet vooralsnog rekening worden gehoudend met oudere fundamenten ter plaatse, meest 
waarschijnlijk ook onder het huidige vloerniveau. De onder het centraal-zuidelijke deel van het 
bordes aanwezige dienstruimte is in 1767 gebouwd en heeft sedert de bouw geen verande-
ringen ondergaan. 18

e
-eeuws muurwerk/fundamenten zullen dus ter plaatse aanwezig zijn. 

Verder zijn in 1894 ter plekke van het bordes nog twee aanbouwen toegevoegd die met de 
laatste grootschalige restauratie weer zijn gesloopt. Er wordt echter niet duidelijk vermeld of 
het gehele bordes (verhardingen/stoepen) en het lichaam waarop het bordes is gebouwd in 
1977 geheel is verwijderd. Het kan dus zijn dat (delen van) de fundamenten van deze aan-
bouwen ook nog aanwezig zijn.  
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Terreindelen langs de oostzijde van het paleis  
Het noordelijke van de twee oostelijke deellocaties is pas in de jaren 1911 t/m 1914 bebouwd 
geraakt en bij de laatste grootschalige restauratie weer verwijderd. De meest oostelijk gele-
gen deellocatie, ter plaatse van de huidige fietsenstalling, is al bebouwd geraakt tijdens de 
bouw van de oostvleugel rond 1687. De ondergrondse delen (funderingsresten) zullen date-
ren uit deze periode, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat deze tijdens latere restauraties 
zijn ontgraven (bleef beperkt tot bovengrondse renovatie van het bestaande muurwerk). 

 
De verwachting is dat door al deze bouwwerkzaamheden archeologische waarden ouder dan 
de periode van het bestaan van Paleis Het Loo, reeds verstoord dan wel geheel verwijderd 
zijn. Archeologische waarden uit de beginperiode van het bestaan van Paleis Het Loo kunnen 
echter nog wel worden verwacht ter plaatse van het bordes en de meest oostelijk gelegen 
deellocatie. Voor het noordelijke van de twee oostelijke deellocaties zal het gaan om resten 
die dateren uit de jaren 1911 t/m 1914 of jonger. 
 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-
punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -
rug, nabij een veengebied of een beekdal)? 
Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied binnen een ho-
ger geleden daluitspoelingswaaier ligt. Deze landschappelijke eenheden hadden in principe al 
voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging als tij-
delijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum was de daluitspoe-
lingswaaier ook geschikt als nederzettingslocatie voor Landbouwers. Waarschijnlijk ging de 
voorkeur wel uit naar de randen van deze daluitspoelingswaaier, waar deze namelijk vaak 
aan de buitenzijde begrensd door beekdalen. De hoger geleden daluitspoelingswaaier was 
van nature voldoende gedraineerd en daarmee mede geschikt als landbouwgronden. Direct 
langs het beekdal vormde natuurlijke graslanden geschikte graasgronden voor vee. 

 
Het plangebied heeft deel uitgemaakt van de Loosche Enk, een landbouw-/essencomplex dat 
ten noordwesten van de historische kern van Apeldoorn lag en landschappelijk de hogere de-
len van de daluitspoelingswaaier omvatte (vormde de meest geschikte landbouwgronden, 
maar waar wel plaggenbemesting nodig was om het niveau van gewassenopbrengst te 
handhaven). De verzameling van boerderijen vormde het buurtschap Het Loo. Het betrof ech-
ter ook een locatie die in trek was bij de adel. In de eerste helft van de 15

e
 eeuw werd dan 

ook het jachtslot Het Loo gebouwd, dat heden bekend staat als het Oude Loo. De nabijgele-
gen bossen van het huidige kroondomein vormde zeer geschikte jachtgebieden. Door de aan-
leg van sprengen konden water-/vijverpartijen en een gracht rondom het jachtslot worden 
aangelegd. In 1685 wordt door Willem III het besluit genomen om het huidige Paleis Het Loo 
te laten bouwen. Het noordwestelijk gelegen terreindeel werd omgevormd en in de loop van 
meer dan 300 jaar diverse malen aangepast (ook de huidige ondergrondse delen) tot het be-
staande bordes. De twee oostelijk gelegen terreindelen kwamen grenzend aan en deels ook 
binnen de voormalige/bestaande paleisbebouwing te liggen. Daarnaast hebben tijdens het 
bestaan van Paleis het Loo nog diverse vernieuwingen van de paleisbebouwing en de omlig-
gende tuinen plaatsgevonden. 

 
Op de archeologische beleidskaart/kenniskaart van de gemeente Apeldoorn wordt de Loo-
sche Enk aangeduid als een gemeentelijk archeologisch terrein of een terrein met 'specifieke 
archeologische waarde'. Buiten het omvangrijke terrein van Paleis Het Loo zijn het aantal ar-
cheologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied vrij beperkt. Waarnemingen in de 
directe omgeving van het plangebied zijn gerelateerd aan het jachtslot Het Loo dan wel de 
tuinen van Paleis Het Loo.  



 

 

 

 

Rapport 2718.001 versie 3  Pagina 26 van 35 

Alleen op grotere afstand ten oosten van het plangebied zijn sporen van boerderijen aange-
troffen van het type Gasselte B en daterend uit de Late-Middeleeuwen. Waarschijnlijk zijn de-
ze middeleeuwse agrarische bewoningsactiviteiten te koppelen aan het ontstaan en ontwikke-
ling van de Loosche Enk. Recentelijk is ter plaatse van de basse-cour (het voorplein) van Pa-
leis Het Loo al een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van 
dit onderzoek blijkt dat het archeologisch niveau is verstoord/aangetast, maar dat dieper 
doorlopende sporen nog wel intact aanwezig kunnen zijn en dat er een in 1912 aangelegde 
tunnel aanwezig is. Behalve voor infrastructurele elementen/werken geldt er ook nog een 
verwachting voor andere vondsten uit de tijd van de bouw en het gebruik als paleis. Geadvi-
seerd is een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonder-
zoek met een mogelijke doorstart naar een definitieve opgraving. 

 
 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden 
vanaf het Laat-Paleolithicum. De kans op het voorkomen van resten van Jagers-Verzame-
laars en laatprehistorische Landbouwers (Laat-Paleolithicum t/m Romeinse tijd) wordt mid-
delhoog geacht, maar mogelijk zijn eventueel aanwezige resten uit deze perioden reeds ver-
stoord/vergraven tijdens de bouw van Paleis Het Loo en latere vernieuwingen. De aanwezig-
heid van een plaggendek zal wel voor een betere bescherming en conservering van archeo-
logische resten, en daardoor van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats heb-
ben gezorgd, ten opzichte van een terrein (met een vergelijkbare landschappelijke ligging als 
onderhavig plangebied) waar geen plaggendek aanwezig is. De middelhoge verwachting is 
verder gebaseerd op dat er in de omgeving van het plangebied tot op heden geen archeolo-
gische resten van Jagers-Verzamelaars en laatprehistorische Landbouwers zijn aangetroffen, 
hoewel het aantal in ARCHIS geregistreerde onderzoeken in de omgeving van het plangebied 
vrij beperkt zijn. De eventueel aanwezige archeologische resten zullen hoofdzakelijk bestaan 
uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Verwacht wordt dat organische resten en bot 
slecht zijn geconserveerd, vanwege de diepe grondwaterstanden. Voor de perioden Middel-
eeuwen en Nieuwe tijd tot aan 1685 is de verwachting wel hoog, maar ook hiervoor geldt dat 
eventueel aanwezige resten en/of sporen uit deze perioden kunnen zijn aangetast/vergraven. 
Uit deze perioden kunnen resten en sporen van een (boeren)erf gevonden worden.  

