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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Van Wijnen Recreatiebouw B.V. een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Miggelenbergweg 65 (“Landal Miggelenberg”) te 
Hoenderloo in de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de sloop en nieuw-
bouw van 51 recreatiewoningen worden gerealiseerd. 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. 
Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 
(WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch on-
derzoek uit te voeren (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging. 
 
Doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, 
over bekende en verwachte archeologische waarden, om daarmee een gespecificeerde archeolo-
gische verwachting voor het plangebied op te stellen.  
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauon-
derzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen, en is 
erop gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen het plangebied. 
Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones 
ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van het bodemprofiel. 
Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige archeologische resten 
mogelijk verdwenen zijn.  
 
Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek en/of planaanpassing nood-
zakelijk is. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
De kans op het voorkomen van archeologische resten wordt voor nagenoeg het gehele plangebied 
hoog geacht. Alleen voor het noordwestelijke deel van deelgebied B wordt de kans middelhoog ge-
acht. Deze verwachting is vooral gebaseerd op interpretaties van aardwetenschappelijke gegevens 
(waarop de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn is gebaseerd). Eventueel 
aanwezige archeologische resten worden onder het pakket stuifzand verwacht. Hieronder kan zich 
een intacte en goed geconserveerde paleo-bodem met archeologische resten bevinden. De diepte 
waarop deze paleo-bodem zich kan bevinden is afhankelijk van de dikte van het stuifzandpakket. Een 
mogelijke uitzondering betreft het noordelijke deel van deelgebied B. Bij afwezigheid van stuifzand 
worden de resten direct aan het maaiveld en in/onder de bouwvoor worden verwacht. De eventueel 
aanwezige archeologische resten zullen hoofdzakelijk bestaan uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïn-
gen. Verwacht wordt dat organische resten en bot slecht zijn geconserveerd, vanwege de zeer diepe 
grondwaterstanden en dat afdekking met stuifzand voor maar een relatief korte tijd heeft plaatsge-
vonden. Door het veelal dikke opgestoven zandpakket zullen eventueel aanwezige archeologische 
resten wel goed beschermd zijn tegen natuurlijke en antropogene verstoringen in de bovengrond.  
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Resultaten inventariserend veldonderzoek 
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bodem-
opbouw binnen een groot deel van deelgebied A vanaf het maaiveld bestaat uit een geroerde/ver-
stoorde laag tot minimaal 30 en maximaal 130 cm -mv, gemiddeld tot 100 cm -mv. Met een scherpe 
overgang betreft de onverstoorde bodem direct de C-horizont, in de vorm van geel gekleurd, zwak 
siltig, zeer fijn zand. Dit zeer goed gesorteerde zand betreffen stuifzandafzettingen. In het noordelijke 
deel komen vanaf minimaal 75 cm -mv gestuwde afzettingen voor. Vooral de top van deze laag is 
grindrijk en is mogelijk het gevolg van uitblazing van zand tijdens de periode van zandverstuivingen, 
dat binnen het uiterst oostelijke deel van deelgebied A is aangetroffen. De oorspronkelijke top van de 
dekzandafzettingen, als potentieel woonniveau, zal verstoven zijn tot minimaal voorbij de oorspronke-
lijke top van de C-horizont, aangezien restanten van een bodemprofiel niet zijn waargenomen. Gezien 
de waargenomen dikte van het pakket dekzand van meer dan 2 meter in het zuidelijke, centrale en 
noordwestelijke deel van deelgebied B, is dit ook te verwachten voor deelgebied A. Verstuivingen van 
dekzand en ook nog uitblazing van de zandfractie uit de gestuwde afzettingen betekend dat van een 
archeologisch niveau geen sprake meer is. Restanten van een podzolbodemprofiel zijn binnen het 
overige deel van deelgebied A verder ook niet waargenomen.  
 
Binnen deelgebied B vertoont de bodemopbouw een tweedeling. In het zuidelijke, centrale en noord-
westelijke deel zijn merendeels intacte haarpodzolprofielen aangetroffen. De aanwezigheid van een 
duidelijk ontwikkelde podzolbodem betekend dat de top voor lange tijd aan het maaiveld heeft gele-
gen en dat ter plaatse geen stuifzand voorkomt, in ieder geval niet stuifzand gevormd in de Late-
Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Voor deze delen van deelgebied B wijkt de verwachte landschappelijke 
ligging en bodemkundige opbouw dan ook af, vergeleken met de geomorfologische kaart van de ge-
meente Apeldoorn. Op basis van het booronderzoek is sprake van een landschappelijke ligging bin-
nen een dalglooiing/-helling, bedekt met (Jong) dekzand of stuifzand dat veel ouder is (bijvoorbeeld 
uit de IJzertijd, zodat er nog tijd is geweest voor de vorming van een haarpodzolbodem) dan het stuif-
zand dat is aangetroffen in het noordelijke deel van deelgebied B (en deelgebied A). Het is waar-
schijnlijker dat het gaat om (Jong) dekzand, aangezien in het zuidelijke, centrale en noordwestelijke 
deel van deelgebied B binnen de eerste 2 meter in geen van de hierbinnen gezette boringen een 
begraven haarpodzolprofiel is waargenomen. 
 
Ter plaatse van de terreindelen waar de individuele bungalows staan komt vaak vanaf het maaiveld 
eerst nog een geroerde/opgehoogde laag voor, maar ook hieronder is het podzolprofiel vaak nog 
merendeels intact. Buiten de terrasniveaus bevindt de top van C-horizont zich op gemiddeld 80 cm     
-mv, binnen de terrasniveaus op gemiddeld 120 cm -mv. Het is goed mogelijk dat ten behoeve van de 
aanleg van de terrasniveaus de ene helft van het hellend grondvlak afgegraven om zo de andere helft 
te kunnen ophogen, daarmee een terrasniveau vormend. Hierdoor zal de verstoring veroorzaakt door 
de bouw van de bestaande bungalows (strook-/sleuffunderingen tot circa 80 cm -mv en riool en nuts-
leidingen tot circa 100 cm -mv) niet hebben geleid tot verstoring van het niveau waarin archeolo-
gische resten en sporen worden verwacht. 
 
In het noordelijke deel komen wel stuifzanden voor, waarbij in de overgangszone is waargenomen dat 
het stuifzanden een haarpodzolbodem afdekt (begraven podzol). Voor de top van de stuifzanden 
dient het aanwezige bodemprofiel (logischerwijs) geclassificeerd te worden als duinvaagrond.  
 
Landschappelijk gezien ligt het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B dus bui-
ten het gebied van stuifduinen en stuifzandvlakten, in afwijking met de geomorfologische kaart van de 
gemeente Apeldoorn. Het aanwezige reliëf is het resultaat van de ligging binnen de dalglooiing/-
helling bedekt met dekzand. 
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Conclusie 
Voor het noordelijke deel van deelgebied A geldt dat er geen sprake is van een archeologische ver-
wachting, aangezien het oorspronkelijke dekzandpakket volledig is verstoven en fijn zand is uitgebla-
zen in de top van de gestuwde afzettingen. Voor het overige deel van deelgebied A en het noordelijke 
deel van deelgebied B, waar stuifzandafzettingen voorkomen, geldt voor de bovenste twee meter van 
de bodemopbouw dat er geen sprake is van een archeologische verwachting. Voor het gehele deel-
gebied A en het noordelijke deel van deelgebied B zullen de geplande ingrepen geen gevolgen 
hebben voor de archeologie. 
 
Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B geldt in eerste instantie dat de 
middelhoge tot hoge archeologische verwachting behouden blijft, zoals die is weergegeven in de ge-
specificeerde archeologische verwachting van het bureauonderzoek. Goed overwogen moet worden 
of deze middelhoge tot hoge archeologische verwachting op resten vanaf Laat-Paleolithicum wel 
geldt voor dit deel van het plangebied, op basis van de archeologische beleidsadvieskaart van de ge-
meente Apeldoorn. Daarnaast moet ook onderscheid gemaakt worden in de verwachting van verschil-
lende archeologische complextypes. 
 
Alhoewel minder sterk dan de stuifzandgebieden is hier tijdens het merendeel van het Holoceen (tot 
aan het moment dat zandverstuivingen optraden door menselijk toedoen, vaak pas na de Late-Mid-
deleeuwen) sprake geweest van een aanzienlijk reliëf. De resultaten van het verkennend booronder-
zoek duiden op het voorkomen van (Jong) dekzand vanaf het maaiveld in het zuidelijke, centrale en 
noordwestelijke deel van deelgebied B en doorlopend in het noordelijke deel van deelgebied B onder 
het pakket stuifzand. Dit (Jong) dekzand is aan het einde van de laatste ijstijd afgezet (Laag-Gla-
ciaal). Het is de vraag of er binnen de met (Jong) dekzand bedekte dalglooiing/-helling terreindelen 
aanwezig waren die geschikt genoeg werden bevonden voor (tijdelijke) bewoning. Buiten de terrasni-
veaus met bungalows (moderne bodemingrepen) zijn nergens van nature relatief vlakke terreindelen 
aanwezig, wat de mogelijkheden voor agrarische bedrijfsvoering (Landbouwers) bemoeilijkt. Jagers-
Verzamelaars hadden in principe maar een zeer beperkt oppervlak nodig voor bewoning. Echter, op-
pervlaktewater was in de directe omgeving waarschijnlijk niet aanwezig. Het zullen juist de ten zuiden 
van het plangebied en lager gelegen daluitspoelingswaaiers die geschikt waren voor bewoning. Daar-
bij heeft in het gebied van de Krim mogelijk ook nog een watervoerend beekdal gelegen (meest waar-
schijnlijk tijdens het Vroeg-Holoceen). De flanken naast het beekdal waren ook meest geschikt voor 
het uitvoering van specialistische activiteiten, zoals ijzerwinning/-productie (winning van ijzeroer door 
uittreding van ijzerrijk kwelwater nabij het beekdal). 
 
Voor tijdelijke kampementen van Jager-Verzamelaars (Steentijd sites) en het uitvoeren van rituele 
activiteiten zoals begravingen (aanleg van vlakgraven/grafheuvels/urnenvelden) in de Late-Prehistorie 
(Laat-Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd) zijn er geen duidelijke reden aan te dragen waarom het plan-
gebied niet geschikt was, anders dan dat er in de directe omgeving van het plangebied tot op heden 
dergelijke complextypes niet zijn aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat voor complextypes als 
Steentijd sites en grafheuvels/urnenvelden de hoge verwachting (zoals weergegeven op de archeolo-
gische verwachtings-/beleidskaart van de gemeente Apeldoorn) bijgesteld dient te worden naar een 
middelhoge verwachting. 
 
Selectieadvies 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om voor gehe-
le deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B geen vervolgonderzoek (zie figuur 19) te la-
ten uitvoeren ten aanzien van de geplande bodemingrepen. Voor het noordelijke deel van deelgebied 
A is geen sprake meer van een archeologische verwachting. Voor de aanleg van de bungalows 
binnen het overige deel van deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B zal het mogelijk 
dieper dan 2 meter gelegen archeologisch niveau niet worden aangetast, dat eventueel nog onder het 
dikke stuifzandpakket aanwezig kan zijn (uitgezonderd het noordelijke deel van deelgebied A: 
uitblazingslaagte). 
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Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B geldt in principe dat een ver-
volgonderzoek noodzakelijk is (zie figuur 19). Dit deel van het plangebied behoudt, op basis van de 
merendeels intacte bodemopbouw, een middelhoge archeologische verwachting specifiek voor op de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats specifiek voor complextypes als Steentijd sites en 
grafheuvels/urnenvelden. 
 
De geplande bodemingrepen dienen echter wel in ogenschouw te worden genomen. Deze zal be-
staan uit de sloop van de ondiep gefundeerde bestaande bungalows (circa 80 cm -mv, riool en nuts-
leidingen tot circa 100 cm -mv) en de plaatsing van nieuwe recreatiewoningen, eveneens op verge-
lijkbare diepte gefundeerde en binnen een groot deel van het bestaande bebouwde oppervlak (zeker 
voor wat betreft het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B, zie bijlage 4). De 
geplande bodemingrepen vinden dus plaats binnen een deel van het reeds verstoorde oppervlak. 
Desalnietemin zullen er toch verstorende ingrepen gaan plaatsvinden binnen terreindelen waar het 
bodemprofiel nog intact is (top van de haarpodzolbodem tussen gemiddeld 40 en 60 cm -mv) en waar 
de geplande bodemingrepen zullen reiken tot in het niveau waar archeologische resten en sporen 
kunnen worden verwacht. 
 
Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B wordt dan ook geadviseerd 
een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologisch 
karterend booronderzoek (IVO-K) is geen geschikte onderzoeksmethode. Deze is alleen geschikt 
voor (nederzettings)complexen met een matig-hoge vondstdichtheid. Complextypes als Steentijd sites 
en grafheuvels/urnenvelden betreffen juist (nederzettings)complexen met een lage vondstdichtheid en 
puntlocaties, waarvoor standaard karterend booronderzoek niet de geschikte methode is. Afhankelijk 
van de bouwkundige uitvoering kan ervoor worden gekozen om de graafwerkzaamheden extensief 
archeologisch te laten begeleiden. Dit betekent dat direct na het uitgraven van de stroken/sleuven 
voor de funderingen en nutsvoorzieningen, dan wel het uitgraven van de bouwput, er een archeolo-
gische inspectie plaatsvindt op het wel of niet voorkomen van, en zo ja, het direct documenteren van 
archeologische resten en/of sporen. Voorafgaand aan deze extensieve archeologische begeleiding 
van de graafwerkzaamheden dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld, waarin 
beschreven staat op welke wijze het onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit PvE dient te worden 
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn). 
 
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn), die vervolgens een selectiebe-
sluit neemt. 
 
Voor de vrij te geven terreindelen (deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B) dient wel 
te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 
Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te 
garanderen: 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 Rijks-
dienst 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 Van Wijnen Recreatiebouw B.V. een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Miggelenbergweg 65 (“Landal Miggelenberg”) te 
Hoenderloo in de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de sloop en nieuw-
bouw van 51 recreatiewoningen worden gerealiseerd. 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. 
Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 
(WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch on-
derzoek uit te voeren (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van 
de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen 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 gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel van het 
plangebied op te stellen. Het verwachtingsmodel is gebaseerd op bronnen over bekende of verwach-
te 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, een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel de 
in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te 
toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen 
het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en 
kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van 
het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige ar-
cheologische resten mogelijk verdwenen zijn. 
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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? 
 Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecifi-

ceerde archeologische verwachting van het plangebied. 
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 3 en 4 april 2013 door ir. E.M. ten Broeke (prospector). Het 
inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 10 april 2013 door ir. E.M. ten Broeke (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 3.2, maart 2010), die is vastgesteld door het 
Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  
 
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.

1
  

 
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; 
 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); 
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 de geomorfologische kaart en de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apel-
doorn; 

 de gemeente Apeldoorn (Dienst Ruimtelijke Ordening, Afd. Stedenbouw en Cultuurhistorie) 
 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging; 
 het NUMismatisch InformatieSysteem (NUMIS). 
 
