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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Saltos een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van 
het plangebied gelegen op de hoek van de Ruitersmolenweg en de Stichtingsweg te Beekbergen in 
de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de nieuwbouw van 35 woningen 
worden gerealiseerd. De bestaande bebouwing binnen de noordwestelijk (opslaghal) en noordelijk 
(vijftal schuren) gelegen deel van het plangebied zullen worden gesloopt. Het archeologisch onder-
zoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeo-
logische 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 Monumenten-
zorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand arche-
ologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied, 
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 direct gecombineerd met de kar-
terende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting aan te vullen en te toetsen. Het IVO dient inzicht te verschaffen in de geologische en bo-
demkundige opbouw binnen het plangebied. Daarnaast is het gericht op het opsporen van eventueel 
aanwezige archeologische vondsten en/of sporen en het verkrijgen van een eerste indruk van de 
kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 
 
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 wordt hoog geacht op het voorkomen van archeologische resten uit alle perioden vanaf het 
(Laat-)Paleolithicum, vooral op basis van interpretaties van aardwetenschappelijke gegevens (waarop 
de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn is gebaseerd). Archeologische 
resten worden verwacht in het (dikke) plaggendek (Aa-horizont) en in de top van de daluitspoelings-
waaierafzettingen (top van de afgedekte podzolbodem (haar- of holtpodzolbodem), of restant hier-
van). Tevens zorgt de aanwezigheid van een plaggendek voor een betere bescherming en conserve-
ring van archeologische resten ten opzichte van die terreinen zonder plaggendek. 
 
Het uiterst noordelijke deel van het plangebied ligt niet ver van de loop van het beekdal van De Oude 
Beek. Voor het beekdal zelf en direct aangrenzende zones geldt een hoge verwachting op het aan-
treffen van beekgerelateerde resten/resten van menselijke activiteiten die men uitvoerde in of direct 
naast het beekdal.

1
 Wellicht kan het uiterst noordelijke deel van het plangebied nog tot deze aangren-

zende zone worden gerekend, waardoor vooral rekening moet worden gehouden met het voorkomen 
van resten van (tijdelijke) nederzettingen, jacht- en visattributen en dumpzones. Voor het uiterst noor-
delijke deel van het plangebied worden dergelijke resten ook verwacht in/onderin het plaggendek en 
op de overgang naar de daluitspoelingswaaierafzettingen. 
 
 
 

                                                      
1
 Rensink, 2008  
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Resultaten inventariserend veldonderzoek 
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase direct gecombineerd 
met de karterende fase) blijkt dat de bodemopbouw in het noordwestelijke en noordelijke deel en de 
noordoostelijke strook van het plangebied tot gemiddeld 90 cm -mv bestaat uit een recent geroer-
de/verstoorde laag voor (een recent geroerd/verstoord plaggendek en/of deels opgebrachte humeuze 
grond) met plaatselijk een antropogene bijmenging van recent baksteen en puin. Bij enkele boringen 
lijkt nog een restant van de overgangs-BC-horizont aanwezig te zijn, gevolgd door de C-horizont. An-
ders betreft de onverstoorde bodem direct de C-horizont.  
 
Een intacte bodemopbouw is aangetroffen binnen het merendeel van het grasland aan weerszijde 
van de Stichtingsweg, in de vorm van een gemiddeld 50 cm dik plaggendek met hieronder het reste-
rende deel van de van oorsprong gevormde holtpodzolgrond (bruine bosgrond). Het resterende deel 
van het holtpodzolprofiel bestaat uit een opeenvolging van de verbruinings-Bws1-/Bws2-horizonten 
tussen gemiddeld 50 en 80 cm -mv, een overgangs-BC-horizont tussen gemiddeld 80 en 110 cm -mv 
en hieronder de C-horizont. Het archeologische vondst- en sporenniveau zal nog intact aanwezig zijn.  
 
Het opgeboorde sediment bestaat voornamelijk uit slecht gesorteerd, zwak tot matig grindig, zwak tot 
matig siltig, matig grof tot zeer grof zand en betreffen daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen). Binnen het plangebied is (goed gesorteerd) dekzand, als afdekkende laag 
boven de daluitspoelingswaaierafzettingen, niet waargenomen. 
 
Enkele fragmenten handgevormd aardewerk met kwartsmagering zijn aangetroffen in het zuidweste-
lijke deel van het plangebied. Daarnaast zijn verspreid binnen het grasland waar een intact bodem-
profiel aanwezig is, fragmenten van klapperstenen en enkele ijzerslakken aangetroffen. Mogelijk dui-
den deze resten op de noordoostelijke voortzetting van de nederzettingsrestanten uit de Vroege- tot 
Midden-IJzertijd die tijdens eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek circa 300 meter ten zuidwes-
ten van het plangebied zijn aangetroffen. Tevens zijn in het zuidoostelijke deel van het plangebied 
een vuursteenafslag samen met enkele brokjes houtskool aangetroffen. Een mogelijke relatie met 
eerder gevonden Mesolithische haardkuilen kan niet worden uitgesloten. In het uiterst zuidoostelijke 
deel van het plangebied is een fragment (late) Pingsdorf aardewerk uit de 11

e
/12

e
 eeuw (Late-

Middeleeuwen A) aangetroffen. Het fragment kan duiden op een vindplaats van een laatmiddeleeuws 
boerenerf. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de aangetroffen archeologische indicatoren duiden op de aanwezigheid van 
één of meerdere archeologische vindplaatsen die intact zullen worden aangetroffen binnen het me-
rendeel van het grasland aan weerszijden van de Stichtingsweg, waar sprake is van een intacte bo-
demopbouw. Voor dit deel van het plangebied wordt de gespecificeerde archeologische verwachting, 
zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, door het booronderzoek dan ook bevestigd, 
zowel voor wat betreft de landschappelijke ligging en bodemopbouw en de verwachte archeologische 
indicatoren. 
 
Voor het noordwestelijke en noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied kan op 
basis van de (soms diepe) verstoorde bodemopbouw en het ontbreken van archeologische relevante 
indicatoren worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer aanwezig zullen zijn of al-
leen nog maar in een verstoorde context zullen voorkomen.  
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Selectieadvies 
Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt door Econsultancy de aan-
beveling gedaan om voor het merendeel van het grasland, aan weerszijde van de Stichtingsweg, een 
vervolgonderzoek te laten uitvoeren (circa 1 hectare, zie figuur 23). Behoud van de archeologische 
vindplaats(en) zal niet mogelijk zijn bij een niet aangepaste uitvoering van de huidige plannen. Gead-
viseerd wordt het vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
(IVO-P). Voorafgaand aan het IVO-P 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). 
 
Voor het noordwestelijke,  noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied wordt ge-
adviseerd geen vervolgonderzoek uit te laten uitvoeren/vrij te geven voor wat betreft het onderdeel 
archeologie. Ter plaatse is het bodemprofiel (soms diep) verstoord en zijn er geen archeologische in-
dicatoren aangetroffen, waardoor er geen archeologische waarden worden verwacht. 
 
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. 
 
Wel dient, voor die terreindelen die worden vrijgegeven, te allen tijde bij het afgeven van een omge-
vingsvergunning 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 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 
Het verdient aanbeveling ook de Sectie Archeologie van de Gemeente Apeldoorn (SAGA, archeolo-
gie@apeldoorn.nl, tel. 055-5802861) hiervan per direct in kennis te stellen. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Saltos een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van 
het plangebied gelegen op de hoek van de Ruitersmolenweg en de Stichtingsweg te Beekbergen in 
de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de nieuwbouw van 35 woningen 
worden gerealiseerd. De bestaande bebouwing binnen de noordwestelijk (opslaghal) en noordelijk 
(vijftal schuren) gelegen deel van het plangebied zullen worden gesloopt. Het archeologisch onder-
zoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeo-
logische 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 Monumenten-
zorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand arche-
ologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied, 
alsmede een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, gecombineerd verkennende en karterende fase) door middel van borin-
gen (hoofdstuk 4). Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of ver-
volgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 5). 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plange-
bied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of ver-
wachte archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

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

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

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, gecombineerd verkennende en karterende fase) 
heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan 
te vullen en te toetsen. Het is gericht op het verkrijgen van inzicht in de geologische en bodemkundi-
ge opbouw binnen het plangebied en het inventariseren van eventueel aanwezige archeologische 
vondsten en/of sporen om een eerste indruk te vormen van de kwaliteit (gaafheid en conservering), 
aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 
 
Een oppervlaktekartering, indien mogelijk, heeft tot doel het verzamelen van aan het oppervlak lig-
gende archeologische indicatoren door het belopen van akkers en/of het inspecteren van molshopen, 
geschoonde slootkanten en andere bodemontsluitingen. 
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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? 
 Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op 

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

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

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 14 en 15 januari 2014 door ir. E.M. ten Broeke (prospector). 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 23 en 24 januari 2014 door ir. E.M. ten Broeke 
(prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/kwaliteits-
controleur). 
 