 
Voor de perioden Nieuwe tijd ná 1685 is de archeologische verwachting hoog. Op basis van 
het gebruik van het plangebied worden onder het maaiveld aanwezige historische bebou-
wingsstructuren (muur-/funderingsresten) en vondsten verwacht gerelateerd aan het Paleis 
Het Loo. Archeologische resten uit deze periode worden ter plaatse van het bestaande bor-
des in en direct onder de ophogingslaag/opvulling verwacht (opgebracht ten behoeve van de 
aanleg van het bordes). Het bordes zelf als de onder het bordes aanwezige bebouwing die-
nen ook gezien te worden als structuren van archeologische/bouwhistorische waarde, maar 
zijn reeds gedocumenteerd en veelvuldig fotografisch vastgelegd tijdens een uitgebreid 
bouwhistorisch onderzoek in 2015. 

 
Ter plaatse van de meest oostelijk gelegen terreindelen (noordelijke deel tussen twee be-
staande vleugels en de locatie van de huidige fietsenstalling) worden archeologische resten 
verwacht direct onder de klinkerverharding.  
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4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een gecombineerd verkennend en 
karterend booronderzoek, conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het in-
ventariserend veldonderzoek is op 19 oktober 2016 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector) een 
Plan van aanpak (PvA) opgesteld. 
 
In totaal zijn er zeven boringen gezet, waarvan vier gelijkmatig verspreide boringen ter plaatse van 
het bestaande bordes en drie gelijkmatig verspreide boringen ter plaatse van de twee terreindelen 
langs de oostzijde van het paleis (zie figuur 15). Er is geboord tot een diepte van maximaal 220 cm -
mv met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn lithologisch conform de Ar-
cheologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

22
 De boringen zijn met meetlinten en 

een meetwiel ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In Bijlage 7 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en 
foto’s van de opgeboorde profielen weergegeven.  
 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een 
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuur-
lagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen (verkennende fase van het inventariserend veldon-
derzoek). Het opgeboorde materiaal is gezeefd met behulp van een zeef met een maaswijdte van 4 
mm. Het zeefresidu is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals frag-
menten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc. (karterende fase van het inventari-
serend veldonderzoek).  
 
4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 8 
weergegeven. De algemene bodemopbouw wordt als volgt weergegeven: 
 
Tabel IX.  Bodemopbouw ter plaatse van het bordes (boringen 1 t/m 4) 

 

Diepte (cm -mv) Samenstelling Interpretatie 

Direct onder de klinkerverharding 
en dunne laag cunet-
/stabilisatiezand tot gemiddeld 300 

Donkerbruingrijs tot lichtgeelbruin gekleurd, zwak grindig, 
matig fijn zand, gevlekt en vermengd met resten bak-
steenpuin 

Opgebrachte laag/opvulling, opgebracht 
tijdens de laatste grootschalige renova-
tie/restauratie en aanleg van het huidige 
bordes in 1977-1984. 

Vanaf gemiddeld 300 tot 400 
(einde boordiepte) 
 

Lichtoranjebruin (roestvlekken) tot lichtgeelgrijs gekleurd, 
zwak grindig, zwak tot sterk siltig, zeer fijn tot zeer grof 
zand, slecht gesorteerd 

C-horizont, sneeuwsmeltwaterafzettingen 

 
Tabel X.  Bodemopbouw twee terreindelen langs de oostzijde van het paleis (boringen 5 t/m 7) 

 

Diepte (cm -mv) Samenstelling Interpretatie 

Direct onder de klinkerverharding 
en dunne laag cunet-
/stabilisatiezand tot gemiddeld 120 

Grijsbruin tot lichtgrijsbruin, zwak grindig, matig fijn tot 
matig grof zand, gevlekt en vermengd met resten bak-
steenpuin 

Geroerde/verstoorde laag, aangebrachte 
laag 

Vanaf gemiddeld 120 tot 200 
(einde boordiepte) 

Lichtgeel tot geelwit gekleurd, zwak grindig, zwak siltig, 
zeer fijn tot matig fijn zand, slecht gesorteerd 

C-horizont, sneeuwsmeltwaterafzettingen 

                                                      
22
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Ter plaatse van het centrale deel van het bordes is getracht vier boringen te zetten tot voorbij de op-
gebrachte lagen grond waarmee het ten opzichte van de aangrenzende paleistuinen hoger gelegen 
bordes is gerealiseerd. Het hoogteverschil tussen het niveau van het bordes en van de paleistuinen 
bedraagt circa 260 cm (tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden opgemeten). Ter plaatse 
van de boringen 1 en 3 was de bijmenging nog voldoende beperkt waardoor handmatige boringen 
konden worden gezet. Uit deze boringen blijkt dat tot gemiddeld 300 cm -mv sprake is van een opge-
brachte laag/opvulling, bestaande uit donkerbruingrijs tot lichtgeelbruin gekleurd (sterk gevlekt), zwak 
grindig, matig fijn zand. Met een scherpe overgang bevindt zich hieronder de onverstoorde bodemop-
bouw en bestaat uit lichtoranjebruin (roestvlekken tot lichtgeelgrijs gekleurd, zwak grindig, zwak tot 
sterk siltig, zeer fijn tot zeer grof zand. Het gaat direct om de C-horizont. De slechte sortering en het 
voorkomen van grind is kenmerkend voor sneeuwsmeltwaterafzettingen. Goede gesorteerde dek-
zandafzettingen zijn niet waargenomen. De boringen 2 en 4 zijn op 100 cm -mv gestaakt op een mas-
sieve verharding. Restanten van de natuurlijke bodemopbouw zijn in de boringen 1 en 3 niet waar-
genomen. Als natuurlijke bodemopbouw werd een holtpodzolprofiel verwacht waarop een antropo-
geen plaggendek was opgebracht in de tijd dat het plangebied deel uitmaakt van de Loosche Enk. 
Waarschijnlijk door de aanleg van het huidige bordes dan wel tijdens eerdere bouwwerkzaamheden 
zijn dermate verstorende bodemingrepen uitgevoerd dat het archeologisch vondsten- als sporenni-
veau volledig zijn verwijderd. Het pakket opvulzand tot gemiddeld 300 cm -mv zal, gezien zijn egale 
maar wel gevlekte kleuring tot deze diepte, zeer waarschijnlijk zijn aangebracht tijdens de laatste 
grootschalige renovatie/restauratie en aanleg van het huidige bordes in 1977-1984. 
 