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 voor wat betreft aardwetenschappelijke en historische gegevens en binnen een straal 
van 2 à 2,5 km voor wat betreft archeologische gegevens. 
 
Het plangebied betreft een deel van het recreatiepark Landal Miggelenberg, gelegen aan de Migge-
lenbergweg 65, en is bebouwd met in totaal 270 bungalows en diverse centrumvoorzieningen. Het 
oppervlak waarbinnen de beoogde sloop en nieuwbouw van 51 recreatiewoningen zal worden gerea-
liseerd bestaat uit twee deelgebieden: deelgebied A en deelgebied B. Het plangebied heeft een op-
pervlakte van circa 5 hectare en ligt circa 1,8 kilometer ten noordoosten van de kern van Hoenderloo 
in de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
bevindt het maaiveld zich op een hoogte tussen circa 65 à 80 m +NAP. Het plangebied is kadastraal 
bekend als gemeente Beekbergen, sectie F, nummers 4430 (ged.) en 4431 (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.  
 
De deelgebieden A en B zijn beide bebouwd met 51 bungalows (deelgebied A 4 bungalows, deelge-
bied B 47 bungalows). De onbebouwde delen zijn voornamelijk in gebruik als groenstrook/betreft bos. 
De bungalows zijn bereikbaar via smalle asfaltwegen. Het noordwestelijke deel van deelgebied A is 
heden in gebruik voor opslag van materiaal ten behoeve van onderhoud aan het bungalowpark 
(snoeihout, straatzand, klinkers/split), maar is in het verleden ook gebruikt als sport- en parkeerterrein 
(zie figuren 2 en 3).  
 
Atlas Gelderland

2
 

Met de Atlas Gelderland wilt 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 Bodematlas zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten 
hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen.  
 
Het raadplegen van de Atlas Gelderland heeft voor het plangebied zelf geen aanvullende gegevens 
opgeleverd. 
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Huidig milieuonderzoek 
Gelijktijdig met het archeologisch onderzoek is er voor het plangebied door Econsultancy een milieu-
hygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: 13035306, APE.WIJ.NEN). De resultaten 
van het milieuhygiënisch bodemonderzoek worden als volgt beschreven:  
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bodem is bo-
vendien plaatselijk zwak tot matig humeus en zwak tot matig grindig. In het opgeboorde materiaal van 
deelgebied A zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. In de bovengrond zijn analytisch 
geen verontreinigingen aangetoond. Plaatselijk is de ondergrond licht verontreinigd met enkele meta-
len en minerale olie. Voor de lichte verontreinigingen heeft Econsultancy geen verklaring. In het op-
geboorde materiaal van deelgebied B zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. In zowel 
de boven- als de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond.  
 
Op basis van het milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn er geen aanwijzingen die duiden op (groot-
schalige) bodemverstorende ingrepen. 
 
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 het park te opwaarderen. Dit gebeurt deels door renovatie van be-
staande bungalows en deels door sloop en nieuwbouw. In het plangebied (deelgebieden A en B) zal 
de sloop en vervolgens nieuwbouw van 51 recreatiewoningen worden gerealiseerd (zie bijlage 4). In 
deelgebied A komen de nieuwe recreatiewoningen te staan vrijwel buiten de bestaande bebouwde 
oppervlakte. In deelgebied B komen nagenoeg alle nieuwe recreatiewoningen binnen de bestaande 
bebouwde oppervlakte te staan, uitgezonderd een recreatiewoning in het uiterst noordelijke deel en 
twee recreatiewoningen in het centraal-noordelijke deel (zie bijlage 4). Ter plaatse van de nieuw te 
bouwen recreatiewoningen zullen strook-/sleuffunderingen worden aangelegd tot circa 80 cm -mv en 
diverse nutsvoorzieningen (gas/water/elektra). De recreatiewoningen worden niet onderkelderd. 
 
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. 
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Historisch kaartmateriaal 
 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 
 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

3
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Historische kaart (Willem 
Leenen) 

1748 - ? Woeste gronden. Deelgebied A moge-
lijk heidegebied. Deelgebied B was 
bos, gezien de ligging binnen de 
“Hoenderlosche Boschen”. 

Natuurlijk/niet ontgonnen gebied dat 
doorkruist wordt door enkele 
zandpaden. Langs de zandpaden 
worden bulten/ruggen 
weergegeven, mogelijk een 
voorstelling van stuifzandbulten.  

Kadastrale kaart (Verza-
melplan) 

1827 - 1:5.000 Plangebied ligt binnen een gebied 
waar veel reliëf voorkomt/hoge zand-
bulten (stuifduinen): De Miggelenberg. 

Ten noorden ligt een hoge stuif-
zandbult “Den Waterberg”. Vrijwel 
direct ten oosten een gebied dat 
wordt aangeduid als “Het Groote 
Zand”.  

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1872 431 1:50.000 Het plangebied ligt binnen een bos-
perceel, omgrenst door zandwegen. 
De huidige “Koudebergweg”, die ten 
noorden van het plangebied loopt is 
aanwezig. 

Ten westen en noorden van het 
plangebied liggen bospercelen. Ten 
zuiden en oosten van het plange-
bied liggen heuvelachtige stuifzand-
gronden/woeste gronden. Ten 
zuidwesten de ontwikkeling van de 
dorpskern Hoenderloo en ten 
oosten de  ontginning van het 
(heide)gebied “De Krim”. 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1910 431 1:50.000 Het bosperceel waar het plangebied 
binnen valt wordt gekenmerkt door 
enkele open plekken, waarschijnlijk 
heide. Het wegenpatroon in de directe 
omgeving is enigszins veranderd, een 
doodlopende bosweg loopt dwars door 
het noordelijk gelegen plangebied 
heen (deelgebied A).   

De indeling van de bospercelen in 
de omgeving zijn enigszins gewij-
zigd. Daarnaast zijn ongeveer 500 
meter ten oosten van het plange-
bied enkele bomenrijen aangeplant, 
waarschijnlijk dennenaanplant om 
zandverstuiving tegen te gaan en 
tegelijkertijd productiebos. 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1926 431 1:50.000 Het plangebied vormt nog steeds een 
deel van een bosperceel. Het wegen-
patroon is behoorlijk veranderd. Door 
het noordelijke plangebied lopen nu 
enkele wegen. Ook in het zuidelijke 
plangebied zijn enkele wegen aanwe-
zig.   

Sterke uitbreiding van wegen. De 
stuifzanden zijn vastgelegd en 
omgevormd tot bos en een mix van 
bos en heide. 
  

Topografische kaart  1976 33 C 1:25:000 Ontstaan van het bungalowpark, waar 
het plangebied deel van uitmaakt. Het 
bungalowpark is echter niet volledig 
volgebouwd. In zowel het noordelijk 
(deelgebied A) als het zuidelijk gele-
gen deel (deelgebied B) van het 
plangebied staan nog geen bunga-
lows/recreatiewoningen. In het zuide-
lijk gelegen deelgebied is het wegen-
patroon wel veranderd.   

In de directe omgeving is veel 
aangebouwd voor het bungalow-
park. Het Wegenpatroon is drastisch 
veranderd. Ten zuidwesten breidt 
de bebouwde kom van Hoenderloo 
zich verder uit. Directe omgeving 
betreft voornamelijk bos, ten oosten 
heidegebied.  

Topografische kaart 1995 33 C 1:25.000 Het plangebied is volgebouwd met 
bungalows. Huidige situatie  

Hoewel de omgeving nog steeds 
hoofdzakelijk uit bos bestaat, is er 
ten noorden en westen enige be-
bouwing bijgekomen. De bebouwde 
kom van Hoenderloo is niet veel 
veranderd.  
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Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het begin van de 2
e
 helft van de 18

e
 eeuw 

betrof het plangebied destijds woeste grond, evenals de directe omgeving (zie figuur 4). Deelgebied A 
betrof waarschijnlijk heide (houden van schapen, steken van plaggen). Deelgebied B was bos en be-
hoorde tot de “Hoenderlosche Boschen”. In de omgeving waren terreindelen nog niet in cultuur ge-
bracht. De woeste gronden werden doorkruist door enkele zandpaden. Het is te verwachten dat er 
een groot areaal aan stuifzand aanwezig was, maar in ieder geval binnen deelgebied B was de 
verstuiving tegen gegaan door herbeplanting (naaldbomen). 
 
Historisch kaartmateriaal uit de eerste helft van de 19

e
 eeuw laat zien dat het plangebied in een land-

schap ligt waar veel reliëf voorkomt, waarschijnlijk in de vorm van hoge zandbulten/stuifduinen, zoals 
de Miggelenberg (zie figuur 5). Ten noorden ligt nog een hoge stuifzandbult die wordt aangeduid als 
“Den Waterberg”. Vrijwel direct ten oosten ligt een gebied dat wordt aangeduid als “Het Groote Zand” 
en dit refereert naar een actief stuifzandgebied. 
 
In de tweede helft van de 19

e
 eeuw betreft het gehele plangebied bos, omgrenst door zandwegen 

(productiebos). De huidige “Koudebergweg” die ten noorden van het plangebied loopt, is reeds aan-
wezig. De gebieden ten westen en noorden van het plangebied bestaan uit aaneengesloten bosper-
celen. De heuvelachtige stuifzandgronden/woeste gronden nemen het gebied ten zuiden en oosten 
in. Ten zuidwesten ontwikkelt zich de dorpskern Hoenderloo en ten oosten de ontginning van het (hei-
de)gebied “De Krim” (zie figuur 6). 
 
In de loop van de eerste helft van de 20

e
 eeuw blijft het plangebied bos. Wel zijn er veranderingen in 

het patroon van de zandwegen die de bospercelen indelen. Belangrijker is dat vanaf het begin van de 
20

e
 eeuw de verstuiving verder werd tegengegaan door de aanplant van bomenrijen, waarschijnlijk 

dennenaanplant, wat tegelijkertijd zorgde voor de toename van productiebos (zie figuren 7 en 8). Di-
rect ten westen van het plangebied wordt niet alles beplant met bomen. Er ontstaat een mix van heide 
en bos. 
 
In de jaren ’50 van de 20

e
 eeuw ontstaat het bungalowpark, waar het plangebied deel van uitmaakt. 

Het bungalowpark wordt echter niet meteen volledig volgebouwd. In zowel deelgebied A als B zijn tot 
in de jaren ’70 van de 20

e
 eeuw geen bungalows aanwezig (zie figuur 9). In deelgebied B is het we-

genpatroon wel veranderd. Buiten het plangebied vinden de meeste verandering plaats bij 
Hoenderloo, waar de bebouwde kom zich heeft uitgebreid. Ook de bebouwing binnen De Krim, ten 
oosten van Hoenderloo, is inmiddels behoorlijk uitgebreid. In de jaren ’80 en ’90 is het bungalowpark 
verder uitgebreid en raakt het plangebied zelf bebouwd met enkele tientallen bungalows (zie figuur 
10). 
 
Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Apeldoorn

4
 

De gemeente Apeldoorn heeft een cultuurhistorische waardenkaart vervaardigd, waarin veel lokale 
gebiedskennis is opgenomen. Volgens deze kaart ligt het plangebied binnen een gebied met een lage 
attentiewaarde (zie figuur 8). Direct ten zuiden van het plangebied ligt een gebied met een hoge at-
tentiewaarde. Dit gaat om een gebied waarbinnen de historische kern van Hoenderloo ligt en de grote 
heideontginningen, zoals De Krim.  
 
De Miggelenbergweg en Otterloseweg worden aangegeven als “gewaardeerde weg”. Beide wegen 
verschijnen voor het eerst te zien op de militair topografische kaart van 1910. 
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Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente Apeldoorn is het archief van de Bouw- en Woningtoezicht geraadpleegd (CODA 
Kenniscentrum en Archief, contactpersoon mevrouw M.H. Maan). 
 
Onderstaande tabel geeft een opsomming van de verleende bouwvergunningen van de huidige en 
voormalige bebouwing binnen het plangebied.  
 
Tabel II.  Verleende bouwvergunningen 

Jaartal  Omschrijving  

Vanaf 1953 t/m 1988 Bouwen van recreatiebungalows, voorzien van strook-/sleuffunderingen tot circa 80 cm -mv. 

 
Het plangebied is bebouwd met 51 recreatiebungalows die voorzien zijn van strook-/sleuffunderingen 
tot circa 80 cm -mv. Afbeeldingen van de bouwtekeningen van de bestaande recreatiebungalows zijn 
opgenomen in bijlage 5. Gegevens uit de verleende bouwvergunningen laten zien dat de recreatie-
bungalows voorzien zijn van strook-/sleuffunderingen tot circa 80 cm -mv. Te verwachten is dat des-
tijds, ten behoeve van de aanleg van deze bebouwing en aanleg van diverse nutsvoorzieningen, de 
bodem minimaal tot deze diepte is afgegraven. Op basis van de geraadpleegde bouwtekeningen zijn 
er geen aanwijzingen dat het gehele bouwvlak tot deze diepte is afgegraven (zie bijlage 5).  
 
Volgens de opdrachtgever is bij de bouw van de bestaande bungalows de riolering aangelegd op 
circa 1 m -mv en loopt door onder de vorstrand (strookfundering). Dit geldt ook voor de nutsleidingen 
(gas, water, elektra en cai). Het hoofdriool (buiten de terrasniveaus van de bestaande bungalows) ligt 
ongeveer circa 1,5 tot (plaatselijk) 4,5 m -mv. 
 
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. 
 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel III. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
5
 Duin-/stuifzand van de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Kootwijk) op gestuwde 

afzettingen van de Formaties van Urk, Waalre (Rijnzanden) en Peize (Eridanoszan-
den), met mogelijk ertussen dekzandafzettingen van de Formatie van Boxtel (Laag-
pakket van Wierden). 

Geomorfologie
6
 Deelgebied A: zuidwestelijke helft van binnen een gebied van hoge landduinen met 

bijbehorende vlakten/laagten (12C2). Noordoostelijke helft binnen een gebied van 
lage landduinen met bijbehorende vlakten/laagten (4L8). 
Deelgebied B: grotendeels binnen een gebied van lage landduinen met bijbehorende 
vlakten/laagten (4L8). Alleen het zuidwestelijke deel is gekarteerd als het begin van 
een droog dal, trechtervormig (11/10S1).  

 
  

                                                      
5
 De Mulder et al., 2003 

6
 Alterra, 2003 



 

 

 

 

13035307 APE.WIJ.ARC  Pagina 8 van 33 

Tabel III. Vervolg aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn
7
 Deelgebied A: binnen een dalglooiing (Dg) en geheel overdekt met hoge stuifzand-

ruggen en randwallen (reliëf 5-25 meter). 
Deelgebied B: grotendeels binnen een dalglooiing, hellingklasse 2-5% (Dg), noord-
westelijke deel binnen een dalhelling, hellingklasse 5-10% (Dh). Tevens overdekt met 
hoge stuifzandruggen en randwallen (reliëf 5-25 meter), uitgezonderd het noordelijke 
deel. 