 
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.

2
  

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

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

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

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

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

doorn; 
 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. 
 
Het plangebied heeft oppervlakte van circa 1,5 hectare en ligt op de hoek van de Ruitersmolenweg en 
de Stichtingsweg, circa 1 kilometer ten noordoosten van de kern van Beekbergen in de gemeente 
Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). Volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt het maai-
veld van noord naar zuid op een hoogte tussen circa 20,8 en 23,7 m +NAP (naar boven hellend van 
noord naar zuid). Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Beekbergen, sectie M, nummers 
505 (ged.), 529, 2403, 2806 en 2859. 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het noordwestelijk gelegen deel van het plangebied (kadastrale percelen 505 (ged.) en 2403) is be-
bouwd met een opslaghal. Daarnaast zijn er (zee)containers gestald. Rondom de opslaghal bestaat 
de aanwezige verharding uit klinkers. Het noordelijk gelegen deel van het plangebied (kadastraal per-
ceel 2859) is bebouwd met een vijftal schuren. Rondom de schuren bestaat de aanwezige verharding 
uit grind en klinkers. Het merendeel van het plangebied (kadastrale percelen 2806 en 529) is in ge-
bruik als weiland (zie figuur 3). De Stichtingsweg vormt de grens van beide percelen en doorsnijd 
daarmee het plangebied. Deze weg maakt feitelijk geen onderdeel uit van het plangebied. 
 
Het gebruik van de omliggende percelen is als volgt (zie ook figuur 3): 
 
 aan de noordzijde bevinden zich woonpercelen gelegen aan de Tullekensmolenweg; 
 aan de oost- en zuidzijde bevinden zich agrarisch percelen (voornamelijk grasland); 
 aan de westzijde bevinden zich de Ruitersmolenweg en diverse woonpercelen; 
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Atlas Gelderland
3
 

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. 
 
Reeds uitgevoerd (milieuhygiënisch) bodemonderzoek 
Voorheen was op het noordwestelijk gelegen deel van het plangebied het grondverzetbedrijf "De 
Groot" gevestigd (Tullekensmolenweg 26). Ter plaatse is in 2003 door Boluwa Eco Systems een ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd. De exacte resultaten van dit onderzoek zijn bij Econsultancy 
niet bekend. Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek heeft de provincie 
Gelderland een besluit afgegeven waaruit blijkt dat de locatie destijds voldoende is onderzocht en dat 
milieuhygiënisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er bin-
nen het noordwestelijk gelegen deel van het plangebied geen grond- en/of grondwaterverontreinigin-
gen voorkomen waarvoor een saneringsverplichting geldt. 
 
Voor het overige deel van het plangebied zijn geen (milieuhygiënische) gegevens bekend. 
 
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 bestaande bebouwing binnen de noordwestelijk (opslaghal) en noordelijk (vijftal schuren) gelegen 
terreindelen zullen worden gesloopt. Vervolgens zal de nieuwbouw van 35 woningen worden gereali-
seerd. Voor deze nieuwbouw is een verkavelingstudie uitgevoerd, waarin drie type verkavelingen 
worden gepresenteerd (zie bijlage 4). Ter plaatse van de toekomstige bebouwing zal naar verwach-
ting, bij de aanleg van een standaard staalfundering, de bodem tot een diepte van maximaal circa 1 m 
-mv worden afgegraven (bouwput). Niet bekend is of (een deel van) de nieuwbouw zal worden onder-
kelderd. 
 
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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Bewonings- en ontginningsgeschiedenis van Beekbergen en omgeving 
Over de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van Beekbergen en omgeving is reeds veel bekend 
en opgeschreven.

4
 Hieronder worden de kernzaken besproken die belangrijk zijn voor het ontstaan 

van Beekbergen. 
 
Het vestigen van de mens op een vaste plek vangt aan in het Neolithicum, rond 7.000 jaar geleden. 
De restanten van grafheuvels die gevonden zijn in de omgeving van Beekbergen duiden hierop. Be-
woning betrof voornamelijk enkele boerderijen waarschijnlijk vooral gelegen nabij water (beekdalen, 
zoals De Oude Beek ten noorden van het plangebied). Er vond zwerflandbouw plaats, wat betekend 
dat stukken bos werd gekapt en omgezet werden tot akker. Door afname van de bodemvruchtbaar-
heid, omdat bemesting nog niet plaatsvond, raakten de akkers uitgeput, waarna weer nieuwe stukken 
bos werden omgezet naar akkerland (een bosgericht landbouwsysteem). De uitgeputte akkerpercelen 
veranderden geleidelijk in heidevelden. Vanaf de IJzertijd maakte de zwerflandbouw plaats voor de 
aanleg van meer permanente, kleinere akkercomplexen, zogenaamde Celtic Fields of raatakkers. In 
het Spelderbos bij Beekbergen zijn aanwijzingen gevonden van een mogelijk Celtic Field.  
 
In de vroege Middeleeuwen schakelden de boeren over op een heidegericht landbouwsysteem. Dit 
landbouwsysteem werd gekenmerkt door een intensiever gebruik van de heidevelden, een aanzienlij-
ke vergroting van het akkerareaal en het ontstaan van open akkercomplexen. Eerst werd er nog ge-
boerd volgens een weide-braaksysteem, waarbij er een groot areaal aan weidegronden aanwezig en 
slecht een deel als akker werd gebruikt. Door de noodzaak van een steeds intensiever gebruik en uit-
breiding van de akkers werd overgegaan op de plaggenbemesting, om zo de akkers permanent 
vruchtbaar te houden. Door groei van de bevolking is uitbreiding van het areaal bouwland nodig. 
Vanaf de late 13

e
 eeuw vond een sterke uitbreiding van de natte broekgronden plaats langs bestaan-

de beekdalen zoals het beekdal van de Oude Beek. Het verwijderen van de broekbosvegetatie ter 
plaatse van de broekgronden langs de natuurlijke waterlopen leverden bruikbare wei- en hooilanden 
voor de steeds groeiende veestapel. Het wordt steeds minder nuttig om boven op de ruggen te blijven 
wonen. Juist de overgang tussen de hoger gelegen enk met akkerlanden en de omliggende en lager 
gelegen wei- en hooilanden gingen de meest gunstige locaties vormen voor bewoning. Hierdoor ont-
stonden zogenaamde flankesdorpen, gekenmerkt door een langgerekt lint van bebouwing (meren-
deels boerderijen). Het nabijgelegen beekdal van De Oude Beek die ontspringt in Engeland (een zo-
genaamde sprengenbeek), vormde natuurlijk ook een gemakkelijk beschikbare bron voor (drink)wa-
ter.  
 