Ter plaatse van de terreindelen langs de oostzijde van het paleis zijn eveneens geen restanten van 
de natuurlijke bodemopbouw waargenomen. Hier komt tot gemiddeld 120 cm een laag grijsbruin tot 
lichtgrijsbruin (gevlekt), zwak grindig, matig fijn tot matig grof zand voor, vermengd met resten/losse 
brokken baksteenpuin (20

e
 eeuw materiaal). De onderliggende sneeuwsmeltwaterafzettingen bestaan 

hier uit lichtgeel tot geelwit gekleurd, zwak grindig, zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn, slecht gesorteerd 
zand. Ook voor deze terreindelen lijkt het waarschijnlijk dat tijdens de bouw dan wel renovatie van het 
paleis dermate verstorende bodemingrepen zijn uitgevoerd dat het archeologisch vondsten- als spo-
renniveau reeds volledig verwijderd zijn. Boring 5 is niet gestuit op een massieve verharding van mo-
gelijk nog aanwezige restanten muurwerk/funderingen, maar deze boringen kan net zo goed gezet 
zijn buiten deze vaak lijnvormige elementen. 
 
Archeologie (geen archeologische indicatoren aangetroffen) 
Vanuit de verkennende fase van het booronderzoek blijkt dat de oorspronkelijke/natuurlijke bodem-
opbouw, en daarmee het archeologisch vondsten- als sporenniveau, reeds volledig is weggegraven. 
Het opgeboorde materiaal is nog wel gezeefd over een 4 mm zeef tot 30 cm in de top van de C-
horizont. In het zeefresidu zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De losse resten/brok-
ken baksteenpuin aangetroffen in het opvullingsmateriaal (bordes) dan wel de aangebrachte lagen 
(terreindelen langs de oostzijde van het paleis) zijn vanuit archeologisch oogpunt niet relevant (20

e
 

eeuw daterend materiaal) of liggen buiten hun oorspronkelijke context. Deze resten zullen tijdens de 
laatste restauratieperiode in de jaren 1977-1984 zijn opgemengd. 
 
Ter plaatse van de boringen 2 en 4 bevindt zich onder het niveau waarop deze boringen gestaakt zijn 
massieve verharding. Waarschijnlijk gaat het om de buitenzijde van muurwerk waaruit de dienstruimte 
onder het centraal-zuidelijke deel, respectievelijk de oostelijke tunnel zijn opgebouwd. In het eerste 
geval gaat het hoogstwaarschijnlijk om laat 17

e
-eeuws muurwerk, en in het tweede om reconstructie-

muurwerk dat tijdens de laatste grootschalige renovatie in de jaren 1977-1984 is gebouwd. 
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4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 
Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 

Ter plaatse van de twee boringen gezet in het centraal-noordelijke deel van het bordes (dat 
circa 260 cm hoger ligt ten opzichte van de ten noorden gelegen paleistuinen) is een opge-
brachte laag/opvulling aangetroffen met een dikte van circa 300 cm en bestaande uit donker-
bruingrijs tot lichtgeelbruin gekleurd (sterk gevlekt), zwak grindig, matig fijn zand. Dit pakket 
opvulzand zal, gezien zijn egale maar wel gevlekte kleuring tot deze diepte, zeer waarschijn-
lijk zijn aangebracht tijdens de laatste grootschalige renovatie/restauratie en aanleg van het 
huidige bordes in 1977-1984. Met een scherpe overgang bevindt zich hieronder de onver-
stoorde bodemopbouw en bestaat uit lichtoranjebruin (roestvlekken) tot lichtgeelgrijs ge-
kleurd, zwak grindig, zwak tot sterk siltig, zeer fijn tot zeer grof zand. Het gaat direct om de C-
horizont. De slechte sortering en het voorkomen van grind is kenmerkend voor sneeuwsmelt-
waterafzettingen. De twee boringen in het centraal-zuidelijke deel van het bordes zijn op 100 
cm -mv gestaakt op een massieve verharding, Waarschijnlijk gaat het om de buitenzijde van 
muurwerk waaruit de doorgangen/tunnels aan weerzijden dan wel het kapelletje in het cen-
traal-zuidelijke deel onder het bordes zijn opgebouwd.  
 
Ter plaatse van de terreindelen langs de oostzijde van het paleis komt tot gemiddeld 120 cm 
een laag grijsbruin tot lichtgrijsbruin (gevlekt), zwak grindig, matig fijn tot matig grof zand voor, 
vermengd met resten/losse brokken baksteenpuin (20

e
 eeuws materiaal). De onderliggende 

sneeuwsmeltwaterafzettingen bestaan hier uit lichtgeel tot geelwit gekleurd, zwak grindig, 
zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn, slecht gesorteerd zand. 
 
Restanten van de natuurlijke bodemopbouw zijn in geen van de gezette boringen waargeno-
men. Als natuurlijke bodemopbouw werd een holtpodzolprofiel verwacht waarop een antropo-
geen plaggendek was opgebracht in de tijd dat het plangebied deel uitmaakt van de Loosche 
Enk. Waarschijnlijk tijdens de bouw dan wel renovatie van het paleis zijn dermate verstorende 
bodemingrepen uitgevoerd, waardoor het archeologisch vondsten- als sporenniveau reeds 
volledig verwijderd zijn. 

 
 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
Zie beantwoording bovenstaande onderzoeksvraag. 

 
 Zijn, daar waar het bodemprofiel intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
Vanuit de verkennende fase van het booronderzoek blijkt dat de oorspronkelijke/natuurlijke 
bodemopbouw, en daarmee het  archeologisch vondsten- als sporenniveau, reeds volledig is 
weggegraven. Het opgeboorde materiaal is nog wel gezeefd over een 4 mm zeef tot 30 cm in 
de top van de C-horizont. In het zeefresidu zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
De resten/brokken baksteenpuin aangetroffen in het opvullingsmateriaal (bordes) dan wel de 
aangebrachte lagen (terreindelen langs de oostzijde van het paleis) zijn vanuit archeologisch 
oogpunt niet relevant (recent daterend materiaal) of liggen buiten hun oorspronkelijke context. 
Deze resten zullen tijdens de laatste restauratieperiode in de jaren 1977-1984 zijn opge-
mengd. 
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Ter plaatse van de twee meest zuidelijk gezette boringen binnen het bordes komen onder het 
niveau waarop de boringen gestaakt zijn massieve verhardingen voor. Waarschijnlijk gaat het 
om de buitenzijde van muurwerk waaruit de dienstruimte onder het centraal-zuidelijke deel, 
respectievelijk de oostelijke tunnel zijn opgebouwd. In het eerste geval gaat het hoogstwaar-
schijnlijk om laat 17

e
-eeuws muurwerk, en in het tweede om reconstructie-muurwerk dat tij-

dens de laatste grootschalige renovatie in de jaren 1977-1984 is gebouwd. 
  
 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
Er zijn geen archeologisch relevante lagen aangetroffen. 