Bodemkunde
8
 Deelgebied A: duinvaaggronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand 

(Zd21).  
Deelgebied B: haarpodzolgronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand 
(Hd21). 

Bodemkaart van de gemeente Apeldoorn
9
 Deelgebied A: duinvaaggronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand 

(Zd21).  
Deelgebied B: haarpodzolgronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand 
(Hd21). 

 
Geologie

10
 

Voor de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 250.000 - 130.000 jaar geleden), heeft de rivier de Rijn 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 Scandinavië naar het zuiden op-
geschoven ijskap. De rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen. Aan weerszijden van de-
ze ijsmassa's werden stuwwallen opgeduwd. Daardoor is ook de stuwwal van de Oostelijke Veluwe, 
waar het plangebied binnen ligt, ontstaan. Grote delen van de Formaties van Urk, Waalre en Peize 
zijn tijdens de glaciatie van het Saalien in de stuwwallen opgenomen.  
 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 10.000 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. Er vond erosie plaats van een deel van de stuwwal. Op de hellingen van de stuwwallen van 
Oostelijke Veluwe hebben geconcentreerde afstromingen van sneeuwsmeltwater geleid tot insnijding 
in de permafrost. Hierdoor ontstonden sneeuwsmeltwaterdalen, welke vandaag de dag worden aan-
geduid als droge dalen. Aan het einde van deze dalen zijn de meegevoerde sedimenten tot afzetting 
gekomen als sneeuwsmeltwaterafzettingen, ofwel een daluitspoelingswaaier. Deze afzettingen beho-
ren tot de Formatie van Boxtel. 
 
Tevens werd over een groot deel van Nederland een pakket dekzand afgezet. De dekzanden zijn on-
derverdeeld in het Oude en Jonge Dekzand. Het Oude Dekzand is afgezet tijdens het Midden-Weich-
selien (ook wel aangeduid als het Pleniglaciaal). Het is veelal horizontaal gelaagd, en er komen lemi-
ge banden in voor. Het Jonge Dekzand is afgezet tijdens het Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal) in de 
vorm van langgerekte, vaak ZW-NO georiënteerde ruggen. Gelaagdheid is in het Jonge Dekzand 
meestal niet aanwezig. Ook komen er geen leemlagen in voor. Het water van de in het voorjaar smel-
tende sneeuwmassa´s erodeerde een deel van de dekzandruggen, waarna afzetting plaatsvond in de 
lagere delen van het landschap als vlaktes van verspoelde dekzanden. Het dekzand wordt ook wel 
het Laagpakket van Wierden genoemd, welke tevens behoort tot de Formatie van Boxtel (voorheen 
de Formatie van Twente). 
 
  

                                                      
7
 Willemse, 2006 

8
 Stichting voor Bodemkartering, 1976 

9
 http://rivviewer.apeldoorn.nl 

10
 De Mulder et al., 2003 / Berendsen, 2008 / Willemse, 2006 
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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 stuifzandgebieden ontstaan (zie volgende 
alinea). De stuifzanden 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 te-
vens behoren tot de Formatie van Boxtel. Vaak nemen deze beekdalen dezelfde positie in als de in 
de laatste ijstijd gevormde sneeuwsmeltwaterdalen (droge dalen). Of dergelijke beekdalen nog water-
voerend zijn is afhankelijk van de omvang van het stroomgebied en de opbouw van de ondergrond 
(doorlatendheid). 
 
Voor het plangebied is het optreden van zandverstuivingen van belang. Op lokale schaal trad wind-
erosie en de vorming van stuifduinen al op vanaf het Neolithicum, maar grootschalige zandverstuivin-
gen traden op vanaf het begin van de Late-Middeleeuwen (10

e
/11

e
 eeuw). Dit hangt samen met een 

sterke bevolkingsgroei en de grootschalige ontginning van ‘woeste gronden’. De meeste zandverstui-
vingen ontstonden pas na de Late-Middeleeuwen. 
 
Door intensief gebruik (ontbossingen ten behoeve van de ijzerindustrie, steken van plaggen, afbran-
den en overbeweiding) raakten de toch al mineralogisch arme gronden snel uitgeput en verdween de 
vegetatie. De zandverstuivingen ontstonden vooral waar de overheersende westenwind vat kon krij-
gen op het goed gesorteerde en droge (dek)zand aan de westzijde van de Veluwe. Vaak is door ver-
stuiving van de hogere delen en opvulling van de lagere delen een omkering van het reliëf opgetre-
den. Ook komen zogenaamde randwallen voor. Dit zijn zeer hoge, langgerekte stuifzandruggen die 
aan de randen van stuifzandcomplexen ontstaan zijn, daar waar het stuivende zand vastliep in de 
vegetatie. Het plangebied behoort tot een groot stuifzandcomplex dat op het geraadpleegde historisch 
kaartmateriaal het toponiem “Het Groote Zand” draagt. Pas aan het eind van de 19

e
 eeuw werden de 

stuifzanden voorgoed tegen gegaan door herbebosssing, voor het merendeel met naaldhout. Ook 
waren geen grote oppervlakten heide meer nodig voor de plaggenbemesting die juist het meest ge-
voelig waren voor zandverstuivingen. 
 
DINO

11
 

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.

12
  Hieruit blijkt dat de ondergrond tot circa 15 m -mv 

bestaat uit grindrijk, matig grof- zeer grof zand. Deze afzettingen betreffen daluitspoelingswaaier/-
sneeuwsmeltwaterafzettingen, behorend tot de Formatie van Boxtel. Een dunne, afdekkende laag 
matig fijn zand, in de vorm van dekzand, wordt niet aangegeven. Onder de daluitspoelingswaaier/-
sneeuwsmeltwaterafzettingen bevindt zich matig grof rivierzand van de Rijn, behorend tot de Forma-
tie van Kreftenheye (rivierterrasafzettingen). 
 
  

                                                      
11

 www.dinoloket.nl 
12

 DINO boornummers: B33B0286 en B33B0116 
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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.  
 
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt de zuidwestelijke helft van deelge-
bied A binnen een gebied van hoge landduinen met bijbehorende vlakten/laagten (12C2). De noord-
oostelijke helft ligt binnen een gebied van lage landduinen met bijbehorende vlakten/laagten (4L8). 
Deelgebied B ligt  grotendeels binnen een gebied van lage landduinen met bijbehorende vlakten/laag-
ten (4L8). Alleen het zuidwestelijke deel is gekarteerd als het begin van een droog dal, trechtervormig 
(11/10S1). 
 
Volgens de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn ligt deelgebied A binnen een dal-
glooiing, hellingklasse 2 - 5% (Dg), en is geheel overdekt met hoge stuifzandruggen en randwallen 
(reliëf 5.0 - 25.0 meter). Deelgebied B ligt grotendeels binnen een dalglooiing, hellingklasse 2 - 5% 
(Dg). Het noordwestelijke deel ligt binnen een dalhelling, hellingklasse 5 - 10% (Dh). Tevens is deel-
gebied B overdekt met hoge stuifzandruggen en randwallen (reliëf 5.0 - 25.0 meter), uitgezonderd het 
noordelijke deel (zie figuur 13). Op basis van deze geomorfologische informatie wordt verwacht dat 
binnen nagenoeg het gehele plangebied stuifzand aanwezig is, dat de oorspronkelijke dalhelling/-
glooiing bedekt (met mogelijk in de top nog een paleo-bodem).  
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

13
 

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 de ligging zien in een overgangsge-
bied van de ten noorden en hoger gelegen stuwwalplateaus naar de ten zuiden en lager gelegen 
daluitspoelingswaaier, waar Hoenderloo en De Krim binnen liggen. Het stuwwalplateau wordt door-
sneden door enkele min of meer noord-zuid georiënteerde droge dalen. Vanuit deze dalen werd het 
geërodeerde stuwwalmateriaal afgevoerd, afbuigend in westelijke richting naar de Gelderse Vallei. 
Het stuifzand heeft gezorgd voor sterke veranderingen in het oorspronkelijke reliëf. Zeer hoge stuif-
zandruggen liggen tussen deelgebied A en B. Binnen het centrale deel van deelgebied is ook een 
hoge stuifduin goed te onderscheiden. Wat voor deelgebied B ook opvalt, is dat de noordwestelijke 
helft niet alleen hoger ligt maar ook meer microreliëf bevat, in vergelijking met de lager gelegen zuid-
oostelijke helft met een zwak golvend reliëf.  
 
Bodemkunde 
Volgens zowel de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) als de bodemkaart van de gemeente Apel-
doorn, is deelgebied A gekarteerd als een duinvaaggrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn 
zand (Zd21). Vaaggronden omvatten vele zandige bodemsoorten waarin nog geen natuurlijke bo-
demprocessen hebben plaatsgevonden of zich in de initiële fase bevinden. Dergelijke bodems wor-
den ook wel aangeduid als micropodzolgronden. Het aanwezige bodemprofiel binnen een terreindeel 
waar opgestoven zand is afgezet wordt vaak gekarteerd als duinvaaggrond. Als tegenhanger wordt 
het bodemprofiel in die delen waar het zand is uitgestoven (uitgestoven laagten) gekarteerd als een 
vlakvaaggrond.  
 
Deelgebied B is gekarteerd als een haarpodzolgrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand 
(Hd21). Haarpodzolgronden zijn (droge) humuspodzolgronden met een dunne A-horizont en meestal 
een duidelijke E-horizont die vanwege zijn grijze kleur ‘loodzandlaag’ wordt genoemd. De humus in 
de zwarte Bh-horizont is amorf (slecht biologisch afbreekbaar). Daaronder kunnen roestbandjes voor-
komen, waarin de ijzerverbindingen zijn neergeslagen, of er komen grillige zwarte bandjes (humusfi-
bers) voor. 
 

                                                      
13

 www.ahn.nl 
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Op basis van deze bodemkundige informatie wordt stuifzand niet verwacht binnen deelgebied B. De 
aanwezigheid van een haarpodzolgrond duidt op een periode van bodemvorming die langer zal zijn 
geweest dan de periode vanaf het einde van de zandverstuivingen (vastlegging door dennenaan-
plant) tot heden. 
 
Grondwatertrap en gegevens uit de Atlas Gelderland

14
 

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 VI 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 IV.  Grondwatertrappenindeling

15
 

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

GHG GLG GVG Grondwatertrap Historische grondwater-
trap 

3551 3625 3572 VII" VII" 

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

 
  

                                                      
14

 http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(0it0ap55f04mrr55pm3j3s45))/Default.aspx?applicatie=AtlasGelderland 
15
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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 zowel een historische als moderne grondwatertrap VII". Het plangebied zal altijd te 
maken hebben gehad met een diepe grondwaterstand. De geschiktheid als bewoningslocatie zal 
meer hebben afgehangen van het reliëf en de aanwezigheid van (natuurlijke) waterbronnen. Door de 
diepe grondwaterstand is te verwachten dat metalen en organische resten slecht zijn geconserveerd, 
ook al is er sprake van een afdekkende laag stuifzand. 
 
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 16, een kaart met daarop, binnen een 
straal van 2 km rondom het plangebied (2,5 km aangehouden voor de waarnemingen), de indicatieve 
archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmel-
dingen en onderzoeksmeldingen. 
 
Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Apeldoorn

16
 

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.  
 
Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn die mede gebaseerd is 
op de geomorfologische kaart (zie figuur 13 en § 3.6), ligt het merendeel van het plangebied in een 
gebied met een hoge trefkans (het gebied gekarteerd als dalglooiing). Het noordwestelijke deel van 
deelgebied B heeft een middelmatige trefkans (het gebied gekarteerd als dalhelling). Dalhelling heb-
ben namelijk meer reliëf, waardoor de omstandigheden om te fungeren als bewoningslocatie minder 
geschikt waren, ten opzichte van een meer vlakker terrein. Voor de afdekkende hoge stuifzandruggen 
en randwallen wordt geen archeologische trefkans gegeven. Waar deze het oorspronkelijke maaiveld 
afdekken voordat ter plaatse erosie/verstuiving heeft plaatsgevonden, zorgt het voor een afdekking 
van een intacte en goed geconserveerde paleo-bodem. Het hierin aanwezige archeologische niveau 
is (veelal) niet aangetast door moderne bosbouw- en landbouwtechnieken. 
 
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.  
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Binnen het plangebied liggen geen AMK-terreinen. Binnen het onderzoeksgebied liggen 2 AMK-
terreinen (zie tabel VI en figuur 16). 
 
Tabel VI. Overzicht AMK terreinen 

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

10.270 1.000 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt; 
Ugchelse weg/Miggelweg  

Late-IJzertijd - 
Vroege-
Middeleeuwen 

Complex: urnenveld, grafveld 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Betreft een terrein met daarin resten van een kringgreppel-urnenveld uit 
de Late-IJzertijd en een grafveld uit de Vroege-Middeleeuwen. Proefon-
derzoek in 1937 heeft uitgewezen dat hier sprake is van een urnenveld en 
een vroegmiddeleeuws grafveld. Onderzoek van RAAP leverde één 
fragment vroegmiddeleeuws aardewerk op. Boringen en een proefputje 
door M. van Nie (IPP) leverden geen intacte archeologische sporen op. 
Op diverse plaatsen werd in boringen een bruine cultuur- of akkerlaag met 
plaatselijk veel houtskool waargenomen. Onderzoek door drs. M. van Nie 
liet duidelijk zien dat er op genoemde locatie weinig intacte archeolo-
gische sporen verwacht mogen worden. Er is waarschijnlijk sprake van 
een restwaarde.  

10.271 1.000 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt; 
Spelderweg; Grote Zand; Jan 
Draaiersgat 
 

Late-Middeleeuwen Complex: nederzetting, metaalbewerking/smederij 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Betreft een terrein met sporen van bewoning en/of ijzerbewerking. Het 
betreft waarschijnlijk een middeleeuwse nederzetting nabij een oude 
waterbron (Jan Draaiersgaat). In enkele boomvallen werd door RAAP 
klappersteen, ijzerslak en middeleeuws aardewerk aangetroffen in een 
bruine cultuur- of akkerlaag. De gaafheid van het terrein is niet erg hoog 
meer omdat zich hier in het recente verleden een boomkwekerij heeft 
bevonden.  

 
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 6 archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureau- en/of 
booronderzoeken (prospectief onderzoek) en een proefsleuvenonderzoek (zie tabel VII en figuur 16). 
 