Het heidegericht potstalsysteem en intensieve exploitatie van het bos voor brandstof en timmerhout 
bracht wel het gevaar met zich mee dat heidegebieden konden veranderen in uitgestrekte, oncontro-
leerbare zandverstuivingen. Om dit te voorkomen moest de exploitatie van de woeste gronden wor-
den gereguleerd. Door middel van een Markegenootschap werd er toezicht gehouden op het gebruik 
van het ongecultiveerde land. Beekbergen maakte deel uit van de Lierder Mark. De exacte datum van 
de oprichting van de Lierder mark is onduidelijk. Wel is bekend dat er in 1515 in Lieren een nieuw 
markeboek is gemaakt, waarin de deelgenoten in de marke opnieuw worden geregistreerd. Met de in-
troductie van de kunstmest rond 1880 was het uiteindelijk ook mogelijk om de woeste gronden te ont-
ginnen tot landbouwgrond. 
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Naast een natuurlijke bron voor (drink)water heeft De Oude Beek ook een belangrijke rol gespeeld bij 
de aandrijving van molens en de productie van papier en de functie als wasserij. Ten noorden van het 
plangebied is in 1535 aan de zuidoever van De Oude Beek een volmolen voor het vollen van wol ge-
bouwd. In 1601 word de molen in gebruik genomen als papiermolen: de Tullekensmolen I. Er zijn 
langs de Oude nog meerdere papiermolens gebouwd, waaronder de Ruitersmolen I en II (verder 
stroomafwaarts) en de Tullekensmolen II (bouwjaar 1718, afgebrand in 1872), gelegen aan de noor-
delijke oever van de Oude Beek tegenover nog bestaande Tullekensmolen I. Naast de natuurlijke be-
ken zijn er op plaatsen waar kwelwater dicht aan de oppervlakte kwam zogenaamde sprengkoppen 
uitgegraven die de spreng van water voorzagen, waardoor nog meer papiermolens gebouwd en aan-
gedreven konden worden voor de papierindustrie. Het water van De Oude Beek was vanwege het la-
ge kalk- en ijzergehalte bijzonder geschikt voor het maken van papier. 
 
De geschreven geschiedenis van Beekbergen en het naburige Engeland gaat terug tot het begin van 
de 9

e
 eeuw. Beekbergen en Engeland werden voor het eerst in schenkingsakten genoemd. In een ak-

te uit het jaar 801 wordt Engeland genoemd als ‘hof in Englandi met daarbij behorende weiden en 
rechten, alsmede een aandeel in het woud Braclog (Bruggelen)’. De ongedateerde kerkelijke schen-
kingsakte waarin Beekbergen voor het eerst wordt genoemd, is zeer waarschijnlijk in dezelfde tijd op-
gesteld. Het ontstaan van de dorpskern van Beekbergen verschilt ten opzichte van de andere nabij-
gelegen flankesdorpen (Engeland, Lieren) in dat het ontstaan is uit twee bebouwingsconcentraties. 
Door de stichting van een kerk is een deel van de historische dorpskern van Beekbergen ontstaan 
centraal binnen de enk. In eerste instantie betrof het een houten kerk van klein formaat. In latere tijd 
is deze vervangen door een stenen exemplaar en de kerk vormt tegenwoordig nog steeds het mid-
delpunt van Beekbergen. De zogeheten Oude Kerk bestaat nog steeds en is het oudste bouwkundige 
monument van de gemeente Apeldoorn. Bij de kerk zijn tijdens archeologisch onderzoek sporen aan-
getroffen van boerderijen die radiaalsgewijs rondom de kerk hebben gestaan. Deze sporen dateren 
uit de periode 1175/1200 - 1400.  
 
Het bebouwingslint van Beekbergen langs de Oude Beek vormt hoogstwaarschijnlijk een afgeleide 
van de bebouwing die gestaan heeft bij de nog bestaande Oude Kerk. Bij Beekbergen heeft met be-
houd van de primaire kern naar alle waarschijnlijkheid net als bij Lieren een verschuiving plaatsge-
vonden van de bebouwing van hoger op de enk naar de lagere delen langs de beek. Het verschil zit 
in het feit dat bij Lieren de primaire kern verdwenen is en bij Beekbergen niet. Mogelijk is het ontstaan 
van het bewoningslint van Beekbergen langs de Oude Beek geïnitieerd met de in 1535 gebouwde 
volmolen, later bekend als de papiermolen Tullekensmolen I. 
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Historisch kaartmateriaal 
 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 
 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

5
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Historische kaart (Willem 
Leenen) 

1748 - ? Merendeel plangebied in agrarisch 
gebruik (akkerland), behorend tot de 
enk van Beekbergen. De boerenerven 
lagen langs de voorloper van de Tulle-
kensmolenweg. Het lijkt erop dat er 
binnen het uiterst centraal-oostelijke 
deel van het plangebied bebouwing 
(woonboerderij) stond, maar waar-
schijnlijk betreft dit de woonboerderij 
die direct ten oosten heeft gestaan 
volgens de kadastrale kaart (zie hier-
onder). 

Duidelijk onderscheid in akkerlan-
den op de hoger gelegen gebieden, 
(boeren)erven op de gradiëntzone 
en langs beekloop van De Oude 
Beek die ten noorden van het plan-
gebied tegenwoordig nog steeds 
aanwezig is. Ten zuidenwesten 
stond een kerk (huidige Oude Kerk) 
met daarboven op de kaart de tekst 
Beekbergen.  

Kadastrale kaart (Minuut-
plan) 

1827 Gemeente 
Beek-

bergen, 
sectie K, 
Blad 02 

1:2.500 Merendeel plangebied in agrarisch 
gebruik (voornamelijk bouw-
/akkerland). Uiterst noordoostelijke 
deel plangebied is bebouwd, waar-
schijnlijk een woonboerderij. Tevens 
liep door het noordelij-
ke/noordoostelijke deel van het plan-
gebied een zandweg, richting de voor-
loper van de Tullekensmolenweg.  

Direct ten noorden stond waar-
schijnlijk een woonboerderij te mid-
den van een wegsplitsing (splitsing 
waarbij iedere weg in twee delen 
opsplitst en afbuigt). Direct ten oos-
ten van het plangebied stond ook 
een woonboerderij. Verder betrof 
het agrarisch buitengebied.  
 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1869 432 1:50.000 Centraal-oostelijke deel plangebied 
behorend tot een boerenerf (gebruik 
als moestuin). Verder weinig verande-
ringen voor het plangebied zelf, me-
rendeels in agrarisch gebruik. 
 
 

Langzame toename van bebouwing 
langs de voorloper van de Tulle-
kensmolenweg. Direct langs de 
zuidoostgrens van het plangebied 
liep een zandweg. Ten noorden van 
het plangebied stond langs de loop 
van De Oude Beek een papiermolen 
(Tullekensmolen I). Graslanden 
vooral ten noorden van de loop van 
De Oude Beek. 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1892 432 1:50.000 Noordelijke helft merendeels in ge-
bruik als grasland, zuidelijke helft in 
gebruik als akkerland. Zandweg die 
eerst direct langs de zuidoostgrens 
van het plangebied lag lijkt nu in het 
uiterst zuidoostelijke deel van het 
plangebied te lopen.  

Geen noemenswaardige verande-
ringen. 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1911 432 1:50.000 Noordwestelijke deel plangebied is 
bebouwd (woonboerderij met een 
schuur?). 

Papiermolen en bijbehorende be-
bouwing ten noorden van het plan-
gebied wordt aangeduid als papier-
fabriek. 

Militaire topografische 
kaart (Bonneblad) 

1934 432 1:50.000 Bebouwing in het noordwestelijke deel 
uitgebreid met waarschijnlijk een aan-
tal schuren. Centrale deel plangebied 
doorsneden door een weg, voorloper 
van de Stichtingsweg. Verder is het 
plangebied weer grotendeels in ge-
bruik als akkerland. 

Wegen worden rechtgetrokken en, 
zo lijkt, ook delen van de loop van 
De Oude Beek. 
 

Topografische kaart  1958 33 B 1:25:000 Noordelijke/noordwestelijke deel van 
het plangebied blijft bebouwd. Rui-
tersmolenweg en Stichtingsweg zijn 
aangelegd. 

Kleinere zandwe-
gen/ontsluitingswegen verdwijnen. 
Grotendeels huidige stratenpatroon 
en toename van woonpercelen 
langs deze wegen. 
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Topografische kaart  1966 33 B 1:25:000 Noordelijke deel plangebied bebouwd 
met drie schuren. Noordelijke helft me-
rendeels in gebruik als grasland, zui-
delijke helft in gebruik als akkerland. 

Verdere toename van bebou-
wing/woonpercelen. Direct ten wes-
ten van de Ruitersmolenweg bouw 
van de protestantse kerk (een bak-
stenen zaalkerk in verzakelijkt tradi-
tionalistische bouwstijl).  

Topografische kaart  1976 33 B 1:25:000 Noordelijke deel plangebied bebouwd 
met drie schuren maar lijken nu op 
een andere plek te liggen (sloop en 
nieuwbouw). Verder is het plangebied 
weer grotendeels in gebruik als akker-
land. 

Uitbreiding van bebouwde kom van 
Beekbergen ten zuidwesten. 