 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een ligging heeft op een hoger gelegen dal-
uitspoelingswaaier als overgangs-/randzone van de ten westen gelegen Oost-Veluwse stuw-
wal naar het ten oosten gelegen Pleistocene bekken van de Gelderse IJssel (waar de huidige 
Gelderse IJssel doorheen stroomt). Deze landschappelijke eenheden hadden in principe al 
voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging als tij-
delijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum was de daluitspoe-
lingswaaier ook geschikt als nederzettingslocatie voor Landbouwers. Het plangebied heeft 
deel uitgemaakt van de Loosche Enk, een landbouw-/essencomplex dat ten noordwesten van 
de historische kern van Apeldoorn lag en landschappelijk de hogere delen van de daluitspoe-
lingswaaier omvatte. De verzameling van boerderijen vormde het buurtschap Het Loo. Het 
betrof echter ook een locatie die in trek was bij de adel. In 1685 wordt door Willem III het be-
sluit genomen om het huidige Paleis Het Loo te laten bouwen. Het noordwestelijk gelegen ter-
reindeel werd omgevormd en in de loop van meer dan 300 jaar diverse malen aangepast (ook 
de huidige ondergrondse delen) tot het bestaande bordes. De twee oostelijk gelegen terrein-
delen kwamen grenzend aan en deels ook binnen de voormalige/bestaande paleisbebouwing 
te liggen. Daarnaast hebben tijdens het bestaan van Paleis het Loo nog diverse vernieuwin-
gen van de paleisbebouwing en de omliggende tuinen plaatsgevonden. 

 
Het plangebied heeft een middelhoge verwachting op het voorkomen van resten van Jagers-
Verzamelaars en laatprehistorische Landbouwers (Laat-Paleolithicum t/m Romeinse tijd). De 
middelhoge verwachting is gebaseerd op dat er in de omgeving van het plangebied tot op he-
den geen archeologische resten van Jagers-Verzamelaars en laatprehistorische Landbou-
wers zijn aangetroffen. Voor de perioden Middeleeuwen en Nieuwe tijd tot voor 1685 als ná 
1685 is de verwachting hoog. Voor de periode ná 1685 is deze ook hoog, maar gaat het spe-
cifiek om resten die te relateren zijn aan het Paleis Het Loo. Archeologische resten uit deze 
periode worden ter plaatse van het bestaande bordes in en direct onder de ophogings-
laag/opvulling verwacht (opgebracht ten behoeve van de aanleg van het bordes). Het bordes 
zelf dient ook gezien te worden als een structuur van archeologische/bouwhistorische waar-
de, maar is reeds gedocumenteerd en veelvuldig fotografisch vastgelegd. Ter plaatse van de 
oostelijk gelegen terreindelen worden archeologische resten verwacht direct onder de klinker-
verharding.  

 
De resultaten van het inventariserend veldonderzoek (gecombineerd verkennende en karte-
rende fase) bevestigd dat het plangebied binnen een daluitspoelingswaaier ligt. Het verwach-
te en van nature gevormde holtpodzolprofiel (bruine bosgrond), evenals een afdekkend plag-
gedek, is niet aangetroffen. Ter plaatse van het bordes (en waar doorgeboord kon worden) 
komt een circa 3 meter dikke opgebrachte laag/opvulling voor (aangebracht tijdens de laatste 
grootschalige renovatie/restauratie en aanleg van het huidige bordes in 1977-1984) met hier-
onder een scherpe overgang direct naar de C-horizont, in de vorm van sneeuwsmeltwateraf-
zettingen.  
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Ter plaatse van de terreindelen langs de oostzijde van het paleis reiken bodemverstorende 
ingrepen tot circa 120 cm -mv en komt hieronder eveneens direct de C-horizont voor. Deze 
bodemverstorende ingrepen zullen zijn uitgevoerd tijdens de bouw dan wel renovatie van het 
paleis (waarschijnlijk vooral tijdens de grootschalige verbouwing in de eerste helft van de ja-
ren ’80 van de 20

e
 eeuw). Door deze verstoringen is het archeologisch vondsten- als sporen-

niveau reeds volledig verwijderd. De resten/brokken baksteenpuin aangetroffen in het opvul-
lingsmateriaal (bordes) dan wel de aangebrachte lagen (terreindelen langs de oostzijde van 
het paleis) zijn vanuit archeologisch oogpunt niet relevant (20

e
 eeuw daterend materiaal) en 

liggen buiten hun oorspronkelijke context. Deze resten zullen tijdens de laatste restauratiepe-
riode in de jaren 1977-1984 zijn opgemengd. Onder het westelijke, zuidelijke als oostelijke 
deel van het bordes is reeds bebouwing aanwezig (tunnels/onderdoorgangen en een dienst-
ruimte). Deze kunnen gezien worden als elementen van bouwhistorische waarde die echter al 
wel aan de binnenzijde onderzocht zijn tijdens een in 2015 uitgevoerd bouwhistorisch onder-
zoek. Het tijdens de boringen geraakte muurwerk zal ter plaatse van de oostelijk gelegen tun-
nel dateren uit de laatste grootschalige renovatieperiode van de jaren 1977-1984, echter deze 
kunnen liggen op oudere, op grotere diepte gelegen (ten opzicht van het huidige bordesni-
veau) restanten muurwerk of funderingsresten die kunnen dateren vanaf het einde van de 17

e
 

eeuw. Ter plaatse van de dienstruimte gaat het hoogstwaarschijnlijk om laat 17
e
-eeuws 

muurwerk. Door middel van handmatige boringen kan de aan- dan wel afwezigheid van ouder 
muurwerk en funderingsresten niet worden aangetoond, maar wordt op basis van in 2015 uit-
gevoerd bouwhistorisch onderzoek nog wel verwacht. 

 
 Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen van de 

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
Op basis van de aangetroffen reeds sterk verstoorde bodemopbouw is er geen aanleiding 
meer om een archeologische vindplaats van Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en 
Mesolithicum) en/of van Landbouwers (vanaf het Neolithicum) met een lage, matige of hoge 
vondstdichtheid in het plangebied te verwachten die dateren uit de periode voordat het Paleis 
het Loo is gebouwd (vóór 1685).  
 
De aanwezige bebouwing onder het bordes (tunnels/onderdoorgangen en een bedrijfsruimte) 
kunnen feitelijk wel gezien worden als elementen van bouwhistorische waarde. Zoals reeds 
aangegeven is er al vrij veel informatie bekend over deze bebouwing, evenals alle andere 
gebouwen die behoren tot Paleis Het Loo. De bebouwing onder het bordes is tijdens de laat-
ste grootschalige renovatie in de jaren 1977-1984 vernieuwd, maar er worden ook nog 17

e
- 

tot 19
e
-eeuwse fundamenten (muurwerk en/of funderingsresten) verwacht in de (diepere) on-

dergrond (ten opzichte van het bestaande niveau van het bordes). Direct langs de begrenzing 
van het meest oostelijk gelegen terreindeel (binnen de huidige fietsenstalling) kan een funde-
ring worden verwacht uit de oudste bouwperiode van de oostvleugel rond 1687. Voor deze 
twee delen van het plangebied blijft de hoge verwachting behouden op het voorkomen van 
restanten gerelateerd aan Paleis Het Loo (muurwerk/funderingen) en ouder dan de 20

e
 eeuw. 