Tabel VII. Overzicht onderzoeksmeldingen 

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

48.416 500 meter ten zuiden, topo-
niem Miggelenbergweg 20 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 12-11-2011 
Onderzoeksnummer: 38.204 
Resultaat: Op grond van het veldonderzoek is echter gebleken dat de oorspronke-
lijke vergraven haarpodzolbodem volledig is verdwenen. Waarschijnlijk is de 
bodem tot tientallen centimeters in de C-horizont verstoord. Bovendien zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. De specifieke gemiddelde tot hoge kans 
op archeologie uit het bureauonderzoek is bijgesteld naar een lage verwachting 
voor alle perioden. Geadviseerd is geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 

48.119 en 48.121 1.000 meter ten zuidwesten, 
toponiem Krimweg 40 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 22-08-2011 
Onderzoeksnummer: 38.067 en 38068 
Resultaat:  Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van archeologische waarden en de verstoorde bodemopbouw binnen het met 
klinkers verharde terreindeel binnen het plangebied, is geadviseerd om geen 
vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.  
 
Voor toekomst bodemingrepen binnen de onverstoorde terreindelen van het 
plangebied is geadviseerd naar het wel of niet aanwezig zijn van archeologische 
resten van puntlocaties (zoals grafheuvels, ijzerovens) of vondstarme (nederzet-
tings)sporen. Gezien de beperkte oppervlakte van deze terreindelen, en het feit 
dat er geen archeologische waarden zijn aangetroffen in de karterende fase van 
onderhavig onderzoek, is geadviseerd om een archeologisch uitvoerder met een 
opgravingsvergunning mee te laten kijken met eventueel toekomstige bodemin-
grepen. 
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Tabel VII. Vervolg overzicht onderzoeksmeldingen 

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

49.019 en 49.020 1.000 meter ten zuidwesten, 
toponiem Krimweg 48 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 21-10-2011 
Onderzoeksnummer: 40.429 en 40.430 
Resultaat: Binnen de delen van het plangebied waar de bodem diep ver-
stoord/afgegraven is, is er geen aanleiding meer om de aanwezigheid van een 
archeologische vindplaats te vermoeden. Geadviseerd is deze terreindelen vrij te 
geven. De exacte locatie van de nieuwbouw dient nog bepaald te worden. Indien 
de nieuwbouw binnen het verstoorde dan wel het bebouwde deel van het plange-
bied komt te liggen, is ten aanzien van de geplande bodemingrepen vervolgon-
derzoek niet nodig. Bij andere toekomstige ingrepen binnen de verstoorde delen 
van het plangebied is verder archeologisch onderzoek ook niet meer nodig.  
 
De terreindelen die in gebruik zijn als tuin/groenstrook en deels verhard met grind 
kunnen op basis van de resultaten niet worden vrijgegeven. Mocht de nieuwbouw 
(deels) binnen deze terreindelen gaan plaatsvinden, dan is het advies een ver-
volgonderzoek te laten plaatsvinden naar het wel of niet aanwezig zijn van ar-
cheologische resten van puntlocaties (zoals grafheuvels, ijzerovens) of vondstar-
me (nederzettings)complexen. Ook voor verdere toekomstige bodemingrepen 
binnen deze terreindelen is het advies vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit 
vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een IVO karterende 
en waarderende fase, proefsleuven (IVO-P).  

54.117 1.900 meter ten zuidwesten, 
toponiem Paalbergweg 21 

Type onderzoek: booronderzoek 
Uitvoerder: Transect 
Datum: 11-10-2012 
Resultaat: Samenvattend wordt geconcludeerd dat de bodem in het plangebied 
intact is (hoewel dit dus niet in alle gevallen door de aangetroffen contaminatie 
wordt ondersteund) en dat er geen primaire archeologische indicatoren zijn 
aangetroffen. Door de kleine afstand tussen de boringen, het bemonsteren van 
het archeologisch relevante traject met een megaboor en het zeven van de 
monsters over 1 mm (waarbij dus ook de kleinste fractie zoals microdebitage kan 
worden gesignaleerd), kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
worden geconcludeerd dat in het plangebied geen sprake is van dichte vondst-
concentraties. Nederzettingen die gepaard gaan met relatief weinig vondstmateri-
aal, zoals IJzertijd-nederzettingen kunnen niet worden uitgesloten. Dat deze in het 
plangebied voorkomen lijkt eveneens onwaarschijnlijk, omdat bij het proefsleu-
venonderzoek aan de Speldermarkweg geen archeologische waarden zijn aange-
troffen. Hoewel vondstarme vindplaatsen in het plangebied niet kunnen worden 
uitgesloten, worden op basis van het bureau- en booronderzoek geen vervolg-
maatregelen geadviseerd. Er zijn te weinig aanwijzingen dat in het plangebied 
daadwerkelijk rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van archeo-
logische waarden. Gezien dit ontbreken aan archeologische indicatoren en de 
relatief kleine omvang van de bodemingreep, wegen naar verwachting de op-
brengsten van een archeologisch vervolgonderzoek niet op tegen de kosten 
ervan. Dit advies is overgenomen door het bevoegd gezag. 
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Tabel VII. Vervolg overzicht onderzoeksmeldingen 

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

46.779 en 46.780 2.000 meter ten zuidwesten, 
toponiem Nieuw Veldheim 

Type onderzoek: bureauonderzoek 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 18-05-2011 
Onderzoeksnummer: 36.670 en 36.672 
Resultaat: Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat 
binnen het centraal-noordelijke deel van het westelijk gelegen terreindeel (tuinen 
onderzochte woonblokken aan de Bijdamweg) en binnen het oostelijk gelegen 
terreindeel er sprake is van een intact bodemprofiel, bestaande uit een droge 
humuspodzol waarop een dun esdek is opgebracht. Het oorspronkelijke bodem-
profiel is tot ontwikkeling gekomen in sneeuwsmeltwaterafzettingen. Het aange-
troffen bodemprofiel dient te worden geclassificeerd worden als een kamppodzol-
grond. Binnen het westelijke en oostelijke deel van het westelijk gelegen terrein-
deel is de bodem dermate geroerd dat een (dun) esdek als een oorspronkelijke 
droge humuspodzol niet meer herkenbaar is. De bodem is daarmee verstoord, tot 
een diepte van minimaal 70 en maximaal 120 cm -mv. Op basis van het intacte 
bodemprofiel behouden het centraal-noordelijke deel van het westelijk gelegen 
terreindeel (tuinen onderzochte woonblokken aan de Bijdamweg) en het oostelijk 
gelegen terreindeel hun middelhoge trefkans, waardoor de kans reëel blijft dat 
archeologische resten ter plaatse nog aanwezig zijn. Het centraal westelijk deel 
van het terrein behoudt tevens zijn hoge trefkans op resten van Jagers-
Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum). 
 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek is aanbevolen 
binnen het centraal-noordelijke deel van het westelijk gelegen terreindeel (woon-
percelen aan de Bijdamweg 2 t/m 16) en binnen het oostelijk gelegen terreindeel 
een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Er wordt geadviseerd het vervolgonder-
zoek te laten uitvoeren in de vorm van een archeologische begeleiding (cf. proto-
col Opgraven) van de sloop van de ondergrondse delen van de te slopen bebou-
wing binnen het westelijk gelegen terreindeel, betreffende de woonblokken aan de 
Bijdamweg nrs. 2 t/m 16. Vervolgens dient het onderzoek uitgebreid te worden 
door middel van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) binnen de onbebouwde 
delen van de woonpercelen aan de Bijdamweg 2 t/m 16 en ter plaatse van het 
oostelijk gelegen terreindeel (graslandperceel ten noordoosten van het woonper-
ceel Paalbergweg 10). Voor het westelijke en oostelijk deel van het westelijk 
gelegen terreindeel, waar het bodemprofiel verstoord is, wordt vooralsnog geadvi-
seerd géén vervolgonderzoek te laten uitvoeren, tenzij de resultaten van de 
archeologische begeleiding en het proefsleuvenonderzoek er aanleiding toe 
geven onder de verstoringslaag nog archeologische resten en/of sporen te ver-
wachten. 

51.987 2.000 meter ten zuidwesten, 
toponiem Nieuw Veldheim 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek, naar aanleiding van het uitgevoerde 
bureau- en booronderzoek (onderzoeksmeldingsnrs. 46.779 en 46.780)  
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 21-05-2012 
Onderzoeksnummer: 43.642 
Resultaat: Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat het plangebied op 
een glooiing van hellingsafspoelingsmateriaal ligt. In de top van het sediment is 
oorspronkelijk een haarpodzolprofiel tot ontwikkeling gekomen. Op het podzolpro-
fiel is een antropogeen eerddek (plaggendek) aangebracht, vermoedelijk 
vanaf de 19

e
 eeuw na Chr. Hierbij is het oorspronkelijke podzolprofiel grotendeels 

intact gebleven. Door recente bodemingrepen zijn echter zowel het eerddek als 
het onderliggende podzolprofiel binnen een groot deel van het plangebied ver-
stoord geraakt. De overgang van de B-horizont naar de C-horizont, het niveau 
waarop de archeologische grondsporen zichtbaar worden, bleek echter 
in alle profielen intact. Binnen het plangebied zijn geen archeologisch relevante 
resten aangetroffen. Wel zijn in het gehele plangebied verstoringen aangetroffen. 
Zo is de gehele oostzijde van proefsleuf 1 verstoord en zijn er in proefsleuf 2, 
twee grote recent vergraven zones aangetroffen. In het zuidelijk deel van het 
plangebied zijn de verstoringen lokaal van aard maar wel talrijk. 
 
Geadviseerd is geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren/het terrein vrij te geven 
voor verdere ontwikkeling. 
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Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
staan geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan 29 waarnemingen ge-
registreerd (zie tabel VIII en figuur 16). 
 
Tabel VIII. Overzicht ARCHIS-waarnemingen  

Waarnemingsnr. Situering t.o.v. plangebied Aard van de melding 

41.341 950 meter ten westen, 
toponiem: Jongenshuis St. 
Hoenderloo 

Neolithicum - Bronstijd: ophogingen. Complextype: grafheuvel. Betreft een melding 
door het voormalige ROB. 

41.373, 122.043 en 
122.044 

1.400 meter ten oosten, 
toponiem: Schenkenshul en 
Spelderholt 

Neolithicum - Bronstijd: ophogingen. Complextype: grafheuvel. Betreft een melding 
door het voormalige ROB. 

13.524 1.500 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Late-Middeleeuwen: aardewerk. 

42.326 1.600 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen: cultuurlagen. Complextype: grafveld. Betreft een melding door 
het voormalige ROB. 

42.327 1.600 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen: cultuurlagen. Complextype: grafveld. Betreft een melding door 
het voormalige ROB. 

42.619 1.600 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt en 
Ugchelseweg 

Bronstijd - IJzertijd: handgevormd aardewerk, cultuurlagen en greppels/sloten. Betreft 
informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van het ROB met de tekst: 
'Vindplaats van een kringgreppelurnenveld'. Duidelijke sporen van een urnenveld 
lijken echter niet te zijn aangetroffen. Er is sprake van de aanleg van een vroeg-
middeleeuws grafveld op de plaats van een oudere bewoningslaag of necropool. De 
aangetroffen kringgreppel hoeft niet per definitie Laat-Prehistorisch te zijn, zoals wordt 
gesuggereerd. De oudere sporen zouden vooral aan de westzijde van het onderzoch-
te gebied hebben gelegen. 

122.048 1.600 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen: dunwandig aardewerk, gedraaid. Complextype: grafveld. 
Betreft een melding door het voormalige ROB. 

41.371 1.700 meter ten oosten, 
toponiem: ten zuiden van 
Spelderholt 

Neolithicum - Bronstijd: ophogingen. Complextype: grafheuvel. Betreft een melding 
door het voormalige ROB. 

42.323 1.700 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen: cultuurlagen. Complextype: grafveld. Betreft een melding door 
het voormalige ROB. 

13.523 1.800 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Paleolithicum - Bronstijd: afval. 

122.050 1.800 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: slakken. Complextype: smelterij. Betreft 
een melding door het voormalige ROB. 

433.508 2.000 meter ten zuidwesten, 
toponiem: Plangebied Nieuw 
Veldheim te Hoenderloo 

Nieuwe tijd: roodbakkend geglazuurd aardewerk. Aangetroffen tijdens de uitvoering 
van een proefsleuvenonderzoek (zie onderzoeksmeldingsnr. 51.987). 

42.363 2.000 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen: slakken. Complextype: metaalbewerking/smederij. Betreft informatie 
van een kopie van een fiche uit het oud-archief van het ROB. Vindplaats van ijzer-
slakken, die ook elders in hetzelfde kilometervak gevonden werden. 

42.364 2.000 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen: slakken. Complextype: metaalbewerking/smederij. Betreft informatie 
van een kopie van een fiche uit het oud-archief van het ROB. Vindplaats van ijzer-
slakken, die ook elders in hetzelfde kilometervak gevonden werden. 

42.337 2.100 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperste-
nen/oerstenen. Betreft informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van 
het ROB. Vondsten uit Merovingische, Karolingische, Frankische tijd. Ook op ander 
plaatsen in hetzelfde kilometervak werden vondsten uit die tijd gedaan.  
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Tabel VIII. Vervolg overzicht ARCHIS-waarnemingen  

Waarnemingsnr. Situering t.o.v. plangebied Aard van de melding 

42.339 2.100 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperste-
nen/oerstenen. Betreft informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van 
het ROB. Vondsten uit Merovingische, Karolingische, Frankische tijd. 

42.359 2.100 meter ten noordoosten Vroege-Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk. 

122.063 2.100 meter ten noordoosten, 
toponiem: Jan Draaigat 

Late-Middeleeuwen: geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk. 

122.064 2.100 meter ten noordoosten, 
toponiem: Jan Draaigat 

Late-Middeleeuwen: kogelpotten, halffabricaten en slakken. Complextype: metaalbe-
werking/smederij. Betreft een melding door het voormalige ROB. 

42.345 2200 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperste-
nen/oerstenen. Betreft informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van 
het ROB. Vondsten uit Merovingische, Karolingische, Frankische tijd. 

42.350 2200 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk 

122.049 2300 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Late-Middeleeuwen: gedraaid aardewerk. 

42.329 2300 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperstenen/oerstenen. Betreft informatie 
van een kopie van een fiche uit het oud-archief van het ROB. Het betreffen vondsten 
uit de Merovingische, Frankische, Karolingische tijd. Ook op andere plaatsen in 
hetzelfde kilometervak zijn vondsten gedaan. 

42.335 2300 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Vroege-Middeleeuwen: cultuurlagen. 

42.330 2400 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperste-
nen/oerstenen. Betreft informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van 
het ROB. Vondsten uit Merovingische, Karolingische, Frankische tijd. 

42.361 2400 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen: slakken. Complextype: metaalbewerking/smederij. Betreft informatie 
van een kopie van een fiche uit het oud-archief van het ROB. Vindplaats van ijzer-
slakken. 

42.332 2500 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperste-
nen/oerstenen. Betreft informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van 
het ROB. Vondsten uit Merovingische, Karolingische, Frankische tijd.  

42.333 2500 meter ten noordoosten, 
toponiem: Spelderholt 

Middeleeuwen - Late-Middeleeuwen: cultuurlagen, slakken en klapperstenen/oer-
stenen. Betreft informatie van een kopie van een fiche uit het oud-archief van het 
ROB. Vondsten uit Merovingische, Karolingische, Frankische tijd. 