Topografische kaart  1988 33 B 1:25:000 Noordelijke deel plangebied bebouwd 
met vijf schuren (huidige schuren). 
Verder huidige situatie. 

Huidige situatie. 

 
Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het einde van de eerste helft van de 18

e
 

eeuw was het merendeel van het plangebied in agrarisch gebruik (akkerland), behorend tot de enk 
van Beekbergen. De boerenerven lagen langs de voorloper van de Tullekensmolenweg. Het lijkt erop 
dat er binnen het uiterst centraal-oostelijke deel van het plangebied bebouwing (woonboerderij) stond, 
maar waarschijnlijk betreft dit de woonboerderij die direct ten oosten heeft gestaan volgens de kadas-
trale kaart (vergelijk de figuren 4 en 5, verschil in kennis op het gebied van landmeetkunde tussen de 
periode halverwege de 18

e
 eeuw en de 1

e
 helft van de 19

e
 eeuw). Er is een duidelijk onderscheid te 

maken in de akkerlanden op de hoger gelegen gebieden, de (boeren)erven op de gradiëntzone en 
langs de beekloop van De Oude Beek (die ten noorden van het plangebied tegenwoordig nog steeds 
aanwezig is), maar ook tussen de akkerlanden en de ten noorden lager gelegen natuurlijke graslan-
den. Het beekdal volgt deze landschapsgrens. Op het kaartbeeld zijn de woorden Lieren en Beek-
bergen te onderscheiden. De ten zuidwesten gelegen kerk van Beekbergen (de huidige Oude Kerk) is 
groot ingetekend. 
 
In de eerste helft van de 19

e
 eeuw was het merendeel van het plangebied in agrarisch gebruik (voor-

namelijk bouw-/akkerland). Het uiterst noordoostelijke deel plangebied was echter bebouwd, waar-
schijnlijk met een woonboerderij (zie figuur 5). Tevens liep door het noordelijke/noordoostelijke deel 
van het plangebied een zandweg, richting de voorloper van de Tullekensmolenweg. Direct ten noor-
den stond waarschijnlijk een woonboerderij te midden van een wegsplitsing (splitsing waarbij iedere 
weg in twee delen opsplitst en afbuigt). Direct ten oosten van het plangebied stond eveneens ook een 
woonboerderij. Verder betrof de omgeving agrarisch buitengebied. 
 
In de loop van de 19

e
 eeuw vinden er binnen het plangebied weinig veranderingen plaats. Het cen-

traal-oostelijke deel plangebied behoorde in de tweede helft van de 19
e
 eeuw tot een boerenerf 

(waarschijnlijk in gebruik als moestuin). Voor de noordelijke helft vindt wel een afwisseling in agra-
risch gebruik plaats (afwisseling akkerland/grasland). Een zandweg die eerst direct langs de zuid-
oostgrens van het plangebied lag lijkt zich wel te hebben verlegd naar het uiterst zuidoostelijke deel 
van het plangebied. Er vindt een langzame toename van bebouwing plaats, voornamelijk langs de 
voorloper van de Tullekensmolenweg. Ten noorden van het plangebied stond langs de loop van De 
Oude Beek een papiermolen (de reeds besproken Tullekensmolen I, zie figuren 6 en 7). 
 
Aan het begin van de 20

e
 eeuw raakt ook het noordwestelijke deel van het plangebied bebouwd. De 

papiermolen en bijbehorende bebouwing ten noorden van het plangebied wordt aangeduid als papier-
fabriek (zie figuur 8). 
 
Rond begin jaren ’30 van de 20

e
 eeuw is de bebouwing in het noordwestelijke deel van het plange-

bied verder uitgebreid met waarschijnlijk een aantal schuren. Het centrale deel van het plangebied 
wordt doorsneden door de voorloper van de Stichtingsweg (zie figuur 9). Diverse wegen worden 
rechtgetrokken en, zo lijkt, ook delen van de loop van De Oude Beek. 
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Vanaf de tweede helft van de 20
e
 eeuw is het merendeel van het bestaande wegenpatroon aanwezig 

met hierlangs een toename van het aantal woonpercelen. Ook de Ruitersmolenweg en de Stichtings-
weg worden aangelegd (zie figuur 10). In de jaren ’60 van de 20

e
 eeuw staan er in het noordelijke 

deel van het plangebied in ieder geval drie gebouwen, waarschijnlijk schuren. Deze lijken in de jaren 
’70 van de 20

e
 eeuw een andere ligging te hebben, waarschijnlijk ten gevolgde van sloop en nieuw-

bouw. De noordelijke helft van het plangebied is dan weer in gebruik als grasland, de zuidelijke helft 
blijkt in gebruik als akkerland. Er vindt een sterke uitbreiding van bebouwde kom van Beekbergen 
plaats, ten zuidwesten van het plangebied (zie figuren 11 en 12). Het merendeel van de huidige situa-
tie van het plangebied is in de jaren ’80 van de 20 eeuw ontstaan (zie figuur 13). 
  

Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Apeldoorn
6
 en concept kenniskaart gemeente 

Apeldoorn 
De gemeente Apeldoorn heeft een cultuurhistorische waardenkaart vervaardigd, waarin veel lokale 
gebiedskennis is opgenomen. Het plangebied heeft volgens de Cultuurhistorische waardenkaart van 
de gemeente Apeldoorn een hoge verwachtingswaarde. Tevens wordt aangegeven dat in het gehele 
plangebied een plaggendek aanwezig is. De Tullekensmolenweg wordt aangegeven als een gewaar-
deerde (historische) weg vrijwel direct ten zuiden van de beekloop van De Oude Beek (zie ook figuur 
4). Tevens wordt de locatie van de Tullekensmolen weergegeven ten noorden van het plangebied, 
evenals de Ruitersmolen verder ten noordwesten (zie figuur 14). 
 
Op dit moment is er een concept kenniskaart aanwezig bij de gemeente Apeldoorn. Dit betreft eigen-
lijk een actualisatie van de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn. Volgens de con-
cept kenniskaart heeft er in het centraal-oostelijke deel van het plangebied een historische boerderij 
gestaan (zie figuur 15, code CHB46) die bekend stond onder de naam De Oldenhof. Op de kadastra-
le minuutkaart ligt deze boerderij echter op een afstand van 1 km ten oosten van het plangebied. Er 
zijn vanuit het geraadpleegde historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen dat er in het centraal-
oostelijke deel van het plangebied historische bebouwing (boerderij) heeft gestaan. 
 
Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente Apeldoorn is het archief van de Bouw- en Woningtoezicht geraadpleegd (CODA 
Kenniscentrum en Archief, bezocht d.d. 21 januari 2014). 
 

Onderstaande tabellen geeft een opsomming van de verleende bouwvergunningen van de huidige en 
voormalige bebouwing binnen de kadastrale percelen 505 (Tullekensmolenweg 26), 2403 en 2859 
(Tullekensmolenweg 28). 
 
Tabel II.  Verleende bouwvergunningen kadastraal perceel 505 (Tullekensmolenweg 26) 

Jaartal  Omschrijving  

1930 Bouwen van een woonhuis aan de voorzijde van het perceel (noordzijde, direct langs de Tullekensmolenweg) en dus 
buiten het plangebied. Woonhuis is gebouwd op stenen poeren tot circa 65 cm -mv, geen onderkeldering. 

1953 Slopen van een schuur en WC ruimte op het terreindeel direct achter het in 1930 bebouwde woonhuis die voorzien 
was van stenen poeren tot circa 60 cm -mv, en nieuwbouw van een WC ruimte aangrenzend aan de woning, ge-
bouwd op strook-/sleuffunderingen tot circa 65 cm -mv (uitbreiding). Ook deze bebouwing heeft niet binnen het plan-
gebied gestaan. 

1953 Bouw van een garage. De bouw hiervan heeft echter niet plaatsgevonden. 
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Van de huidige opslaghal in het zuidelijke deel van het perceel 505, en binnen het plangebied, zijn 
geen gegevens bekend in het bouwdossier. Tijdens de veldwerkzaamheden ten behoeve van het ar-
cheologisch onderzoek was de opslaghal toegankelijk. In het zuidelijke deel van de opslaghal is een 
smeerput/werkput aanwezig, waarschijnlijk ten behoeve van het kunnen onderhouden van vrachtwa-
gens (transportbedrijf).  
 