Hier dient dan ook een vervolgonderzoek plaats te vinden. 
 
Voor de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deellocaties worden geen archeologische 
resten meer verwacht ouder dan de 20

e
 eeuw, waardoor ter plaatse geen archeologisch ver-

volgonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge verwachting 
op het voorkomen van resten van Jagers-Verzamelaars en laatprehistorische Landbouwers (Laat-
Paleolithicum t/m Romeinse tijd). De landschappelijke ligging op een hoger gelegen daluitspoelings-
waaier zorgde voor gunstige omstandigheden voor (tijdelijke) bewoning. In de omgeving van het 
plangebied zijn tot op heden echter geen archeologische resten van Jagers-Verzamelaars en laatpre-
historische Landbouwers aangetroffen. Voor de perioden Middeleeuwen en Nieuwe tijd tot voor 1685 
als ná 1685 is de verwachting hoog. Voor de periode ná 1685 gaat het specifiek om resten die te rela-
teren zijn aan het Paleis Het Loo. 
 
In het gehele plangebied (zowel ter plaatse van het bordes als de terreindelen langs de oostzijde van 
het paleis) hebben reeds diepe bodemverstorende ingrepen plaatsgevonden. Ter plaatse van het 
bordes (en waar doorgeboord kon worden) komt een circa 3 meter dikke opgebrachte laag/opvulling 
voor (aangebracht tijdens de laatste grootschalige renovatie/restauratie en aanleg van het huidige 
bordes in 1977-1984) met hieronder een scherpe overgang direct naar de C-horizont, in de vorm van 
sneeuwsmeltwaterafzettingen. Ter plaatse van de terreindelen langs de oostzijde van het paleis rei-
ken bodemverstorende ingrepen tot circa 120 cm -mv en komt hieronder eveneens direct de C-
horizont voor. De bodemverstorende ingrepen zullen zijn uitgevoerd tijdens de bouw dan wel renova-
tie van het paleis (waarschijnlijk vooral tijdens de grootschalige verbouwing in de eerste helft van de 
jaren ’80 van de 20

e
 eeuw). Door deze verstoringen is het archeologisch vondsten- als sporenniveau 

reeds volledig verwijderd. De resten/brokken baksteenpuin aangetroffen in het opvullingsmateriaal 
(bordes) dan wel de aangebrachte lagen (terreindelen langs de oostzijde van het paleis) zijn vanuit 
archeologisch oogpunt niet relevant (20

e
 eeuw daterend materiaal) en liggen buiten hun oorspronke-

lijke context. Deze resten zullen tijdens de laatste restauratieperiode in de jaren 1977-1984 zijn op-
gemengd. Onder het westelijke, zuidelijke als oostelijke deel van het bordes is reeds bebouwing aan-
wezig (tunnels/onderdoorgangen en een dienstruimte). Deze kunnen gezien worden als elementen 
van bouwhistorische waarde die echter al wel aan de binnenzijde onderzocht zijn tijdens een in 2015 
uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek. Het tijdens de boringen geraakte muurwerk zal ter plaatse van 
de oostelijk gelegen tunnel dateren uit de laatste grootschalige renovatieperiode van de jaren 1977-
1984, echter deze kunnen liggen op oudere, op grotere diepte gelegen (ten opzicht van het huidige 
bordesniveau) restanten muurwerk of funderingsresten die kunnen dateren vanaf het einde van de 
17

e
 eeuw. Ter plaatse van de dienstruimte gaat het hoogstwaarschijnlijk om laat 17

e
-eeuws muur-

werk. Door middel van handmatige boringen kan de aan- dan wel afwezigheid van ouder muurwerk 
en funderingsresten niet worden aangetoond, maar wordt op basis van in 2015 uitgevoerd bouwhisto-
risch onderzoek nog wel verwacht. 
 
Geconcludeerd wordt dat er geen aanleiding meer is om een archeologische vindplaats van Jagers-
Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) en/of van Landbouwers (vanaf het Neolithicum) 
met een lage, matige of hoge vondstdichtheid in het plangebied te verwachten die dateren uit de peri-
ode voordat het Paleis het Loo is gebouwd (vóór 1685).  

 
De aanwezige bebouwing onder het bordes (tunnels/onderdoorgangen en een bedrijfsruimte) kunnen 
feitelijk wel gezien worden als elementen van bouwhistorische waarde. Zoals reeds aangegeven is er 
al vrij veel informatie bekend over deze bebouwing, evenals alle andere gebouwen die behoren tot 
Paleis Het Loo. De bebouwing onder het bordes is tijdens de laatste grootschalige renovatie in de 
jaren 1977-1984 vernieuwd, maar er worden ook nog 17

e
- tot 19

e
-eeuwse fundamenten (muurwerk 

en/of funderingsresten) verwacht in de (diepere) ondergrond (ten opzichte van het bestaande niveau 
van het bordes).  
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Direct langs de begrenzing van het meest oostelijk gelegen terreindeel (binnen de huidige fietsenstal-
ling) kan een fundering worden verwacht uit de oudste bouwperiode van de oostvleugel rond 1687. 
Voor deze twee delen van het plangebied blijft de hoge verwachting behouden op het voorkomen van 
restanten gerelateerd aan Paleis Het Loo (muurwerk/funderingen) en ouder dan de 20

e
 eeuw. Voor 

de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deellocaties worden geen archeologische resten meer 
verwacht ouder dan de 20

e
 eeuw. 

 
5.2 Advies 
 
Op grond van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt geadviseerd een archeolo-
gische/bouwhistorische begeleiding te laten uitvoeren wanneer ter plaatse van het bordes graafwerk-
zaamheden zullen worden uitgevoerd die dieper gaan dan 1 meter onder het verhardingsniveau (hui-
dig maaiveldniveau van het bordes), waardoor ondergrondse bouwstructuren (muurwerk/funderings-
resten ouder dan 1977) zullen worden verwijderd. Tevens dient ter plaatse van het meest oostelijk ge-
legen terreindeel (ter plaatse van de bestaande fietsenstalling) ook een archeologische/bouwhistori-
sche begeleiding, omdat langs de buitenste begrenzing ondergronds muurwerk/funderingsresten 
kunnen worden blootgelegd/aangetast tijdens graafwerkzaamheden. 
 
Voor de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deellocaties worden geen archeologische resten 
meer verwacht ouder dan de 20

e
 eeuw, waardoor ter plaatse geen archeologisch vervolgonderzoek 

noodzakelijk wordt geacht. 
 
Voor de archeologische/bouwhistorische begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) noodzake-
lijk, dat voor aanvang van de werkzaamheden moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, 
de gemeente Apeldoorn. 
 