 
De meeste van bovenstaande waarnemingen liggen geclusterd binnen of direct rondom de eerder 
behandelde AKM-terreinen op aanzienlijke afstand ten noordoosten van het plangebied. Door vooral 
de voormalige ROB zijn ter plaatse meerdere malen kortstondige onderzoeken uitgevoerd/waarne-
mingen gedaan, waaruit geconcludeerd is dat er een urnenveld uit de Late-IJzertijd, een grafveld uit 
de Vroege-Middeleeuwen heeft gelegen en er in de Late-Middeleeuwen een nederzetting heeft ge-
staan waar ook ijzerbewerking plaatsvond. Daarnaast is het gebied rijk aan grafheuvels uit het Neoli-
thicum en/of de Bronstijd. 
 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen zowel het plangebied als het 
onderzoeksgebied zijn géén vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 16). 
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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, d.d. 14 april 
2013).  
 
Gemeld wordt dat ongeveer 1 à 1,5 km ten noordoosten van het plangebied professor Van Giffen 
rond 1937 onderzoek heeft gedaan en een deel van een grafveld opgegraven (Vroege-Middeleeuwen 
en eerder). Het gebied ook verder naar het noordoosten lijkt een nederzetting uit de Romeinse 
tijd/Vroege-Middeleeuwen te herbergen. Voor Hoenderloo wat te ver denk ik. We hebben daar wel 
een paar waarnemingen gedaan (proefsleuven van Van Giffen liggen nog open, een halve kilometer 
noordelijk is aardewerk uit Romeinse tijd verzameld). Het betreffen de resultaten van onderzoek bin-
nen de hierboven behandelde AMK-terreinen. 
 
3.9 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel IX.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode Gespecificeerde 
verwachting 

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

(Laat-)Paleolithicum en 
Mesolithicum 

-Deelgebied A hoog 
-Groot deel van 
deelgebied B hoog, 
noordwestelijke deel 
middelhoog 

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 
 

In de top van de dekzandafzettingen of 
gestuwde afzettingen, bedekt met stuifzand 
(mogelijk uitgezonderd het noordelijke deel 
van deelgebied B) 
 

Neolithicum -Deelgebied A hoog 
-Groot deel van 
deelgebied B hoog, 
noordwestelijke deel 
middelhoog 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-
kool en gebruiksvoorwerpen 

In de top van de dekzandafzettingen of 
gestuwde afzettingen, bedekt met stuifzand 
(mogelijk uitgezonderd het noordelijke deel 
van deelgebied B) 
 

Bronstijd - Romeinse tijd -Deelgebied A hoog 
-Groot deel van 
deelgebied B hoog, 
noordwestelijke deel 
middelhoog  
 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaal-
resten, houtskool, botresten en ge-
bruiksvoorwerpen 

In de top van de dekzandafzettingen of 
gestuwde afzettingen, bedekt met stuifzand 
(mogelijk uitgezonderd het noordelijke deel 
van deelgebied B) 
 

Vroege-Middeleeuwen, 
Late-Middeleeuwen 
afhankelijk van periode 
van zandverstuiving 
binnen het plangebied 

-Deelgebied A hoog 
-Groot deel van 
deelgebied B hoog, 
noordwestelijke deel 
middelhoog  

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

In de top van de dekzandafzettingen of 
gestuwde afzettingen, bedekt met stuifzand 
(mogelijk uitgezonderd het noordelijke deel 
van deelgebied B) 
 

Nieuwe tijd Laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

In de top van de stuifzandafzettingen (mo-
gelijk uitgezonderd het noordelijke deel van 
deelgebied B waar de resten dan direct aan 
het maaiveld en in/onder de bouwvoor 
worden verwacht) 
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Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied in een overgangsgebied 
ligt van dalglooiingen en -hellingen, met ten noorden de hoge stuwwalplateaus en ten zuiden de dal-
uitspoelingswaaiers, waar het geërodeerde stuwwalmateriaal is afgezet. In de laagste delen konden 
zich in het Holoceen beekdalen ontwikkelen die aan de voet van de stuwwalheuvels konden ontsprin-
gen in vorm van sprengen. Een beekdal heeft mogelijk bestaan aan het einde van de laatste ijstijd en 
de overgang naar het Holoceen (Vroeg-Holoceen) verder ten zuiden van het plangebied, waar de 
historische kern van Hoenderloo en het gebied van De Krim ligt. Het plangebied zal een gunstige, tij-
delijke verblijfslocaties voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) zijn geweest, 
hoewel waarschijnlijk de meeste voorkeur zal zijn uitgegaan van de terreindelen direct naast water-
voerende beken. Voor het plangebied zal de mate van reliëf/steilheid van de helling bepalend zijn 
geweest voor de geschiktheid als bewoningslocatie (hoe steiler des te minder geschikt). Indien binnen 
het plangebied nog dekzand is afgezet zal dit enigszins het reliëf van de dalhellingen en glooiingen 
hebben vereffend door afzettingen van terreindelen die in de luwte lagen. Ook voor Landbouwers zal 
het plangebied een geschikte locatie zijn geweest voor bewoning, alhoewel er rekening mee moet 
worden gehouden dat er in de omgeving mogelijk geen natuurlijke bron van water meer aanwezig 
was. Vooral door de toegenomen doorlatendheid van de bodem (afwezigheid van permafrost) en 
meer verdamping door vegetatie (loofbossen) droogde de beekdalen in de dalbodems op, vandaar de 
naam droog dal. Of een (beek)dal watervoerend blijft is ook sterk afhankelijk van de grootte van het 
stroomgebied en de doorlatendheid van de ondergrond. Daar waar dekzand lag waren de terreinen 
redelijk geschikt voor landbouw (zwak lemig fijn zand met haarpodzolgronden). 
Het plangebied is overdekt geraakt met stuifzand, afgezien van het noordelijke deel van deelgebied B 
volgens de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. Deze verstuivingen ontstonden al 
vanaf het begin van de Late-Middeleeuwen door menselijk toedoen. De meeste zandverstuivingen 
zijn echter pas na de Late-Middeleeuwen ontstaan. Door herbebossing zijn deze stuifzanden vastge-
legd. Het plangebied zal daarna niet meer geschikt zijn geweest voor agrarische doeleinden. Geraad-
pleegd historisch kaartmateriaal geeft geen aanwijzingen dat binnen het plangebied historische be-
bouwing uit de Nieuwe tijd heeft gestaan. 
 
In de direct omgeving van het plangebied zijn tot op heden nog geen archeologische resten aange-
troffen. Anderzijds is het aantal in ARCHIS aangemelde onderzoeken vrij beperkt. Op grotere afstand, 
ten noordoosten van het plangebied, zijn veel waarnemingen gedaan die te relateren zijn aan vind-
plaatsen uit de Late-IJzertijd en de Middeleeuwen (een urnenveld uit de Late-IJzertijd, een grafveld uit 
de Vroege-Middeleeuwen en een nederzetting uit de Late-Middeleeuwen waar ijzerbewerking plaats-
vond. Daarnaast is het gebied rijk aan grafheuvels uit het Neolithicum en/of de Bronstijd. 
 
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 tot het moment dat zandverstuiving optrad, mogelijk in 
de Late-Middeleeuwen maar waarschijnlijk pas in de Nieuwe tijd. Voor het merendeel van het plange-
bied wordt de kans hoog geacht (zie tabel IX). Voor het noordwestelijke deel wordt de kans middel-
hoog verwacht, omdat hier het oorspronkelijke maaiveld steiler was volgens de geomorfologische 
kaart van de gemeente Apeldoorn.  
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Archeologische resten worden onder het pakket stuifzand verwacht. Hieronder kan zich een intacte 
en goed geconserveerde paleo-bodem met archeologische resten bevinden. De diepte waarop deze 
paleo-bodem zich kan bevinden is afhankelijk van de dikte van het stuifzandpakket. Een mogelijke 
uitzondering betreft het noordelijke deel van deelgebied B. Bij afwezigheid van stuifzand worden de 
resten direct aan het maaiveld en in/onder de bouwvoor verwacht. De eventueel aanwezige archeo-
logische resten zullen hoofdzakelijk bestaan uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Verwacht 
wordt dat organische resten en bot slecht zijn geconserveerd, vanwege de zeer diepe grondwater-
standen. Door het veelal dikke opgestoven zandpakket zullen eventueel aanwezige anorganische 
archeologische resten wel goed beschermd zijn tegen natuurlijke en antropogene verstoringen in de 
bovengrond.  
 
Bodemverstoring 
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde 
van archeologische vindplaatsen wordt ten dele bepaald door de mate waarin vondsten in situ be-
waard zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.  
 
Het plangebied is bebouwd met 51 recreatiebungalows die voorzien zijn van strook-/sleuffunderingen 
tot circa 80 cm -mv. Afbeeldingen van de bouwtekeningen van de bestaande recreatiebungalows zijn 
opgenomen in bijlage 5. Gegevens uit de verleende bouwvergunningen laten zien dat de recreatie-
bungalows voorzien zijn van strook-/sleuffunderingen tot circa 80 cm -mv. Te verwachten is dat des-
tijds, ten behoeve van de aanleg van deze bebouwing en aanleg van diverse nutsvoorzieningen, de 
bodem minimaal tot deze diepte is afgegraven. Op basis van de geraadpleegde bouwtekeningen zijn 
er geen aanwijzingen dat het gehele bouwvlak tot deze diepte is afgegraven (zie bijlage 5).  
 
Volgens de opdrachtgever is bij de bouw van de bestaande bungalows de riolering aangelegd op 
circa 1 m -mv en loopt door onder de vorstrand (strookfundering). Dit geldt ook voor de nutsleidingen 
(gas, water, elektra en cai). Het hoofdriool ligt ongeveer circa 1,5 tot (plaatselijk) 4,5 m -mv. 
 
Omdat er binnen nagenoeg het gehele plangebied een afdekkend stuifzandpakket wordt verwacht 
(van onbekende dikte), zullen verstoringen door deze bouwwerkzaamheden waarschijnlijk niet het 
archeologisch niveau hebben bereikt en dus nog intact aanwezig zal zijn. 
 
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? 
Het plangebied is bebouwd met 51 recreatiebungalows die voorzien zijn van strook-/sleuffun-
deringen tot circa 80 cm -mv. Afbeeldingen van de bouwtekeningen van de bestaande recrea-
tiebungalows zijn opgenomen in bijlage 5. Gegevens uit de verleende bouwvergunningen la-
ten zien dat de recreatiebungalows voorzien zijn van strook-/sleuffunderingen tot circa 80 cm 
-mv. Te verwachten is dat destijds, ten behoeve van de aanleg van deze bebouwing en aan-
leg van diverse nutsvoorzieningen, de bodem minimaal tot deze diepte is afgegraven. Op ba-
sis van de geraadpleegde bouwtekeningen zijn er geen aanwijzingen dat het gehele bouw-
vlak tot deze diepte is afgegraven (zie bijlage 5).  
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Volgens de opdrachtgever is bij de bouw van de bestaande bungalows de riolering aangelegd 
op circa 1 m -mv en loopt door onder de vorstrand (strookfundering). Dit geldt ook voor de 
nutsleidingen (gas, water, elektra en cai). Het hoofdriool ligt ongeveer circa 1,5 tot (plaatselijk) 
4,5 m -mv. 
 
Omdat er binnen nagenoeg het gehele plangebied een afdekkend stuifzandpakket wordt ver-
wacht (van onbekende dikte), zullen verstoringen door deze bouwwerkzaamheden waar-
schijnlijk niet het archeologisch niveau hebben bereikt en dus nog intact aanwezig zal zijn. 

 
 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 in een over-
gangsgebied ligt van dalglooiingen en -hellingen, met ten noorden de hoge stuwwalplateaus 
en ten zuiden de daluitspoelingswaaiers, waar het geërodeerde stuwwalmateriaal is afgezet. 
In de laagste delen konden zich in het Holoceen beekdalen ontwikkelen die aan de voet van 
de stuwwalheuvels konden ontspringen in vorm van sprengen. Een beekdal heeft mogelijk 
bestaan aan het einde van de laatste ijstijd en de overgang naar het Holoceen (Vroeg-Holo-
ceen) verder ten zuiden van het plangebied, waar de historische kern van Hoenderloo en het 
gebied van De Krim ligt.  

 
Het plangebied zal een gunstige, tijdelijke verblijfslocaties voor Jagers-Verzamelaars (Laat-
Paleolithicum en Mesolithicum) zijn geweest, hoewel waarschijnlijk de meeste voorkeur zal 
zijn uitgegaan van de terreindelen direct naast watervoerende beken. Voor het plangebied zal 
de mate van reliëf/steilheid van de helling bepalend zijn geweest voor de geschiktheid als 
bewoningslocatie (hoe steiler des te minder geschikt). Indien binnen het plangebied nog dek-
zand is afgezet zal dit enigszins het reliëf van de dalhellingen en glooiingen hebben vereffend 
door afzettingen van terreindelen die in de luwte lagen. Daar waar dekzand lag waren de ter-
reinen redelijk geschikt voor landbouw (zwak lemig fijn zand met haarpodzolgronden).  
 
Ook voor Landbouwers zal het plangebied een geschikte locatie zijn geweest voor bewoning, 
alhoewel er rekening mee moet worden gehouden dat er in de omgeving mogelijk geen na-
tuurlijke bron van water meer aanwezig was. Vooral door de toegenomen doorlatendheid van 
de bodem (afwezigheid van permafrost) en meer verdamping door vegetatie (loofbossen) 
droogde de beekdalen in de dalbodems op, vandaar de naam droog dal. Of een (beek)dal 
watervoerend blijft is ook sterk afhankelijk van de grootte van het stroomgebied en de doorla-
tendheid van de ondergrond. 
 
Het plangebied is overdekt geraakt met stuifzand, afgezien van het noordelijke deel van deel-
gebied B volgens de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. Deze verstuivin-
gen ontstonden al vanaf het begin van de Late-Middeleeuwen door menselijk toedoen. De 
meeste zandverstuivingen zijn echter pas na de Late-Middeleeuwen ontstaan. Door herbe-
bossing zijn deze stuifzanden vastgelegd. Het plangebied zal daarna niet meer geschikt zijn 
geweest voor agrarische doeleinden. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal geeft geen 
aanwijzingen dat binnen het plangebied historische bebouwing uit de Nieuwe tijd heeft ge-
staan. 
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In de direct omgeving van het plangebied zijn tot op heden nog geen archeologische resten 
aangetroffen. Anderzijds is het aantal in ARCHIS aangemelde onderzoeken vrij beperkt. Ver-
der ten noordoosten zijn veel waarnemingen gedaan die te relateren zijn aan vindplaatsen uit 
de Late-IJzertijd en de Middeleeuwen (een urnenveld uit de Late-IJzertijd, een grafveld uit de 
Vroege-Middeleeuwen en een nederzetting uit de Late-Middeleeuwen waar ijzerbewerking 
plaatsvond. Daarnaast is het gebied rijk aan grafheuvels uit het Neolithicum en/of de Brons-
tijd. 