Tabel III.  Verleende bouwvergunningen kadastraal percelen 2403 en 2859 (Tullekensmolenweg 28) 

Jaartal  Omschrijving  

1935 Bouwen van een woonhuis aan de voorzijde van het perceel (noordzijde, direct langs de Tullekensmolenweg) en dus 
buiten het plangebied. Woonhuis is gebouwd op stenen poeren tot circa 65 cm -mv, geen onderkeldering 

1959 Bouwen van een kippenschuur binnen het huidige kadastrale perceel 2403 (noordwestelijke deel van het plange-
bied), voorzien van een stenen sleuffundering tot circa 60 cm -mv.  

 
Ook van de vijftal schuren die in het noordwestelijke deel van het plangebied staan (kadastraal per-
ceel 2859) zijn geen gegevens bekend in het bouwdossier. Op de tekening ten behoeve van de bouw 
van de kippenschuur in 1959 (zie tabel III) worden al wel vier van de vijf nog bestaande schuren 
weergegeven. Ook tijdens de veldwerkzaamheden waren deze toegankelijk. De schuren zijn of voor-
zien van een beperkte stenen sleuffundering of staan op stenen poeren, tot een diepte van circa 50 à 
60 cm -mv. Te verwachten is dat destijds, ten behoeve van de aanleg van deze bebouwing en aanleg 
van diverse nutsvoorzieningen, de bodem plaatselijk minimaal tot deze dieptes is afgegraven. Er is 
geen onderkeldering waargenomen. 
 
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 IV. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
7
 Sneeuwsmeltwaterafzettingen van de Formatie van Boxtel op rivierterrasafzettingen 

van de Formatie van Kreftenheye.  

Geomorfologie
8
 Binnen een stuwwalglooiing (6H7). 

Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn
9
 Binnen een gebied van kleine daluitspoelingswaaiers (DWk) en binnen een gebied 

waar een esdek of oud bouwlanddek voorkomt. 

Bodemkunde
10

 en Bodemkaart van de gemeente 
Apeldoorn

11
 

Binnen de bebouwde kom, maar zeer waarschijnlijk hoge zwarte enkeerdgronden, 
bestaande uit grof zand (zEZ30), omdat er een esdek of oud bouwlanddek wordt 
verwacht op grond van de Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn en 
ook vanwege het historisch gebruik van het plangebied. 
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8
 Alterra, 2003 

9
 Willemse, 2006 

10
 Stichting voor Bodemkartering, 1976 
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Geologie
12

 
De ondergrond van de omgeving van Beekbergen ligt voor een deel nog net deel binnen een groot 
preglaciaal bekken. Voor de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 250.000 - 130.000 jaar geleden), heeft 
de rivier de Rijn hier fijn tot grof, zwak tot sterk grindhoudend zand (Formatie van Urk) afgezet. Tij-
dens het Saalien, lag een groot gedeelte van Nederland onder een vanuit Scandinavië naar het zui-
den opgeschoven ijskap. De rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen, zo ook ter plaatse 
van het huidige IJsseldal, waar het plangebied binnen ligt. Aan weerszijden van deze ijsmassa's wer-
den stuwwallen opgeduwd. Daardoor is toen het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe ont-
staan, welke zich niet ver ten westen van het plangebied aan het oppervlak bevindt. Ter plaatse van 
het plangebied bevinden deze gestuwde afzettingen zich in de diepere ondergrond. 
 
Het bekken is tijdens het terugtrekken en daarmee het afsmelten van het landijs gedeeltelijk opgevuld 
met een dunne laag keileem met daarop glaciofluviale afzettingen van de Formatie van Drente. Nadat 
het landijs zich had terug getrokken hervatten de voorlopers van de Rijn hun loop door het glaciale 
bekken in het huidige IJsseldal, waardoor fluviatiel materiaal van de Formatie van Kreftenheye is af-
gezet.  
 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 11.500 jaar geleden), bereikte het landijs Ne-
derland niet. Wel was er toen gedurende langere periodes sprake van een zeer koud en droog kli-
maat. Het landschap in Nederland bestond uit een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwe-
zig was. Ook in de eerste helft van het Weichselien bleef te Rijn stromen via het IJsseldal, tot na het 
eerste koude maximum (Vroeg-Pleniglaciaal, 74.000 tot 60.000 jaar geleden). In de tweede helft van 
het Weichselien (vanaf 60.000 jaar geleden) boog het Rijndal langzaam westwaarts af, om tussen 
Montferland en de Veluwezoom richting de Betuwe en West-Nederland te gaan stromen. Tussen 
40.000 en 25.000 jaar geleden heeft het merendeel van de Rijn door dit gebied gestroomd. Daarna 
verloor ook dit deel van de Rijn stapsgewijs haar afvoer, omdat de nog zuidelijker geleden verbindin-
gen via het Niersdal en uiteindelijk de Gelderse Poort actief werden. 
 
Er vond tevens sterke erosie plaats van het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe. Erosie vond 
vooral plaats doordat een geconcentreerde afstroming van sneeuwsmeltwater zich insneed in de per-
mafrost. Hierdoor ontstonden sneeuwsmeltwaterdalen, welke vandaag de dag worden aangeduid als 
droge dalen. Aan het einde van deze dalen zijn de meegevoerde sedimenten tot afzetting gekomen 
als sneeuwsmeltwaterafzettingen, ofwel een daluitspoelingswaaier. Deze afzettingen liggen bovenop 
de rivierterrasafzettingen (voornamelijk grof zand en grind) van de Rijn. Het zuidwestelijke en centrale 
deel van het plangebied ligt op een dergelijke daluitspoelingswaaier. Deze sneeuwsmeltwateraf-
zettingen vormden weer op hun beurt weer een bron voor lokale windafzettingen, waardoor dekzand-
ruggen en -duinen werden gevormd. Zowel de sneeuwsmeltwaterafzettingen als de lokale windafzet-
tingen behoren tot de Formatie van Boxtel. 
 
Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-
stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 
zeespiegel sterk steeg en er een vegetatieontwikkeling van vooral warmteminnende boomsoorten 
plaatsvond. Door verwaaiing van de dekzanden zijn wel lokaal stuifzandgebieden ontstaan. Bij het 
ontstaan hiervan speelde de mens een belangrijke rol, door beweiding, afbranden en het steken van 
plaggen op de heidevelden dat voornamelijk plaatsvond in de Nieuwe tijd (zie bijlage 1). De stuifzan-
den worden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, welke tevens behoort tot de Formatie van 
Boxtel.  
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Daarnaast zijn er in (lokale) beekdalen afzettingen gevormd bestaande uit leem, veen en zand. Deze 
afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven, welke tevens behoren tot de Forma-
tie van Boxtel. Vaak nemen deze beekdalen dezelfde positie in als de in de laatste ijstijd gevormde 
sneeuwsmeltwaterdalen (nu aangeduid als droge dalen). Of dergelijke beekdalen nog watervoerend 
zijn is afhankelijk van de omvang van het stroomgebied en de opbouw van de ondergrond (doorla-
tendheid). Ten noorden van het plangebied ligt binnen een droog dal, waarbinnen het beekdal van De 
Oude Beek tot op heden gefungeerd heeft als een (lokaal) afvoersysteem van regen- en of kwelwater. 
 
De Gelderse IJssel is ontstaan als gevolg van de IJsselavulsie tijdens het eerste deel van de Vroege-
Middeleeuwen (Merovingische tijd). In eerste instantie ontwikkelde zich een crevassecomplex. In late-
re fases ontwikkelde de hoofdgeul van het crevassecomplex zich door tot een beddinggordel met 
meanders en werden op grotere afstand van de geul komkleien afgezet, langs de westgrens uitwig-
gend op de flanken van de dekzandruggen. Vanaf de Late-Middeleeuwen heeft de mens de ligging 
van meanders en nevengeulen van de Gelderse IJssel beïnvloed en aan het begin van de 14

e
 eeuw 

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

13
 

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. 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). 
 
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 het plangebied binnen een stuw-
walglooiing (6H7, zie figuur 16). Ten noorden van het plangebied ligt een droog dal, al dan niet bedekt 
met dekzand, met hierbinnen lopend de beekloop van De Oude Beek (2R3). 
 