Ten aanzien van het vrij te geven terreindeel (de noordelijke van de twee oostelijk gelegen deelloca-
ties) dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht 
(Erfgoedwet 2016) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garan-
deren: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van 
de gemeente Apeldoorn (mevrouw drs. M. Parlevliet) hiervan per direct in kennis te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Econsultancy 
Doetinchem, 24 januari 2017 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 

 
 

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Legenda 
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Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 

 
 

 
 
 

 

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2010) 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de kaart van Het Loo (Leenen) uit 1748 
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Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de kaart van Het Loo (Leenen) uit 1748 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Minuutplan) 

 

 

 
  

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Minuutplan) (bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 
 



 

 

 

Rapport 2718.001 versie 3   

Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1890 (Bonneblad) 

 

 

 
  

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 
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Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1890 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1933 (Bonneblad) 

 

 

 
 

 
  

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1933 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1988 

 

 

 
 
  

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1988 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 

 

 

 
 

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda zie volgende bladzijde 
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Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 

 

 
 
 

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Legenda 
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Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Figuur 12. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied 

 

 

 
 

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3) 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen de archeologische kenniskaart gemeente Apeldoorn 

 

 

 
  

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda zie volgende bladzijde 
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Situering van het plangebied binnen de archeologische waardenkaart gemeente Apeldoorn 
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Figuur 14. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn 

 

 

 
  

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

 
Legenda zie volgende bladzijde 
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Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn 
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Figuur 15. Boorpuntenkaart 

 

 

 
 
 
 

Apeldoorn (gemeente Apeldoorn) - Koninklijk Park 1 

Legenda 

Plangebied 

Boorpuntenkaart 



 

 

 

Rapport 2718.001 versie 3   

Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiede-
nis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleoli-
thicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde 
zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en 
fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territorium-
gebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met 
de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan 
toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars 
wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de 
rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonu-
menten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het ge-
bruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, voor-
al in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ont-
wikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de 
Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van han-
delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de 3

e
 eeuw ontstond, onder 

meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de 5

e
 eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van 

de grensverdediging langs de Rijn. 
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Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zo-
wel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten 
opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de 
mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse 
staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende sta-
tus was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt 
ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
 
Vanaf de 10

e
 - 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, 
handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële 
revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikke-
lingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste 
deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In 
verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 

 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Ar-
cheologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die 
elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, 
prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen ge-
lijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden 
overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na 
elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische ver-
wachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fa-
se heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderen-
de fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale 
begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande on-
derzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een der-
gelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 4 Nieuwbouwlocaties ter plaatse van het bordes en ter-
reindelen langs de oostzijde van het paleisgebouw 
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Bijlage 5 Diverse overzichtstekeningen en historisch kaartmate-
riaal van Paleis Het Loo en omgeving  
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Bijlage 6 Informatieblad/brochure “Graven in de tuin van Paleis 
Het Loo”  
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Graven in de tuin van
paleis Het Loo

7

In 1685 besluit koning-stadhouder Willem III een 

jachtslot te laten bouwen. De Veluwe herbergt voldoende

wild om grote jachtpartijen te houden en zo de gasten te

kunnen vermaken. Daarnaast leent de locatie zich 

uitstekend om een tuin te laten aanleggen met diverse

fonteinen en cascades. Met de ligging aan de voet van de

Veluwe is men bovendien verzekerd van een grote hoe-

veelheid water met een groot verval waardoor het water

genoeg kracht heeft om diverse fonteinen te laten spuiten.

Na vijftien jaar ontwerpen, bouwen, en aanleggen, zijn het

paleis en de tuin grotendeels gereed. Sinds die tijd kent de

tuin nogal wat aanpassingen. De grootste aanpassing

bestaat uit het aanleggen van een Engelse landschapstuin

over de Franse geometrische tuin heen. Dit gebeurt onder

Lodewijk Napoleon begin negentiende eeuw. In de jaren

80 van de vorige eeuw wordt besloten stapsgewijs de 

oorspronkelijke Franse tuin te herstellen. Begin deze eeuw

heeft voortbordurend op dit herstel de van oorsprong

aanwezige zichtas weer gestalte gekregen door een laan

van bomen te planten vanaf het hek dat de paleistuin

scheidt van het park in noordelijke richting. Dit voorjaar

werd besloten om in het verlengde hiervan ook de 

beukenhaag tussen de colonnades en het hek door te 

zetten tot aan de vijver en daar een houten steiger te 

realiseren. Bij graafwerkzaamheden stuitte men op een

fundament. In opdracht van de Rijksgebouwendienst

heeft de gemeente Apeldoorn in samenwerking met 

amateur-archeologen van het Archeologische

Werkgemeenschap Apeldoorn (AWA) en het Nationaal

Museum Paleis Het Loo in augustus en september van

2003 een opgraving uitgevoerd om duidelijkheid te ver-

schaffen omtrent dit fundament. Het resultaat overtreft

alle verwachtingen. Niet alleen is het formele einde van 

de oorspronkelijke paleistuin aangetroffen, maar is ook

een waterwerk met fonteinen blootgelegd dat binnen

Nederland zijn weerga niet kent.



(Romeyn de Hooghe) 't Konings Loo, ca. 1690.

De tuin van paleis Het Loo kent een bewogen geschiedenis.

Om de Franse koning Lodewijk XIV te overtreffen, liet

Willem III twee kilometers lange waterleidingen aanleggen

van hogerop de Veluwemet als resultaat dat de

Koningsfontein een hoogte bereikte van 13,5 meter.

Daarmee spoot deze fontein hoger dan de fonteinen van

Lodewijk XIV. Naast dit verbluffende staaltje watermanage-

ment zorgde de continue toevoer van schoon kwelwater

Inleiding

Omdat het Loo een koninklijk goed was en grote bekend-

heid genoot in binnen- en buitenland vanwege de prachtige

tuinen en het ingenieus toepassen van watertechnische 

kennis bij de aanleg van fonteinen en cascades, zijn het

paleis en de tuinen vaak onderwerp geweest van tekenaars,

architecten en reizigers. Talrijke historische bronnen als

prenten, reisverslagen en kaarten uit verschillende perioden

zijn bekend die ons verhalen over de schoonheid van het

paleis en de tuinen. De belangrijkste bron is het verslag van

de paleistuin dat in 1699 is opgemaakt door Walter Harris,

lijfarts van Willem III. Nauwgezet beschrijft hij de tuin, de

fonteinen, cascades, beelden en beplanting. Dit verslag heeft

dan ook ten grondslag gelegen aan de reconstructie van de

tuin in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Harris

beschrijft de locatie van de huidige opgraving als volgt:

Voorbij de colonnades voert de laan ons in noordelijke 

richting tussen moestuinen door die aan het zicht worden

onttrokken door een haag van hoge Hollandse iepen. Al 

wandelend, komen wij bij nog een cascade met een fontein.