 
 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

De kans op het voorkomen van archeologische resten wordt voor nagenoeg het gehele plan-
gebied hoog geacht. Alleen voor het noordwestelijke deel van deelgebied B wordt de kans 
middelhoog geacht. Deze verwachting is vooral gebaseerd op basis van interpretaties van 
aardwetenschappelijke gegevens (waarop de archeologische beleidsadvieskaart van de ge-
meente Apeldoorn is gebaseerd). Eventueel aanwezige archeologische resten worden onder 
het pakket stuifzand verwacht. Hieronder kan zich een intacte en goed geconserveerde pa-
leo-bodem met archeologische resten bevinden. De diepte waarop deze paleo-bodem zich 
kan bevinden is afhankelijk van de dikte van het stuifzandpakket. Een mogelijke uitzondering 
betreft het noordelijke deel van deelgebied B. Bij afwezigheid van stuifzand worden de resten 
direct aan het maaiveld en in/onder de bouwvoor verwacht. De eventueel aanwezige archeo-
logische resten zullen hoofdzakelijk bestaan uit aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Ver-
wacht wordt dat organische resten en bot slecht zijn geconserveerd, vanwege de zeer diepe 
grondwaterstanden en dat afdekking met stuifzand voor maar een relatief korte tijd heeft 
plaatsgevonden. Door het veelal dikke opgestoven zandpakket zullen eventueel aanwezige 
archeologische resten wel goed beschermd zijn tegen natuurlijke en antropogene verstorin-
gen in de bovengrond.  

 
 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
conform de eisen van de KNA, versie 3.2, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek 
is op 8 april 2013 door ir. E.M. ten Broeke (prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld. 
 
In totaal zijn er 34 boringen gezet, verdeeld over deelgebied A (7 boringen) en deelgebied B (27 bo-
ringen, zie figuur 18). Er is geboord tot een diepte van maximaal 200 cm -mv met een Edelmanboor 
met een diameter van 7 cm. Een aantal boringen zijn doorgezet tot 300 cm wanneer binnen 100 en 
200 cm een begraven bodemprofiel werd aangetroffen. In deelgebied A zijn de 7 boringen gelijkmatig 
verdeeld gezet. In deelgebied B is in 4 raaien geboord (parallel aan de lengteas van het deelgebied) 
met een afstand van 40 m tussen de raaien en een afstand van 50 m tussen de boringen. De raaien 
zijn verspringend ten opzichte van elkaar gezet, waardoor een systeem bestaande uit gelijkbenige 
driehoeken ontstaat. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbe-
schrijvingsmethode beschreven.

17
 De boringen zijn met meetlinten en een meetwiel ingemeten (x- en 

y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Neder-
land (AHN). In Bijlage 6 worden overzichtsfoto’s van deelgebied A en B en foto’s van alle opgeboorde 
profielen weergegeven. In figuur 19 worden de resultaten van het booronderzoek (schematisch) 
weergegeven. 
 
  

                                                      
17

 Bosch, 2005  
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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. Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel 
van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals 
fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem en bot. 
 
4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 7 
weergegeven. De opbouw van de bodem binnen de deelgebieden A en B kan als volgt worden weer-
gegeven: 
 
Tabel X.  Bodemopbouw merendeel van deelgebied A (boringen 28 t/m 30, 32 en 33) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot minimaal 30 en 
maximaal 130, gemiddeld tot 100 

Grijsbruin tot donkergrijsbruin gekleurd, zwak tot matig 
humeus, plaatselijk zwak tot matig grindig, zwak silitig, 
zeer fijn tot matig fijn zand 

Geroerde/verstoorde laag 

Tussen minimaal 40 en doorlo-
pend tot 200 

Geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand 1C-horizont, stuifzandafzettingen 

In het noordwestelijke deel van 
deelgebied A vanaf minimaal 75  

Lichtbruin tot lichtbruinoranje, matig tot sterk grindig, zwak 
tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand 

2C-horizont, gestuwde afzettingen, uitbla-
zingslaagte 

 
Tabel XI.  Bodemopbouw uiterst oostelijke deel van deelgebied A (boringen 31 en 34) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Toplaag van hooguit de eerste 10 
cm 

Grijsbruin tot grijsgeel gekleurd, zeer zwak humeus, zwak 
siltig, zeer fijn zand 

Zeer zwak humeuze minerale bovenlaag 
(micropodzol) 

Vanaf 10 tot 200 Geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand 1C-horizont, stuifzandafzettingen 

 
Binnen een groot deel van deelgebied A bestaat de bodemopbouw vanaf het maaiveld uit een ge-
roerde/verstoorde laag tot minimaal 30 en maximaal 130 cm -mv, gemiddeld tot 100 cm -mv. De ge-
roerde/verstoorde laag bestaat uit grijsbruin tot donkergrijsbruin gekleurd, zwak tot matig humeus, 
plaatselijk zwak tot matig grindig, zwak silitig, zeer fijn tot matig fijn zand. Met een scherpe overgang 
betreft de onverstoorde bodem direct de C-horizont, in de vorm van geel gekleurd, zwak siltig, zeer 
fijn zand. Dit zeer goed gesorteerde zand betreffen stuifzandafzettingen. In het noordwestelijke deel 
van deelgebied A komt vanaf minimaal 75 cm -mv, lichtbruin tot lichtbruinoranje, matig tot sterk grin-
dig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand voor. Daar waar het gehalte aan leem hoger is 
komen roestvlekken voor. Dit slecht gesorteerde en grindrijke zand betreft juist gestuwde afzettingen. 
Vooral de top van deze laag is grindrijk en is mogelijk het gevolg van uitblazing van zand tijdens de 
periode van zandverstuivingen binnen en rondom het plangebied. Deze uitblazingslaagtes konden op 
hun beurt weer opgevuld worden door stuifzand. Restanten van een pozolbodemprofiel zijn binnen de 
boordiepte niet waargenomen.  
 
In het uiterst oostelijke deel van deelgebied A bestaat de bodemopbouw uit niet meer dan een hoog-
uit 10 cm dikke toplaag van grijsbruin tot grijsgeel gekleurd, zeer zwak humeus, zwak siltig, zeer fijn 
zand. Direct hieronder komt geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand voor. Het ontbreken van enige 
kenmerken van bodemvorming (bodemhorizonten) duidt erop dat tot in ieder geval 200 cm -mv stuif-
zand voorkomt. Binnen deze diepte is geen begraven podzolbodem aangetroffen. Er is sprake van 
een duinvaaggrond. 
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Tabel XII.  Bodemopbouw zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B (boringen 1 t/m 7, 9 
t/m 19 en 25 t/m 27) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Binnen de terrasniveaus waarop 
de bungalows staan vanaf maai-
veld tot gemiddeld 40, maximaal 
60 

Bruingeel tot grijsbruin gekleurd, zwak humeus, zwak 
siltig, zeer fijn zand 

Geroerde/opgebrachte laag t.b.v. aanleg 
terrasniveaus 

Tussen gemiddeld 40 en 60, 
buiten de terrasniveaus direct 
vanaf het maaiveld 

Zwartgrijs tot donkergrijs gekleurd, zwak siltig, matig 
humeus, zeer fijn zand 

AhE-horizont, minerale laag haarpodzolpro-
fiel  

Tussen gemiddeld 60 en 120 
binnen de terrasniveaus, buiten de 
terrasniveaus tussen gemiddeld 
20 en 80  

Donkerbruinzwart en naar onder toe lichtbruingeel ge-
kleurd, zwak siltig, zeer fijn zand, bovenin sterke inspoe-
ling van ijzer- en aluminiumoxide met amorfe humus, 
onderin humusfibers 

Bhs1- en naar onder toe eindigend in de 
Bhs3/BC-horizont van een haarpodzolpro-
fiel 

Vanaf gemiddeld 120 tot 200 
binnen de terrasniveaus, buiten de 
terrasniveaus vanaf gemiddeld 80 

Geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand C-horizont, dekzandafzettingen 

 
Tabel XIII.  Bodemopbouw noordelijke deel van deelgebied B (boringen 8 en 20 t/m 24) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Binnen de terrasni-
veaus/ingerichte terreindelen waar 
de bungalows staan vanaf maai-
veld tot gemiddeld 60, maximaal 
100 

Grijsbruin tot bruingeel gekleurd, plaatselijk matig grindig, 
zwak siltig, zeer fijn tot matig grof zand 

Geroerde/opgebrachte laag t.b.v. aanleg 
terrasniveaus 

Buiten de terrasniveaus toplaag 
van hooguit de eerste 10 cm 

Grijsbruin tot grijsgeel gekleurd, zeer zwak humeus, zwak 
siltig, zeer fijn zand 

Zeer zwak humeuze minerale bovenlaag 
(micropodzol) 

Vanaf gemiddeld 60 tot 200 
binnen de terrasniveaus/ingerichte 
terreindelen waar de bungalows 
staan, buiten de terrasni-
veaus/ingerichte terreindelen 
vanaf 10 tot 200 

Geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand 1C-horizont, stuifzandafzettingen 

 
Binnen deelgebied B vertoont de bodemopbouw een tweedeling (zie figuur 19). 
 
Bij het merendeel van de boringen in het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel (boringen 1 t/m 
7, 9 t/m 19 en 25 t/m 27) is een intact haarpodzolprofiel aangetroffen. Deze is duidelijk te herkennen 
door de aanwezigheid van een zwartgrijs tot donkergrijs gekleurde minerale bovenlaag met loodach-
tig gekleurde zandkorrels (AhE-horizont). In sommige gevallen is nog wel onderscheid te maken tus-
sen de humeuze Ah-horizont en de uitspoelings-E-horizont. Hieronder bevindt zich de inspoelings-
laag, bestaande uit donkerbruinzwart en naar onder toe lichtbruingeel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn 
zand. In het bovenste deel is in de meest sterke mate sprake van inspoeling van ijzer- en aluminium-
oxide met amorfe humus. Naar onder toe zijn humusfibers herkenbaar. Het betreft een graduele 
overgang van de Bhs1- naar de naar onder toe eindigende Bhs3/BC-horizont. Het oorspronkelijke 
moedermateriaal bestaat uit geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand (C-horizont). De aanwezigheid 
van een duidelijk ontwikkelde podzolbodem betekend dat de top voor lange tijd aan het maaiveld 
heeft gelegen.  
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Er is enig verschil in bodemopbouw tussen de terreindelen waar de individuele bungalows staan en 
de omliggende terreindelen. Direct nabij de bungalows komt vaak vanaf het maaiveld tot gemiddeld 
40, maximaal 60 cm -mv, een geroerde/opgebrachte laag voor van bruingeel tot grijsbruin gekleurd, 
zwak humeus, zwak siltig, zeer fijn zand. Vervolgens komt hieronder een haarpodzolprofiel voor tus-
sen gemiddeld 40 en 120 cm -mv, gevolgd door geel dekzand (C-horizont). Een goede verklaring 
hiervoor is dat er voor de bouw van de bungalows vlakke terreindelen zijn gemaakt, een soort van 
kleine terrasniveaus. Waarschijnlijk is toen op de ene helft van het hellend grondvlak afgegraven om 
zo de andere helft te kunnen ophogen, daarmee een terrasniveau vormend. Buiten de terrasniveaus 
wordt de haarpodzolbodem vanaf het maaiveld aangetroffen, met de overgang naar de C-horizont op 
circa 80 cm -mv.  
 
Ter plaatse van de boringen 11, 13, 16, 17 en 25 is het podzolprofiel in beperkte mate verstoord. 
Vanaf (een restant van) de Bhs1/Bhs2-horizont is de bodemopbouw nog intact. Een dieper geroerd 
podzolprofiel is alleen aangetroffen in boring 15, tot circa 90 cm -mv. Op basis van een gemiddelde 
dikte van de opbouw van de binnen het plangebied aangetroffen haarpodzolbodem reikt de verstoring 
tot hooguit 10 cm in de oorspronkelijke top van de C-horizont. 
 
Alleen in de boringen 12 en 14 zijn geen enkele kenmerken dan wel geroerde/verstoorde delen van 
een haarpodzolprofiel waargenomen. Hier komt onder een verstoorde/opgebrachte laag van niet 
meer dan 50 cm dik direct de C-horizont voor. 
 
Ter plaatse van de boringen 7 en 19 is wel stuifzand aangetroffen, echter tot een diepte van 150 en 
respectievelijk 175 cm (binnen de vooraf gestelde einddiepte van de te zetten boringen tot 200 cm      
-mv). Het stuifzand bedekt hier een intacte haarpodzolbodem (begraven bodem). Het vormt de over-
gangszone naar het ten noorden gelegen dikkere pakket stuifzand. 
 
In het noordelijke deel van deelgebied B (boringen 8 en 20 t/m 24) ligt stuifzand met een dikte van 
ieder geval 200 cm of meer of is de oorspronkelijke top van het dekzand met de daarin gevormde 
haarpodzolgrond volledig verstoven. Er is sprake van een duinvaaggrond. Binnen de terrasniveaus/in-
gerichte terreindelen waar de bungalows staan is de bodem ook nog verstoord tot gemiddeld 60, ma-
ximaal 100 cm -mv, waarschijnlijk toen de terrasniveaus werden aangelegd/bungalows werden ge-
bouwd. 
 
Landschappelijke ligging 
Op basis van de aangetroffen bodemopbouw blijkt dat er binnen het zuidelijke, centrale en noordwes-
telijke deel van deelgebied B geen stuifzand voor in die zin dat deze gevormd zijn in de Late-
Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Deze komen alleen voor in het noordelijke deel van deelgebied B en in 
deelgebied A (deels uitblazingslaagte).  
 
Landschappelijk gezien ligt het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B dus bui-
ten het gebied van stuifduinen en stuifzandvlakten (zie figuur 19), in afwijking met de geomorfolo-
gische kaart van de gemeente Apeldoorn (zie figuur 13). Daarmee is de eerder gemaakte opmerking 
terecht, betreffende het feit dat de lager gelegen zuidoostelijke helft van deelgebied B een zwakker 
golvend reliëf weergeeft op het AHN-beeld (zie figuur 14) vanwege het ontbreken van stuifzand (date-
rend uit de Late-Middeleeuwen of Nieuwe tijd). Het betreft het reliëf dat het resultaat is van de ligging 
binnen de dalglooiing/-helling bedekt met dekzand, op de overgang van het ten noorden en hoger 
gelegen stuwwalplateau naar de ten zuiden en lager/vlakker gelegen daluitspoelingswaaiers. 
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Archeologie 
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen. Het gaat hier echter om een 
verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen 
die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aan-
wezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. 
 
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? 