Volgens de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn ligt het plangebied binnen een ge-
bied van kleine daluitspoelingswaaiers (DWk) en tevens binnen een gebied waar een esdek of oud 
bouwlanddek voorkomt (zie figuur 16). Ten noorden van het plangebied wordt een lijnvormig element 
aangegeven als een dalvormige laagte binnen een landschap van kleine daluitspoelingswaaiers 
(Wdl2). Op het AHN is deze dalvormige laagte ook goed te herkennen (wordt hieronder verder be-
handeld). De huidige loop van De Oude Beek ten noorden van het plangebied ligt echter niet binnen 
dit landschapselement. 
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Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
14

 
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 duidelijk de overgangsligging zien 
van het plangebied tussen de hoger gelegen daluitspoelingswaaier in het zuiden en het lager gelegen 
droog dal in het noorden (zie figuur 18). Verder ten zuiden ligt de nog hoger gelegen stuwwalzone. 
Het droog dal is van west naar oost goed te volgen, waarbij in het westelijke deel de ingesneden 
voorloper van De Oude Beek op het hoogtebeeld te onderscheiden is. Het beeld vertoont duidelijke 
overeenkomsten met de hierboven besproken geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn.  
 
Bodemkunde 
Volgens zowel de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) als de bodemkaart van de gemeente Apel-
doorn is het plangebied niet gekarteerd, vanwege de ligging van de bebouwde kom (zie figuur 19). 
Omdat er volgens de Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn een esdek of oud bouw-
landdek wordt verwacht en ook vanwege het historisch gebruik van het plangebied (zie § 3.5), is het 
zeer waarschijnlijk dat het aanwezige, onverstoorde bodemprofiel een hoge zwarte enkeerdgrond be-
treft, bestaande uit grof zand (zEZ30). Dekzandafzettingen worden binnen het plangebied niet ver-
wacht. Voordat het plaggendek werd opgebracht zal er sprake zijn geweest van een podzolbodem. 
De mineralogische rijkheid van de daluitspoelingswaaiersafzettingen zal hebben bepaald of er zich 
oorspronkelijk een haarpodzolbodem (arme grond) of een holtpodzolbodem (rijkere grond, ook wel 
aangeduid als een bruine bosgrond) heeft gevormd. 
 
Enkeerdgronden zijn oude bouwlanden, die vanaf de late Middeleeuwen op de Pleistocene zand-
gronden zijn ontstaan door het opbrengen van mest (uit potstallen) vermengd met plaggen, die gesto-
ken werden op de woeste gronden (zoals heide, bossen en beekdalen). Dergelijke gronden zijn eerst 
ontstaan op de hogere delen van het landschap en hebben zich later uitgebreid tot de lagere delen. 
Ze bestaan uit dikke lagen leemarme en humusrijke gronden. Hun voorkomen valt veelal samen met 
de zogenaamde essen die vaak direct rondom oude/historische bewoningskernen lagen. Het belang 
van een enkeerdgrond ligt in de beschermende kwaliteiten van het dek. Eventuele archeologische 
waarden worden in de regel door het dikke dek beschermd tegen verstoring door onder andere agra-
rische activiteiten. Sinds de jaren 80 van de 20

e
 eeuw is er een grotere en meer systematische aan-

dacht voor essen en plaggenbodems in Nederland. In veel gevallen bleken de betreffende terreinen 
een hoge dichtheid aan verhoudingsgewijs goed geconserveerde archeologische overblijfselen te be-
vatten, soms zelfs complete archeologische landschappen.  
 
De vaak opmerkelijke resultaten van archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen essen, vormen 
de belangrijkste bron voor de beschrijving van de bewoning en het landgebruik in de zandlandschap-
pen voor de periode vanaf de Midden-Bronstijd tot in de Nieuwe tijd. Veel hiervan representeert de 
vroegere geschiedenis van de dorpen die tussen de 9

e
 en de 12

e
 eeuw naast de essen kwamen te 

liggen. De rijkheid aan archeologische resten leidde er toe dat de hoger en droger gelegen plaggen-
dekken of enkeerdgronden op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) over het al-
gemeen een hoge indicatieve waarde kregen.

15
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Grondwatertrap en gegevens uit de Atlas Gelderland
16

 
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 V 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 ex-
treem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een ' of een '' weergegeven: het gaat 
hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel V.  Grondwatertrappenindeling

17
 

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 VI.  Grondwatergegevens plangebied 

GHG GLG GVG Grondwatertrap Historische grondwater-
trap 

Voor het plangebied onbe-
kend, vanwege ligging 

binnen de bebouwde kom. 
Ten noorden van De Oude 
Beek 43, ten oosten van 
bebouwde kom Beek-

bergen 747  

Voor het plangebied onbe-
kend, vanwege ligging 

binnen de bebouwde kom. 
Ten noorden van De Oude 
Beek 115, ten oosten van 

bebouwde kom Beek-
bergen 810 

Voor het plangebied onbe-
kend, vanwege ligging 

binnen de bebouwde kom. 
Ten noorden van De Oude 
Beek 64, ten oosten van 
bebouwde kom Beek-

bergen 760 

Voor het plangebied onbe-
kend, vanwege ligging 

binnen de bebouwde kom. 
Ten noorden van De Oude 

Beek IV, ten oosten van 
bebouwde kom Beek-

bergen VIIa 

Voor het plangebied onbe-
kend, vanwege ligging 

binnen de bebouwde kom. 
Ten noorden van De Oude 

Beek II, ten oosten van 
bebouwde kom Beek-

bergen VI 

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

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Ten oos-
ten van de bebouwde kom van Beekbergen is de historische grondwatertrap VI. Een historische 
grondwatertrap van VI betekend dat ook vroeger dit gebied van nature gekenmerkt werd door een 
zeer goede ontwatering. 
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Ten noorden van De Oude Beek is de historische grondwatertrap II, wat betekend dat dit deel vroeger 
te maken zal hebben gehad met (periodiek) hoge grondwaterstanden en daardoor natte/drassige 
condities (een deel betreft tevens het beekdal van De Oude Beek).  
 
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 20, een kaart met daarop, binnen een 
straal van 1 km rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS ge-
registreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen. 
 
Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Apeldoorn

18
 

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 17 en § 3.6), ligt het plangebied binnen een gebied met een 
hoge archeologische verwachting (zie figuur 21). Op de kleine daluitspoelingswaaiers wordt een hoge 
dichtheid aan archeologische resten verwacht. Een belangrijk deel van de archeologische vindplaat-
sen ligt op de oostelijke flank van het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe. 
 
In tegenstelling met de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn wordt op archeologische 
beleidsadvieskaart aangegeven dat het plangebied buiten het gebied ligt waar een esdek of oud 
bouwlanddek voorkomt. Voor de archeologische beleidsadvieskaart is deze grens gebaseerd op 
gegevens van de Bodemkaart van Nederland, waarbij de gebieden binnen de bebouwde kom van 
dorpen en steden niet gekarteerd zijn. Voor het plangebied wordt verwacht dat er wel sprake is van 
een esdek of oud bouwlanddek, gezien het historisch gebruik (zie 3.5). 
 
Indicatieve archeologische waarde 
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-
van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties 
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW 
grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:50.000. De grenzen op de kaart zijn in 
werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geolo-
gische kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar.  
 
Omdat de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. 
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AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in Ne-
derland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op verschil-
lende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op 
grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, 
een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeolo-
gische waarde met een beschermde status.  
 
Binnen het plangebied liggen geen AMK-terreinen. Binnen het onderzoeksgebied liggen drie AMK-
terreinen (zie tabel VII en figuur 20). 
 
Tabel VII. Overzicht AMK terreinen 

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

3.204 1.000 meter ten zuiden Bronstijd - IJzertijd Toponiem: Beekbergen, Achterste Kerkweg 
Complex: urnenveld 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Betreft een terrein waarin urnen zijn aangetroffen. Op de Historische Atlas 
staat het terrein aangegeven als bouwland. 

3.202 1.000 meter ten noordwesten Bronstijd - IJzertijd Toponiem: Engeland, Het Herenhul; Hertsweide 
Complex: urnenveld 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Betreft een terrein waarin een tweetal urnen met crematieresten en waar-
schijnlijk een bijpotje zijn aangetroffen "afkomstig uit de helling van de 
Englanderholt of Heerenhul". Op de Historische Atlas staat het terrein 
aangegeven als bos. Dit voormalige terrein van archeologische betekenis 
is in het kader van het ab-terreinen onderzoek (RAAP) opgewaardeerd 
naar de status van archeologische waarde. 