Aan weerszijden van de cascade ligt een stenen trap van drie

treden die we opgaan. Op het hogere niveau ligt nog een 

fontein, maar deze is niet voorzien van een spuit….. Deze

fontein wordt aan beide zijden geflankeerd door twee, over-

dekte rustplaatsen. Deze zijn voorzien van mooie fresco’s en

de vloer bestaat uit wit marmer. Buiten de rustplaatsen en

rond de fontein is de bodem versierd met een mozaïek van

witte, zwarte en geelachtige kiezelstenen. Wanneer wij nog

ervoor dat het fonteinwater fris was; dit in tegenstelling tot

het fonteinwater in Versailles, alwaar het water rondge-

pompt werd en zodoende kwalijk geurde. Rond 1700 was

de tuin grotendeels gereed. Een eeuw later, rond 1795,

raakt de eens zo prachtige tuin in verval. De tuinen wer-

den geplunderd, beelden meegenomen of kapot gemaakt

en de loden leidingen van de waterwerken ontvreemd.

Tijdens Lodewijk Napoleon (1807) wordt er besloten de

paleistuin onder een dikke laag zand te bedekken en 

conform de mode van die tijd een tuin in de Engelse land-

schapsstijl aan te leggen. Begin jaren tachtig van de vorige

eeuw is men begonnen om de dikke laag zand weer af te

graven en de Franse tuin in oude glorie te herstellen. Enige

jaren later is de reconstructie van een groot deel van de

Franse tuin een feit. Als je vandaag de dag Het Loo

bezoekt, waan je je in het jaar 1700 en kan je genieten van

alle pracht en praal van het paleis en de tuin van Het Loo

zoals dat er bij benadering uitzag ten tijde van Koning-

Stadhouder Willem III.

Historisch onderzoek

Uitsnede van Limittenkaart van W. Leenen uit 1748. Hierop

staan de 2 waterleidingen aangegeven die in opdracht van

Willem III zijn aangelegd.



In het najaar van 2003 is een waterwerk met fonteinen

blootgelegd dat zijn weerga niet kent. De overblijfselen zijn

wonderwel bijzonder goed geconserveerd. Het waterwerk

bestaat uit een waterbekken van 10 bij 4 meter dat aan de

zuidzijde wordt begrensd door een muur van bijna 2 meter

hoogte. Op de muur, die vermoedelijk nog een halve meter

hoger moet zijn geweest, stond een grote, ijzeren balustrade

over de gehele breedte van de laan.

De resultaten van de 
opgraving

eens twee treden van een trap bestijgen die de gehele breedte

van de laan beslaat, kunnen wij niet verder. Ons pad wordt

versperd door een ijzeren balustrade waarachter een kanaal

te zien is. Beneden in het kanaal bevindt zich een fontein

temidden van guirlandes die bestaan uit schelpen, versteende

aarde en sponsachtig gesteente. Vanaf de top valt het water

trapsgewijs op drie schalen van dezelfde substantie.

Vervolgens zijn links en rechts van de fontein nog eens twee

cascades te zien.

De locatie is rond 1690 onder andere afgebeeld door 

P. Schenk in een prent met de titel: “De rustplaats in de

thuyn”. De situatie zoals die op deze prent is getekend,

verwachtten de archeologen dan ook aan te treffen. Een

misvatting bleek later. Kort na de aanvang van de graaf-

werkzaamheden kwam een medewerker van Het Loo met

een “nieuwe” prent van dezelfde maker. Op deze prent die

komt uit een herdruk van een prentenboek zijn nieuwe

veranderingen te zien van deze cascade. De prent dateert

van rond 1700. De afbeelding van deze prent komt groten-

deels overeen met de situatie zoals die in de opgravingsput

werd aangetroffen.

Vanaf de muur keek men in noordelijke richting uit over

de hei waar op een afstand van circa 1300 meter een 

houten piramide was opgericht. Onder langs de muur

stroomde een beek die het waterbekken voorzag van water.

Op ingenieuze wijze was er voor gezorgd dat aan twee 

kanten van het waterbekken water in een cascade het

waterbekken instroomde. Hiertoe tapte men water af van

een aardewerken waterleiding die rond het bassin liep enDe rustplaats in de thuyn (P. Schenk, ca. 1685).

Gezicht der rustplaatsen en nieuwe veranderingen te zien van

achteren over den generalen tuin (P. Schenk, ca. 1697).

Aardewerken pijpleiding.

Houten vloer aan oostzijde van het waterbekken.



tevens water leverde voor de Koningssprong. Het water

werd vervolgens door een loden leiding onder de vloer van

het waterbekken geleid. Direct buiten het waterbekken, in

het oostelijk gekanaliseerde deel van de beek is een grote

cascadebak gevonden die op de rand van het waterbekken

moet hebben gestaan. Van de aardenwerken waterleiding

zijn verschillende delen teruggevonden. Het gaat hier om

een tiental aardewerken pijpleidingelementen. Het is

bekend dat deze elementen diverse versieringen/symbolen

konden voeren (lelie, roos, korenaar, distel en een harp) 

die verwijzen naar de landen waar Willem III zich kon

beroepen op het koningsschap. In de opgraving is één frag-

ment met een Franse lelie afgebeeld. Verrassend echter van

deze pijpleiding is dat op een ander element, niet makkelijk

zichtbaar, een W en een V zijn afgebeeld. Vermoedelijk

betreft het hier een pijpleiding uit de periode van 

Willem V. Uit historische bronnen is op te maken dat in

1765 de tuin en de waterwerken een grote opknapbeurt

hebben gekregen. Om te voorkomen dat zand en leem

door instromend water uit het waterbekken zou wegspoe-

len, heeft men aan beide zijden een houten vloer gemaakt.

Deze bestond uit eikenhouten planken van 30 centimeter

breed. Deze planken waren met nagels bevestigd aan een

raamwerk van balkjes die op hun beurt met ijzeren kram-

men vastgezet waren op een rollaag van de muur.

De beek is enige meters, zowel aan de oost- als de westzijde

van het waterbekken gekanaliseerd. Aan de kopse kanten

van het gekanaliseerde deel zijn delen van een ingestort

bruggenhoofd gevonden. De brug zelf bestond uit een 

aarden wal waaronder een duiker was gelegen, zodat het

water vrij doorgang had. Aan de zijde van het waterbassin

stond op de vier kadehoeken een voluut (steen met een

krul versierd).

Het mooiste onderdeel van deze waterpartij is ongetwijfeld

de opstaande muur van twee meter hoog die versierd is

geweest met diverse mozaïeken. De muur is onderverdeeld

in een aantal segmenten (luiken) welke is voorzien van een

eigen mozaïek. De mozaïeken bestaan uit steentjes van ver-

schillend formaat en kleur die wanneer ze bevochtigd wer-

den door de fonteinen een prachtig aanzicht boden. Het is

een unicum dat de mozaïeken in deze context nog zo gaaf

aanwezig zijn. Een van de luiken is zelfs nog helemaal in

tact. De middelste drie, grotere luiken zijn vermoedelijk

opgevuld geweest met appliques. De aanwezigheid van zeer

veel nagels (spijkers) die uit de muur steken en de resten

hout die op diverse plaatsen bij de luiken zijn vastgesteld,

doet vermoeden dat in een latere fase alle luiken voorzien

zijn geweest van houten appliques. Onder deze luiken

bevindt zich een rollaag van grote natuurstenen keien die

vlak boven de waterlijn zullen hebben gelegen. Onder uit

de muur komt een grote, loden leiding die een spuitkop

naar boven heeft. Naar aanleiding van de vondst van een

derde, kleinere cascadebak mag verondersteld worden dat

deze in het midden van de muur heeft gehangen en door

deze spuitkop werd voorzien van water.