Binnen deelgebied A bestaat de onverstoorde bodemopbouw uit stuifzandafzettingen. In het 
noordwestelijke deel (opslagterrein) komen al vanaf 75 cm -mv sneeuwsmeltwaterafzettingen 
voor. Dit lager gelegen deel betreft een (weer deels opgevulde) uitblazingslaagte, waarbij het 
uitgestoven zand onder andere in het oostelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied is 
afgezet. Binnen de boordiepte tot 2 m -mv komt onder het stuifzand geen begraven (haar)-
podzolgrond voor. 

 
Binnen deelgebied B vertoont de bodemopbouw een tweedeling. In het zuidelijke, centrale en 
noordwestelijke deel zijn merendeels intacte haarpodzolprofielen aangetroffen. De aanwezig-
heid van een duidelijk ontwikkelde podzolbodem betekend dat de top voor lange tijd aan het 
maaiveld heeft gelegen en dat ter plaatse geen stuifzand voorkomt, in ieder geval niet stuif-
zand gevormd in de Late-Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Voor deze delen van deelgebied B 
wijkt de verwachte landschappelijke ligging en bodemkundige opbouw dan ook af vergeleken 
met de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. Op basis van het booronder-
zoek is sprake van een landschappelijke ligging binnen een dalglooiing/-helling, bedekt met 
(Jong) dekzand of stuifzand dat veel ouder is (bijvoorbeeld uit de IJzertijd, zodat er nog tijd is 
geweest voor de vorming van een haarpodzolbodem) dan het stuifzand dat is aangetroffen in 
het noordelijke deel van deelgebied B (en deelgebied A). Het is waarschijnlijker dat het gaat 
om (Jong) dekzand, aangezien in het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelge-
bied B binnen de eerste 2 meter in geen van de hierbinnen gezette boringen géén begraven 
haarpodzolprofiel is waargenomen. 

 
Ter plaatse van de terreindelen waar de individuele bungalows staan komt vaak vanaf het 
maaiveld eerst nog een geroerde/opgehoogde laag voor, maar ook hieronder is het podzol-
profiel vaak nog merendeels intact. In het noordelijke deel komen wel stuifzanden voor, waar-
bij in de overgangszone is waargenomen dat het stuifzanden een haarpodzolbodem afdekt 
(begraven podzol). Voor de top van de stuifzanden dient het aanwezige bodemprofiel (logi-
scherwijs) geclassificeerd te worden als duinvaagrond.  
 
Landschappelijk gezien ligt het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B 
dus buiten het gebied van stuifduinen en stuifzandvlakten. Het aanwezige reliëf is het resul-
taat van de ligging binnen de dalglooiing/-helling bedekt met dekzand. 
 

 Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (binnen een deel van het plangebied) ver-
stoord, en indien verstoord tot hoe diep gaat deze verstoring? 
Binnen een groot deel van deelgebied A bestaat de bodemopbouw vanaf het maaiveld uit 
een geroerde/verstoorde laag tot minimaal 30 en maximaal 130 cm -mv, gemiddeld tot 100 
cm -mv. In het uiterst oostelijke deel is de bodemopbouw intact, maar bestaat uit niet meer 
dan een pakket duinzand tot in ieder geval 200 cm, met een hooguit 10 cm dikke zeer zwak 
humeuze toplaag (micropodzol). 
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Bij het merendeel van de boringen gezet in het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel 
van deelgebied B is een grotendeels intact zo niet een geheel intact haarpodzolprofiel aange-
troffen. Binnen de terrasniveau waarop de bungalows staan komt wel een gemiddeld 40, 
maximaal 60 cm -mv, een geroerde/opgebrachte laag voor, maar ook hieronder komt in de 
meeste gevallen een resterend intacte podzolbodem voor veelal vanaf de inspoelings-Bhs1-
horizont.  
 
In het noordelijke deel van deelgebied B is de bodem binnen de terrasniveaus/ingerichte ter-
reindelen, waar de bungalows op staan, verstoord tot gemiddeld 60, maximaal 100 cm -mv. 
Daarbuiten is de bodemopbouw intact, maar bestaat ook hier uit niet meer dan een pakket 
duinzand met in de top een micropodzol (duinvaaggrond). 

 
 Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel op de gespecifi-

ceerde archeologische verwachtingswaarde van het plangebied. 
Voor het noordelijke deel van deelgebied A geldt dat er geen sprake is van een archeologi-
sche verwachting, aangezien het oorspronkelijke dekzandpakket volledig is verstoven en fijn 
zand is uitgeblazen in de top van de gestuwde afzettingen. De oorspronkelijke top van de 
dekzandafzettingen, als potentieel woonniveau, zal verstoven zijn tot minimaal voorbij de oor-
spronkelijke top van de C-horizont, aangezien restanten van een bodemprofiel niet zijn waar-
genomen. Gezien de waargenomen dikte van het pakket dekzand van meer dan 2 meter in 
het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B, is dit ook te verwachten 
voor deelgebied A. Verstuivingen van dekzand en ook nog uitblazing van de zandfractie uit de 
gestuwde afzettingen betekend dat van een archeologisch niveau geen sprake meer is.  

 
Voor het overige deel van deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B, waar 
stuifzandafzettingen voorkomen, geldt voor de bovenste twee meter van de bodemopbouw 
dat er geen sprake is van een archeologische verwachting. Voor het gehele deelgebied A en 
het noordelijke deel van deelgebied B zullen de geplande ingrepen geen gevolgen hebben 
voor de archeologie. 
 
Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B geldt dat de middelho-
ge tot hoge archeologische verwachting behouden blijft. Binnen de terrasniveaus bebouwd 
met bungalows kunnen archeologische resten worden verwacht onder de opgebrachte laag 
van gemiddeld 40, maximaal 60 cm dik. Daarbuiten kunnen archeologische resten al worden 
aangetroffen vanaf het maaiveld.  
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5. CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zou-
den kunnen bevinden. Daarom is aansluitend binnen het plangebied een inventariserend veldonder-
zoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd.  
 
De aangetroffen bodemopbouw binnen een groot deel van deelgebied A bestaat vanaf het maaiveld 
uit een geroerde/verstoorde laag tot minimaal 30 en maximaal 130 cm -mv, gemiddeld tot 100 cm       
-mv. Met een scherpe overgang betreft de onverstoorde bodem direct de C-horizont, in de vorm van 
geel gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand. Dit zeer goed gesorteerde zand betreffen stuifzandafzettin-
gen. In het noordelijke deel komen vanaf minimaal 75 cm -mv gestuwde afzettingen voor. Vooral de 
top van deze laag is grindrijk en is mogelijk het gevolg van uitblazing van zand tijdens de periode van 
zandverstuivingen, dat binnen het uiterst oostelijke deel van deelgebied A is aangetroffen. De oor-
spronkelijke top van de dekzandafzettingen, als potentieel woonniveau, zal verstoven zijn tot mini-
maal voorbij de oorspronkelijke top van de C-horizont, aangezien restanten van een bodemprofiel niet 
zijn waargenomen. Gezien de waargenomen dikte van het pakket dekzand van meer dan 2 meter in 
het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B, is dit ook te verwachten voor deel-
gebied A. Verstuivingen van dekzand en ook nog uitblazing van de zandfractie uit de gestuwde afzet-
tingen betekend dat van een archeologisch niveau geen sprake meer is. Restanten van een podzol-
bodemprofiel zijn binnen het overige deel van deelgebied A verder ook niet waargenomen.  
 
Binnen deelgebied B vertoont de bodemopbouw een tweedeling. In het zuidelijke, centrale en noord-
westelijke deel zijn merendeels intacte haarpodzolprofielen aangetroffen. De aanwezigheid van een 
duidelijk ontwikkelde podzolbodem betekend dat de top voor lange tijd aan het maaiveld heeft gele-
gen en dat ter plaatse geen stuifzand voorkomt, in ieder geval niet stuifzand gevormd in de Late-
Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Voor deze delen van deelgebied B wijkt de verwachte landschappelijke 
ligging en bodemkundige opbouw dan ook af, vergeleken met de geomorfologische kaart van de ge-
meente Apeldoorn. Op basis van het booronderzoek is sprake van een landschappelijke ligging bin-
nen een dalglooiing/-helling, bedekt met (Jong) dekzand of stuifzand dat veel ouder is (bijvoorbeeld 
uit de IJzertijd, zodat er nog tijd is geweest voor de vorming van een haarpodzolbodem) dan het stuif-
zand dat is aangetroffen in het noordelijke deel van deelgebied B (en deelgebied A). Het is waar-
schijnlijker dat het gaat om (Jong) dekzand, aangezien in het zuidelijke, centrale en noordwestelijke 
deel van deelgebied B binnen de eerste 2 meter in geen van de hierbinnen gezette boringen een 
begraven haarpodzolprofiel is waargenomen. 
 
Ter plaatse van de terreindelen waar de individuele bungalows staan komt vaak vanaf het maaiveld 
eerst nog een geroerde/opgehoogde laag voor, maar ook hieronder is het podzolprofiel vaak nog 
merendeels intact. Buiten de terrasniveaus bevindt de top van C-horizont zich op gemiddeld 80 cm     
-mv, binnen de terrasniveaus op gemiddeld 120 cm -mv. Het is goed mogelijk dat ten behoeve van de 
aanleg van de terrasniveaus de ene helft van het hellend grondvlak afgegraven om zo de andere helft 
te kunnen ophogen, daarmee een terrasniveau vormend. Hierdoor zal de verstoring veroorzaakt door 
de bouw van de bestaande bungalows (strook-/sleuffunderingen tot circa 80 cm -mv en riool en nuts-
leidingen tot circa 100 cm -mv) niet hebben geleid tot verstoring van het niveau waarin archeolo-
gische resten en sporen worden verwacht. 
 
In het noordelijke deel komen wel stuifzanden voor, waarbij in de overgangszone is waargenomen dat 
het stuifzanden een haarpodzolbodem afdekt (begraven podzol). Voor de top van de stuifzanden 
dient het aanwezige bodemprofiel (logischerwijs) geclassificeerd te worden als duinvaagrond.  
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Landschappelijk gezien ligt het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B dus bui-
ten het gebied van stuifduinen en stuifzandvlakten, in afwijking met de geomorfologische kaart van de 
gemeente Apeldoorn. Het aanwezige reliëf is het resultaat van de ligging binnen de dalglooiing/-hel-
ling bedekt met dekzand. 
 
Voor het noordelijke deel van deelgebied A geldt dat er geen sprake is van een archeologische ver-
wachting, aangezien het oorspronkelijke dekzandpakket volledig is verstoven en fijn zand is uitgebla-
zen in de top van de gestuwde afzettingen. Voor het overige deel van deelgebied A en het noordelijke 
deel van deelgebied B, waar stuifzandafzettingen voorkomen, geldt voor de bovenste twee meter van 
de bodemopbouw dat er geen sprake is van een archeologische verwachting. Voor het gehele deel-
gebied A en het noordelijke deel van deelgebied B zullen de geplande ingrepen geen gevolgen heb-
ben voor de archeologie. 
 
Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B geldt in eerste instantie dat de 
middelhoge tot hoge archeologische verwachting behouden blijft, zoals die is weergegeven in de 
gespecificeerde archeologische verwachting van het bureauonderzoek. Goed overwogen moet 
worden of deze middelhoge tot hoge archeologische verwachting op resten vanaf Laat-Paleolithicum 
wel geldt voor dit deel van het plangebied, op basis van de archeologische beleidsadvieskaart van de 
gemeente Apeldoorn. Daarnaast moet ook onderscheid gemaakt worden in de verwachting van ver-
schillende archeologische complextypes. 
 
Alhoewel minder sterk dan de stuifzandgebieden is hier tijdens het merendeel van het Holoceen (tot 
aan het moment dat zandverstuivingen optraden door menselijk toedoen, vaak pas na de Late-
Middeleeuwen) sprake geweest van een aanzienlijk reliëf. De resultaten van het verkennend booron-
derzoek duiden op het voorkomen van (Jong) dekzand vanaf het maaiveld in het zuidelijke, centrale 
en noordwestelijke deel van deelgebied B en doorlopend in het noordelijke deel van deelgebied B 
onder het pakket stuifzand. Dit (Jong) dekzand is aan het einde van de laatste ijstijd afgezet (Laag-
Glaciaal). Het is de vraag of er binnen de met (Jong) dekzand bedekte dalglooiing/-helling terreinde-
len aanwezig waren die geschikt genoeg werden bevonden voor (tijdelijke) bewoning. Buiten de ter-
rasniveaus met bungalows (moderne bodemingrepen) zijn nergens van nature relatief vlakke terrein-
delen aanwezig, wat de mogelijkheden voor agrarische bedrijfsvoering (Landbouwers) bemoeilijkt. 
Jagers-Verzamelaars hadden in principe maar een zeer beperkt oppervlak nodig voor bewoning. Ech-
ter, oppervlaktewater was in de directe omgeving waarschijnlijk niet aanwezig. Het zullen juist de ten 
zuiden van het plangebied en lager gelegen daluitspoelingswaaiers die geschikt waren voor bewo-
ning. Daarbij heeft in het gebied van de Krim mogelijk ook nog een watervoerend beekdal gelegen 
(meest waarschijnlijk tijdens het Vroeg-Holoceen). De flanken naast het beekdal waren ook meest 
geschikt voor het uitvoering van specialistische activiteiten, zoals ijzerwinning/-productie (winning van 
ijzeroer door uittreding van ijzerrijk kwelwater nabij het beekdal). 
 
Voor tijdelijke kampementen van Jager-Verzamelaars (Steentijd sites) en het uitvoeren van rituele 
activiteiten zoals begravingen (aanleg van vlakgraven/grafheuvels/urnenvelden) in de Late-Prehistorie 
(Laat-Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd) zijn er geen duidelijke reden aan te dragen waarom het plan-
gebied niet geschikt was, anders dan dat er in de directe omgeving van het plangebied tot op heden 
dergelijke complextypes niet zijn aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat voor complextypes als 
Steentijd sites en grafheuvels/urnenvelden de hoge verwachting (zoals weergegeven op de archeolo-
gische verwachtings-/beleidskaart van de gemeente Apeldoorn) bijgesteld dient te worden naar een 
middelhoge verwachting. 
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5.2 Selectieadvies 
 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om voor gehe-
le deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B geen vervolgonderzoek (zie figuur 19) te la-
ten uitvoeren ten aanzien van de geplande bodemingrepen. Voor het noordelijke deel van deelgebied 
A is geen sprake meer van een archeologische verwachting. Voor de aanleg van de recreatiewonin-
gen binnen het overige deel van deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B zal het 
mogelijk dieper dan 2 meter gelegen archeologisch niveau niet worden aangetast, dat eventueel nog 
onder het dikke stuifzandpakket aanwezig kan zijn (uitgezonderd het noordelijke deel van deelgebied 
A: uitblazingslaagte). 
 
Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B geldt in principe dat een ver-
volgonderzoek noodzakelijk is (zie figuur 19). Dit deel van het plangebied behoudt, op basis van de 
merendeels intacte bodemopbouw, een middelhoge archeologische verwachting specifiek voor op de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats specifiek voor complextypes als Steentijd sites en 
grafheuvels/urnenvelden. 
 