3.201 1.000 meter ten zuidoosten Bronstijd - IJzertijd Toponiem: Lieren, Hulleweg/achterste Kerkweg 
Complex: urnenveld 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Betreft een terrein met daarin sporen van crematieresten. In 1953 heeft 
W.A. Montfoort, tijdens werkzaamheden voor een ruilverkaveling, op een 
diepte van 1.20 - 1.50 meter beneden het maaiveld twee urnen met cre-
matieresten gevonden. Tevens werd een brandlaag waargenomen. De 
vindplaats ligt onder een esdek. Onbekend is welke schade de verkave-
lingswerkzaamheden hebben aangericht. Op de Historische Atlas is het 
terrein aangegeven als bouwland, door het terrein heeft een landweggetje 
gelopen. 

 
De AMK terreinen binnen het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door diverse urnenvelden. Ten 
opzichte van het plangebied liggen deze wel op enige afstand. 
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In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen in totaal 23 archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureau- en/of 
booronderzoeken (prospectief onderzoek), proefsleufonderzoeken en een definitieve opgraving (zie 
tabel VIII en figuur 20). 
 
Tabel VIII. Overzicht onderzoeksmeldingen 

16.269 300 meter ten zuiden Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Klein Canada 
Uitvoerder: Grontmij 
Datum: 06-03-2006 
Onderzoeksnummer: 45.622 
Resultaat: Kort na aanvang van het aanleggen van sleuf 3 zijn de werkzaamhe-
den gestaakt door de aanwezigheid van gas- en waterleidingen. Om verdere over-
last en schade te voorkomen is met zowel de gemeentelijk archeoloog als de op-
drachtgever overeengekomen de werkzaamheden op een later tijdstip, tijdens het 
bouwrijp maken van de bodem, voort te zetten en af te ronden. Aangezien een 
deel van de werkzaamheden nog uitgevoerd dient te worden kunnen in dit stadi-
um nog geen uitspraken worden gedaan. Na het voltooien van het proefsleuven-
onderzoek zal een algehele conclusie worden getrokken en eventuele aanbeve-
lingen worden gedaan. 

44.246 en 45.396 300 meter ten zuiden Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek en definitief onderzoek/opgraving 
Toponiem: Beekbergen, Klein Canada 
Uitvoerder: Grontmij 
Datum: 02-12-2010 en 21-02-2011 
Resultaat: Uit de resultaten van beide onderzoeken is gebleken dat de bodem in 
het plangebied van boven naar beneden bestaat uit een opgebracht zandpakket, 
een esdek, eventueel grijs uitspoelingslaagje, donkerbruin zand en in de onder-
grond het schone gele zand (C-horizont). Vooral in het zuidelijke deel van het 
plangebied is de bodem tot op grote diepte verstoord aangetroffen. Het esdek was 
hier niet meer intact. De top van de C-horizont was echter niet verstoord. Naast 
enkele recente en natuurlijke sporen in het zuidelijke gedeelte van het plangebied 
zijn in werkput 1, 4 en 14 archeologische sporen gevonden. In put 1 is een kuil 
aangetroffen met veel houtskool. 14C-datering heeft uitgewezen dat dit een 
Laat-Mesolithische haardkuil betreft. Twee andere kuilen uit put 1 betreffen wel-
licht eveneens Mesolithische haardkuilen. Er zijn geen vuurstenen artefacten 
aangetroffen. Waarschijnlijk is de top van het dekzand ter hoogte van de sporen 
verdwenen. In het noordelijke gedeelte van put 4 zijn vijf min of meer rechthoekige 
sporen aangetroffen die als "een vijf van een dobbelsteen" ten opzichte van elkaar 
staan. De onderlinge afstand van de sporen bedraagt ongeveer 1,5 tot 2 m. In de 
sporen zijn houtskoolresten en stenen aanwezig. Tijdens het couperen van deze 
sporen is een grote randscherf van een aardewerken pot en kleinere aardewerk-
fragmenten aangetroffen. Het aardewerk dateert uit de Vroege tot Midden 
IJzertijd. In put 14 zijn enkele (restanten van) esgreppels aangetroffen. In put 17 is 
een klein, ondiep spoor aangetroffen, dat waarschijnlijk een spitspoor betreft. 
Naast bovengenoemd aardewerk en houtskool zijn tijdens het onderzoek ver-
spreid over het plangebied klapperstenen aangetroffen. De grootste klappersteen-
fragmenten zijn tijdens het onderzoek gevonden in de onverstoorde C-horizont 
van put 6. Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat deze stenen daar door de mens 
naartoe zijn gebracht. Aangezien klapperstenen van nature in de ondergrond 
voorkomen, zijn de klapperstenen geïnterpreteerd als zwerfsteen. Enkele, kleine-
re, klappersteenfragmenten zijn wel in een antropogene context gevonden. Het 
lijkt hier echter eveneens te gaan om natuurlijk in de grond voorkomende exem-
plaren, die geen direct bewijs leveren voor ijzerwinning en/of productie in het 
plangebied. Op basis van de resultaten van onderzoek kan geconcludeerd wor-
den dat zich binnen het plangebied (de periferie van) een nederzetting uit de 
Vroege- tot Midden-IJzertijd bevindt. Mogelijk loopt de nederzetting door buiten 
het plangebied in (noord)oostelijke richting. Daarnaast liggen in het noordelijk deel 
van het plangebied één zekere en twee mogelijke Mesolithische haardkuilen. 

  



 

 

 

 

12025281 APE.SAL.ARC  Pagina 18 van 44 

41.634 400 meter ten westen Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Wolterbeeklaan 
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf 
Datum: 22-06-2010 
Onderzoeksnummer: 34.210 
Resultaat: Boringen in het noorden van het plangebied geven aan dat de bodem 
verstoord was tot een diepte van 120-150 cm -mv. De boringen in het zuiden van 
het plangebied hebben aangetoond dat podzolbodems zich hier in het verleden in 
het dekzand hebben gevormd, maar dat de top van deze bodems (de A en moge-
lijk de E horizont) niet meer aanwezig zijn. Ten tijde van het opbrengen van het 
plaggendek (mogelijk vanaf de Late-Middeleeuwen) werd het gehele of een groot 
gedeelte van het plangebied gebruikt voor akkerbouw. Waarschijnlijk is de top van 
de podzolbodem hierbij verstoord geraakt door ploegen. Desondanks kunnen in 
het plangebied archeologische resten aanwezig zijn in of onder de nog aanwezige 
Bhs-horizonten van de podzolbodems. Dieper in het dekzand reikende grondspo-
ren, zoals sporen van funderingspalen, waterputten en dergelijke, kunnen ook hier 
nog gevonden worden. Dit soort archeologische resten zijn gekoppeld aan meer 
sedentaire levenswijzen en dateren vanaf het Midden-Neolithicum. Op basis van 
het bureauonderzoek (historisch kaartmateriaal) en het veldonderzoek (archeolo-
gisch vondstmateriaal) kunnen bewoningslagen vanaf de tweede helft van de 18

e
  

eeuw in plangebied voorkomen. In het plangebied heeft lokale verstoring van de 
bodem en het eventuele bodemarchief plaatsgevonden door de aanleg van veler-
lei kabels en leidingen. De bodem en de mogelijke archeologische waarden zullen 
in de plangebieden tot op onbekende diepte worden verstoord. Om deze reden is 
in het rapport rekening gehouden met een maximale bodemverstoring van 2,0 
meter beneden het maaiveld. Er is geadviseerd om in het zuidelijk deel van plan-
gebied 1 inzake archeologie nadere maatregelen te nemen tenzij de bodem on-
verstoord blijft. Om nader vast te kunnen stellen of, in hoeverre en exact waar ar-
cheologische vindplaatsen zich in het plangebied vinden, is geadviseerd een ar-
cheologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren.  