IJzeren ring

Franse lelie als ornament

op een waterleidings-

segment.

Drie van de vier gevonden voluten.

Cascadebak



De loden leiding liep echter door in noordelijke richting.

Midden in het waterbekken iets uit het lood van de muur

maar precies in het midden van de zichtlijn staat een 

stenen fundament waar een fontein, opgebouwd uit drie

lagen van versieringen, heeft gestaan. De loden leiding

zorgde ervoor dat van bovenaf water uitstroomde over de

naar onder breder wordende drie lagen.

Naast het hierboven genoemde waterwerk zijn de funda-

menten van de twee rustplaatsen (reposoirs) aangetroffen.

Deze grensden direct aan de mozaïekmuur. De hoeken van

de reposoirs, waar grote zuilen opgetrokken waren, zijn

diep gefundeerd. Aan de achterzijde daarentegen was dat

niet nodig en daar is dan ook maar een fundament 

aangetroffen van vier stenen dik.

Het geheel van reposoirs en waterwerk staat scheef

georiënteerd ten opzichte van de zichtas. Dit is uitzonder-

lijk omdat de rest van de tuin zich strikt houdt aan de 

geometrische eisen. Waarschijnlijk is de ligging van de daar

aanwezige beek richtinggevend geweest voor dit water-

werk. Deze ligt immers scheef ten opzichte van de zichtlijn.

Het kan er op duiden dat de praktische uitvoering van alle

waterbouwkundige onderdelen in de tuin zo’n enorme

opgaaf was en groot vakmanschap vereiste dat hier geko-

zen is voor een makkelijke oplossing. Het is bekend dat de

waterwerken geregeld gerepareerd moesten worden en het

gebruik maken van een al aanwezige beekbedding gaf enige

zekerheid. Hoewel de prenten dit niet weergeven, is het

mogelijk dat juist deze afwijking in oriëntatie een 

prikkelend fenomeen is geweest in die tijd.

en Willem III alsmede de R van het woord rex is afgebeeld

in sierlijke letters. De cirkel wordt geflankeerd door twee,

dikke engeltjes. Boven de cirkel staat een kroontje dat

tevens de bovenzijde vormt van het object. Drie gaatjes met

schroefdraad geven de locatie van de schroeven aan waar-

mee dit beslagstuk heeft vastgezeten op een kistje, een leren

tas of ander voorwerp. Hoewel men zou verwachten dat je

in een fontein diverse muntjes zou aantreffen, is er tot nu

toe slechts één koperen muntje gevonden.

Naast bovengenoemde vondsten zijn er voornamelijk

gebruiksvoorwerpen, zoals borden, glaswerk, pijpenkopjes

gevonden, hoewel in geringe mate. Naast deze vondsten

zijn er wel veel loodfragmentjes gevonden alsmede een

grote hoeveelheid zwarte steentjes en kleine, gele baksteen-

brokjes. Het vermoeden bestaat dat het centrum van het

waterbekken voorzien is geweest van een mozaïekvloer.

Met deze resultaten is een archeologische vondst die zijn

weerga niet kent binnen Nederland. Zelden werd eerder

een koninklijke tuin of delen daarvan blootgelegd. De 

fundamenten en de staat van conservering maken het zeer

wel mogelijk een natuurgetrouwe reconstructie te maken

van het waterwerk en de reposoirs. In deze brochure zijn

de voorlopige resultaten van de opgraving verwoord.

Nadere bestudering van de vondsten en de sporen kan tot

andere interpretaties en conclusies leiden.

Beslagstuk van verguld koper met de initialen van Willem III

en Mary (restauratie/foto M. Langeveld).

Opgravingstekening

Eén van de mooiste voorwerpen die gevonden is, is een

beslagstuk van verguld koper. Het beslagstuk meet onge-

veer 10 bij 7 centimeter en is opengewerkt zodat er een

wirwar aan sierlijke guirlandes is ontstaan. In het midden

bevindt zich een cirkel waarbinnen de initialen van Mary
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Bijlage 7 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboor-
de profielen 

 

 
 
Vanuit westelijke richting nabij boring 1 
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Vanuit zuidoostelijke richting nabij boring 7 
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Bijlage 8 Boorprofielen 
 
 
 

 
  



 



Projectcode: 2718.001

Bijlage 8    Boorstaten

1
X: 193166,00

Y: 471965,00

m +NAP20,8
0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

Klinkerverharding
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, geelbruin, 
opgebrachte laag/opvulling, gevlekt

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, 
opgebrachte laag/opvulling, gevlekt

310

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, licht witgrijs, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

360

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk 
grindig, lichtbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

400

2
X: 193171,00

Y: 471961,00

m +NAP20,8
0

50

100

0

Klinkerverharding
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, geelbruin, 
opgebrachte laag/opvulling, 
gevlekt, boring gestaakt op 
massieve verharding

100

3
X: 193176,00

Y: 471965,00

m +NAP20,8
0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

Klinkerverharding
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijsbruin, opgebrachte 
laag/opvulling, resten 
baksteenpuin, gevlekt

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witbruin, opgebrachte 
laag/opvulling, resten 
baksteenpuin, gevlekt

140

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, 
opgebrachte laag/opvulling, gevlekt

250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruingeel, opgebrachte 
laag/opvulling, resten 
baksteenpuin, gevlekt295

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, oranjegeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

340

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, licht oranjebruin, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

370

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
geelgrijs, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

385

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht geelbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

400

4
X: 193180,00

Y: 471961,00

m +NAP20,8
0

50

100

0

Klinkerverharding
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, geelbruin, 
opgebrachte laag/opvulling, resten 
baksteenpuin, gevlekt

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
opgebrachte laag/opvulling, 
gevlekt, boring gestaakt op 
massieve verharding

100



Projectcode: 2718.001

Bijlage 8    Boorstaten

5
X: 193272,00

Y: 471848,00

m +NAP18,2
0

50

100

150

200

0

Klinkerverharding
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, lichtbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, resten 
baksteenpuin, gevlekt70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht bruingrijs, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, gevlekt120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

170

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, geelwit, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

200

6
X: 193278,00

Y: 471842,00

m +NAP18,2
0

50

100

150

200

0

Klinkerverharding
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, resten 
baksteenpuin, gevlekt

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, veel resten 
baksteenpuin, gevlekt

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, gevlekt

75

Rood, massieve laag baksteenpuin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelwit, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

200

7
X: 193283,00

Y: 471838,00

m +NAP18,2
0

50

100

150

200

0

Klinkerverharding
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, resten 
baksteenpuin, gevlekt

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, gevlekt

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, 
aangebrachte laag, gevlekt

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geelwit, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

200



 

 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl  



 

 

 