De geplande bodemingrepen dienen echter wel in ogenschouw te worden genomen. Deze zal be-
staan uit de sloop van de ondiep gefundeerde bestaande bungalows (circa 80 cm -mv, riool en nuts-
leidingen tot circa 100 cm -mv) en de plaatsing van nieuwe recreatiewoningen, eveneens op verge-
lijkbare diepte gefundeerde en binnen een groot deel van het bestaande bebouwde oppervlak (zeker 
voor wat betreft het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B, zie bijlage 4). De 
geplande bodemingrepen vinden dus plaats binnen een deel van het reeds verstoorde oppervlak. 
Desalnietemin zullen er toch verstorende ingrepen gaan plaatsvinden binnen terreindelen waar het 
bodemprofiel nog intact is (top van de haarpodzolbodem tussen gemiddeld 40 en 60 cm -mv) en waar 
de geplande bodemingrepen zullen reiken tot in het niveau waar archeologische resten en sporen 
kunnen worden verwacht. 
 
Voor het zuidelijke, centrale en noordwestelijke deel van deelgebied B wordt dan ook geadviseerd 
een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologisch 
karterend booronderzoek (IVO-K) is geen geschikte onderzoeksmethode. Deze is alleen geschikt 
voor (nederzettings)complexen met een matig-hoge vondstdichtheid. Complextypes als Steentijd sites 
en grafheuvels/urnenvelden betreffen juist (nederzettings)complexen met een lage vondstdichtheid en 
puntlocaties, waarvoor standaard karterend booronderzoek niet de geschikte methode is. Afhankelijk 
van de bouwkundige uitvoering kan ervoor worden gekozen om de graafwerkzaamheden extensief 
archeologisch te laten begeleiden. Dit betekent dat direct na het uitgraven van de stroken/sleuven 
voor de funderingen en nutsvoorzieningen, dan wel het uitgraven van de bouwput, er een archeolo-
gische inspectie plaatsvindt op het wel of niet voorkomen van, en zo ja, het direct documenteren van 
archeologische resten en/of sporen. Voorafgaand aan deze extensieve archeologische begeleiding 
van de graafwerkzaamheden dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld, waarin 
beschreven staat op welke wijze het onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit PvE dient te worden 
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn). 
 
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn), die vervolgens een selectiebe-
sluit neemt. 
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Voor de vrij te geven terreindelen (deelgebied A en het noordelijke deel van deelgebied B) dient wel 
te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 
Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te 
garanderen: 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 Rijks-
dienst 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, 10 juni 2013 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

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 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 

Deelgebied A 

Deelgebied B 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 
 

 
 
 

  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Luchtfoto van het plangebied (bron: Bing Aerial) 
 

Deelgebied B 

Deelgebied A 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1748 (Leenen) in kleur 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1748 (Leenen) 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Verzamelplan) 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Verzamelplan) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1872 (Bonneblad) 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1872 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1910 (Bonneblad) 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1910 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl) 
 



 

 

 

13035307 APE.WIJ.ARC   

Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1926 (Bonneblad) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1926 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1976  

 

 
 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1976 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1995  

 

  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1995 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Apel-
doorn 
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Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 

 

 
 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 
Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 
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Figuur 14. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 

 
 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 15. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Figuur 16. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied 

 

 
 

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN) 
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Figuur 17. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidsadvieskaart gemeente Apeldoorn 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 
Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidsadvieskaart gemeente Apeldoorn 
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Figuur 18. Boorpuntenkaart 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Boorpuntenkaart 
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Figuur 19. Resultaten booronderzoek en advieskaart 

 

 
  

Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) - Miggelenbergweg 65 

 

Legenda 

Plangebied 

Resultaten booronderzoek en advieskaart vervolgonderzoek  

Intacte haarpodzol 

Verstoord bodemprofiel/podzolbodem ontbreekt 

Intacte haarpodzol onder stuifzand 

Stuifzandgrond/duinvaaggrond 

Intacte haarpodzol vanaf de B-horizont (Bhs1-/Bhs2-horizont) 

Verstoord bodemprofiel in stuifzandafzettingen 

 

  
Dalhelling of -glooiing bedekt met dekzand, geen 
bedekking met stuifzand. Behoud van middelhoge tot 
hoge verwachting op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren die door de voorgenomen 
ingrepen verstoord kunnen worden. 
Advies: vervolgonderzoek. 

Stuifzanddek van voldoende dikte aanwezig. Geen 
aantasting van eventueel onderliggend archeologisch 
niveau (haarpodzol in top dekzand). 
Advies: geen vervolgonderzoek voor wat betreft de 
geplande bodemingrepen. 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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perioden 

1500 

450 

0 
12 

800 

2650 815 

2000 

3755 5000 

4900 

5300 

7020 8000 
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8240 9000 

8800 

10.150 11.755 

12.745 10.800 

13.675 11.800 

14.025 12.000 

15.700 

35.000 

toendra 

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie 
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005). 
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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 Inrichtingsplan18 
 
  

                                                      
18

 Het voorlopig ontwerp van Buro Poelmans Reesink dat inmiddels de basis voor het bestemmingsplan is, wijkt af van dit 
vlekkenplan 
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Bijlage 5 Bouwtekeningen bestaande bebouwing 
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Bijlage 6 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboor-
de profielen 

 

 
Deelgebied A vanuit oostelijke richting nabij bo-
ring 33 

 
Deelgebied A vanuit oostelijke richting nabij bo-
ring 34 

 
Deelgebied B vanuit zuidoostelijke richting tussen 
de boringen 1 en 14 

 
Deelgebied B vanuit noordoostelijke richting nabij 
boring 27 

 
Deelgebied B vanuit noordoostelijke richting nabij 
boring 22 

 
Deelgebied B vanuit noordwestelijke richting tus-
sen de boringen 5 en 6 
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Boring 1 

 
Boring 2 

 
 
Boring 3 

 
 
Boring 4 

 
 
Boring 5 

 
 
Boring 6 
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Boring 7 

 
 
Boring 8 

 
 
Boring 9 

 
 
Boring 10 

 
 
Boring 11 

 
 
Boring 12 
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Boring 13 

 
 
Boring 14 

 
 
Boring 15 

 
 
Boring 16 

 
 
Boring 17 

 
 
Boring 18 
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Boring 19 

 
 
Boring 20 

 
 
Boring 21 

 
 
Boring 22 

 
 
Boring 23 

 
 
Boring 24 
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Boring 25 

 
 
Boring 26 

 
 
Boring 27 

 
 
Boring 28 

 
 
Boring 29 

 
 
Boring 30 
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Boring 31 

 
 
Boring 32 

 
 
Boring 33 

 
 
Boring 34 
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Bijlage 7 Boorprofielen 
 
 



 



Locatie: Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

Bijlage 7    Boorstaten

Boring: 01
X: 189875

Y: 460053

m +NAP66,5
0

50

100

150

200

0

Bruin, O-horizont, bosstrooisellaag
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
Ah-horizont

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijszwart, E-horizont

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs1-horizont

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Bhs2/BC-horizont

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbeige, C-horizont, dekzand

200

Boring: 02
X: 189843

Y: 460091

m +NAP67,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, geroerde/opgebrachte 
laag

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijszwart, AhEp-horizont

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs1-horizont

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, 
Bhs2-horizont/BC-horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand200

Boring: 03
X: 189811

Y: 460129

m +NAP68,9
0

50

100

150

200

0

Bruin, O-horizont, bosstrooisellaag
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijszwart, AhEp-horizont

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs1-horizont

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs2-horizont/BC-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, 1C-horizont, dekzand

190

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
gleyhoudend, donkergeel, 
2C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

200

Boring: 04
X: 189778

Y: 460168

m +NAP73,8
0

50

100

150

200

0

Bruin, O-horizont, bosstrooisellaag
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkergrijs, AhE-horizont40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs1-horizont

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs2-horizont/BC-horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 05
X: 189746

Y: 460206

m +NAP76,9
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, AhEp-horizont

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs1-horizont

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbruin, 
Bhs2-horizont/BC-horizont

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 06
X: 189714

Y: 460244

m +NAP76,6
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelgrijs, geroerde/opgebrachte 
laag70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, AhE-horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruinzwart, 
Bhs1-horizont

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont/BC-horizont

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand200



Locatie: Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

Bijlage 7    Boorstaten

Boring: 07
X: 189684

Y: 460284

m +NAP81,6
0

50

100

150

200

250

300

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, zeer zwak 
humeuze bovenlaag, micropodzol

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, C-horizont, stuifzand

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartgrijs, Ah-horizont170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, E-horizont

210

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruinzwart, 
Bhs1-horizont

220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs3-horizont/BC-horizont

280

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

310

Boring: 08
X: 189699

Y: 460324

m +NAP82,5
0

50

100

150

200

0

Bruin, O-horizont, bosstrooisellaag
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, geroerde/verstoorde 
laag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, geroerde/verstoorde laag

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 09
X: 189728

Y: 460288

m +NAP76,7
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, beigegrijs, 
geroerde/opgebrachte laag

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkergrijs, Ah-horizont

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, E-horizont

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruinzwart, 
Bhs1-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

85

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs3-horizont/BC-horizont

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 10
X: 189761

Y: 460250

m +NAP78,3
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, geroerde/opgebrachte 
laag

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, 
AhEp-horizont

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruinzwart, 
Bhs1-horizont

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, 
Bhs3-horizont/BC-horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand210

Boring: 11
X: 189790

Y: 460210

m +NAP77,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, geroerde/verstoorde 
laag, brokken Ah-/E-horizont

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, intacte Bhs1-horizont

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Bhs2-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 12
X: 189825

Y: 460174

m +NAP70,4
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, geroerde/verstoorde 
laag, humeuze bovengrond

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, geroerde/verstoorde laag

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, geroerde/verstoorde laag

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200



Locatie: Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

Bijlage 7    Boorstaten

Boring: 13
X: 189862

Y: 460140

m +NAP73,5
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, geroerde/opgebrachte 
laag

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag

55

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkergrijs, 
geroerde/verstoorde laag, brokken 
Ah-/E-horizont

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs1-horizont

75

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs2-horizont/BC-horizont

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 14
X: 189890

Y: 460098

m +NAP69,3
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken stenen, 
grijsbruin, geroerde/opgebrachte 
laag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

125

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak grindhoudend, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, C-horizont, dekzand

200

Boring: 15
X: 189937

Y: 460105

m +NAP69,2
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartgeel, 
geroerde/verstoorde laag, brokken 
Ah-/E-/B-horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand200

Boring: 16
X: 189904

Y: 460143

m +NAP71,6
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, geroerde/opgebrachte 
laag

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartbruin, 
geroerde/verstoorde laag, brokken 
Bhs1-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingeel, intacte 
Bhs2-horizont/BC-horizont

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 17
X: 189872

Y: 460181

m +NAP74,2
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbruin, geroerde/opgebrachte 
laag

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
geroerde/opgebrachte laag

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartbruin, 
geroerde/verstoorde laag, brokken 
A-/E-/B-horizont

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, verstoorde 
Bhs1-horizont

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, intacte 
Bhs2-horizont/BC-horizont

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 18
X: 189840

Y: 460219

m +NAP77,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, 
geroerde/opgebrachte laag

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartbruin, restant 
Bhs1-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs3-horizont/BC-horizont

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200



Locatie: Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

Bijlage 7    Boorstaten

Boring: 19
X: 189807

Y: 460257

m +NAP79,8
0

50

100

150

200

250

300

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, humeuze 
bovenlaag, micropodzol

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, C-horizont, stuifzand60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

175

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkergrijs, AhE-horizont

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruinzwart, 
Bhs1-horizont

205

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

235

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, 
Bhs3-horizont/BC-horizont

270

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

300

Boring: 20
X: 189775

Y: 460295

m +NAP78,6
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht grijsbruin, 
geroerde/opgebrachte laag

55

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtbruin, 
geroerde/opgebrachte laag90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin, 
geroerde/verstoorde laag125

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 21
X: 189743

Y: 460333

m +NAP78,3
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht bruingeel, 
geroerde/opgebrachte laag

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 22
X: 189789

Y: 460341

m +NAP77
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, 
geroerde/verstoorde humeuze 
toplaag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 23
X: 189822

Y: 460303

m +NAP76,7
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruingrijs, 
geroerde/verstoorde humeuze 
toplaag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs, 
geroerde/verstoorde laag

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, geroerde/verstoorde laag

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 24
X: 189854

Y: 460265

m +NAP81,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, humeuze bovenlaag, 
micropodzol

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200



Locatie: Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

Bijlage 7    Boorstaten

Boring: 25
X: 189882

Y: 460223

m +NAP76,8
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, 
geroerde/verstoorde laag, 
geroerde AhE-horizont

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, restant 
Bhs1-horizont

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Bhs2-horizont, 
BC-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, C

200

Boring: 26
X: 189922

Y: 460191

m +NAP73,6
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, 
geroerde/verstoorde laag, 
geroerde AhE-horizont

95

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartbruin, Bhs1-horizont

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, 
Bhs3-horizont/BC-horizont

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand

200

Boring: 27
X: 189948

Y: 460147

m +NAP71,1
0

50

100

150

200

0

Donkerbruin, O-horizont, 
bosstrooisellaag

5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Ah-horizont

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs, AhE-horizont

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwartbruin, Bhs1-horizont

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Bhs2-horizont

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Bhs3-horizont

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, dekzand200

Boring: 28
X: 189589

Y: 460460

m +NAP79,2
0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, resten 
slakken, donker bruingrijs, 
geroerde/verstoorde laag

60

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

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
1C-horizont, stuifzand

200

Boring: 29
X: 189620

Y: 460499

m +NAP78,8
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, geroerde/verstoorde laag

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
1C-horizont, stuifzand

160

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, licht bruingeel, 
2C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

180

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtbruin, 2C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

200

Boring: 30
X: 189651

Y: 460538

m +NAP78,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, geroerde/verstoorde laag

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
1C-horizont, stuifzand

75

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk 
grindig, licht bruinoranje, 
2C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

200



Locatie: Miggelenbergweg 65 te Hoenderloo

Bijlage 7    Boorstaten

Boring: 31
X: 189681

Y: 460511

m +NAP79,6
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
1C-horizont, stuifzand

130

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
grindig, lichtbruin, 2C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen

150

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtbruin, 2C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen200

Boring: 32
X: 189655

Y: 460498

m +NAP79,8
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, geroerde/verstoorde laag

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 33
X: 189620

Y: 460467

m +NAP79,7
0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, geroerde/opgebrachte 
laag

75

Donker bruinzwart, organische 
laag, opgebracht

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, geroerde/verstoorde laag

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200

Boring: 34
X: 189688

Y: 460485

m +NAP80,1
0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, dunne zwak humeuze 
bovengrond

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont, stuifzand

200