41.627 500 meter ten zuiden Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Voorste Kerkweg 
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf 
Datum: 22-06-2010 
Onderzoeksnummer: 34.212 
Resultaat: Gezien de afzetting van de top van het dekzand gedurende de laatste 
fasen van het Weichselien kan bewoning vanaf het Laat-Paleolithicum hebben 
plaatsgevonden op het dekzand. De boringen in het plangebied hebben aange-
toond dat podzolbodems zich hier in het verleden in het dekzand hebben ge-
vormd, maar dat de top van deze bodems (de A en mogelijk de E horizont) niet 
meer aanwezig zijn. Ten tijde van het opbrengen van het plaggendek (mogelijk 
vanaf de Late-Middeleeuwen) werd het gehele of een groot gedeelte van het 
plangebied gebruikt voor akkerbouw. Waarschijnlijk is de top van de podzolbodem 
hierbij verstoord geraakt door ploegen. Desondanks kunnen in het plangebied ar-
cheologische resten aanwezig zijn in of onder de nog aanwezige Bhs-horizonten 
van de podzolbodems. Dieper in het dekzand reikende grondsporen, zoals sporen 
van funderingspalen, waterputten en dergelijke, kunnen ook hier nog gevonden 
worden. Dit soort archeologische resten zijn gekoppeld aan meer sedentaire le-
venswijzen en dateren vanaf het Midden-Neolithicum. Op basis van het bureau-
onderzoek (historisch kaartmateriaal) en het veldonderzoek (archeologisch 
vondstmateriaal) kon het gebruik van het plangebied als woongebied niet worden 
vastgesteld op basis van archeologisch vondstmateriaal of historisch 
kaartmateriaal. In het plangebied heeft lokale verstoring van de bodem en het 
eventuele bodemarchief plaatsgevonden door de aanleg van velerlei kabels en 
leidingen. De bodem en de mogelijke archeologische waarden zullen in het plan-
gebied tot op onbekende diepte worden verstoord. Om deze reden is in het rap-
port rekening gehouden met een maximale bodemverstoring van 2,0 meter bene-
den het maaiveld. Er is geadviseerd om in het plangebied inzake archeologie na-
dere maatregelen te nemen tenzij de bodem onverstoord blijft. Om nader vast te 
kunnen stellen of, in hoeverre en exact waar archeologische vindplaatsen zich in 
het plangebied vinden, is geadviseerd een archeologisch vervolgonderzoek te la-
ten uitvoeren. 

15.090 550 meter ten zuiden Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Voorste Kerkweg 4 
Uitvoerder: Oranjewoud BV 
Datum: 13-12-2005 
Onderzoeksnummer: 12.638 
Resultaat: Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetrof-
fen. Op basis van het uitgevoerde bureau- en booronderzoek is geadviseerd dat 
verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.  
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41.625 700 meter ten zuidoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Dorpsstraat 91 
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf 
Datum: 22-06-2010 
Onderzoeksnummer: 34.216 
Resultaat: Gezien de afzetting van de top van het dekzand gedurende de laatste 
fasen van het Weichselien kan bewoning vanaf het Laat- Paleolithicum hebben 
plaatsgevonden op het dekzand. De boringen in het plangebied heeft aangetoond 
dat podzolbodems zich hier in het verleden in het dekzand hebben gevormd, maar 
dat de top van deze bodems (de A en mogelijk de E horizont) niet meer aanwezig 
zijn. Ten tijde van het opbrengen van het plaggendek (mogelijk vanaf de Late-
Middeleeuwen) werd het gehele of een groot gedeelte van het plangebied ge-
bruikt voor akkerbouw. Waarschijnlijk is de top van de podzolbodem hierbij ver-
stoord geraakt door ploegen. Desondanks kunnen in het plangebied archeolo-
gische resten aanwezig zijn in of onder de nog aanwezige Bhs-horizonten van de 
podzolbodems. Dieper in het dekzand reikende grondsporen, zoals sporen van 
funderingspalen, waterputten en dergelijke, kunnen ook hier nog gevonden wor-
den. Dit soort archeologische resten zijn gekoppeld aan meer sedentaire levens-
wijzen en dateren vanaf het Midden-Neolithicum. Op basis van het bureauonder-
zoek (historisch kaartmateriaal) en het veldonderzoek (archeologisch vondstmate-
riaal) kon het plangebied niet als woongebied worden vastgesteld op basis van 
archeologisch vondstmateriaal of historisch kaartmateriaal. De bodem en de mo-
gelijke archeologische waarden zullen in de plangebieden tot op onbekende diep-
te worden verstoord. Om deze reden is in het rapport rekening gehouden met een 
maximale bodemverstoring van 2,0 meter beneden het maaiveld. Er is geadvi-
seerd om in het plangebied inzake archeologie nadere maatregelen te nemen 
tenzij de bodem onverstoord blijft. Om nader vast te kunnen stellen of, in hoeverre 
en exact waar archeologische vindplaatsen zich in het plangebied vinden, is ge-
adviseerd een archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 

37.591 750 meter ten zuidwesten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Dorpsstraat 23 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 15-10-2009 
Onderzoeksnummer: 32.154 
Resultaat: In het hele plangebied worden archeologische resten verwacht uit alle 
archeologische perioden. Op basis van de ligging in de laatmiddeleeuwse dorps-
kern van Beekbergen en de vondsten die in de directe omgeving van het plange-
bied zijn gedaan, worden vooral resten uit de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe 
tijd verwacht. Mogelijk gaat het hierbij om resten die zijn gerelateerd aan het 
gebruik van het plangebied als erf (zoals vastgesteld op basis van de geraad-
pleegde oude kaarten). Het is echter ook mogelijk dat er ter plaatse van het plan-
gebied sprake was van historische bebouwing vanaf de Late-Middeleeuwen. Op 
basis van aardwetenschappelijke gegevens zijn naast resten uit de Late-
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd ook resten uit de overige archeologische perio-
den vanaf het Laat-Paleolithicum te verwachten. Binnen het onderzoeksgebied is 
een bijl uit het Neolithicum aangetroffen, wat aangeeft dat hier in het Neolithicum 
sprake was van menselijke invloed. Op basis van waarnemingen binnen het on-
derzoeksgebied kunnen binnen het plangebied resten uit de Late-Middeleeuwen 
en de Nieuwe tijd voorkomen. Mogelijk gaat het hierbij om resten die zijn gerela-
teerd aan het gebruik van het plangebied als erf (zoals vastgesteld op basis van 
de geraadpleegde oude kaarten). Het is echter ook mogelijk dat er ter plaatse van 
het plangebied sprake was van historische bebouwing vanaf de Late Middeleeu-
wen, gerelateerd aan het dorp Beekbergen. Hiernaast zijn vondsten uit de overige 
archeologische perioden niet uit te sluiten. 
 
Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor 
de aanwezigheid van archeologische resten. Het uitgevoerde onderzoek heeft 
echter niet als doel het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische 
resten maar het verkennen van de bodemopbouw. In boring 1 en 4 is onder het 
plaggendek een intacte bodem aangetroffen. Hierdoor is er een kans dat zich hier 
intact archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum kunnen bevinden. Het 
puin waarop in boring 2 en 3 is gestuit zou een recente funderingsresten kunnen 
zijn. Het is echter ook mogelijk dat gaat om archeologisch waardevolle fundamen-
ten uit de Nieuwe tijd of de Late-Middeleeuwen.  
 
Hoewel het booronderzoek geen archeologische resten heeft aangetoond is het 
niet uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied nog archeologische resten 
voorkomen. Om de op het bureauonderzoek gebaseerde gespecificeerde ver-
wachting voldoende te kunnen aanvullen en toetsen is geadviseerd om in het 
plangebied tijdens de graafwerkzaamheden in een archeologische begeleiding te 
voorzien. De archeologische begeleiding dient hetzelfde doel als een inventarise-
rend veldonderzoek door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO-P).  
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De gemeente Apeldoorn heeft geadviseerd een inventariserend veldonderzoek in 
de vorm van proefsleuven te laten uitvoeren. Gezien de geplande werkzaamhe-
den, kan dit onderzoek als een vorm van archeologische begeleiding worden uit-
gevoerd. Indien tijdens het onderzoek een behoudenswaardige vindplaats wordt 
aangetroffen kan, in overleg met het bevoegd gezag, het onderzoek worden 
voortgezet als definitief onderzoek (opgraving).  

46.393 750 meter ten zuidwesten Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek, naar aanleiding van het eerder uitge-
voerde bureau- en booronderzoek (onderzoeksmeldingsnr. 37.591) 
Toponiem: Beekbergen, Dorpstraat 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 21-04-2011 
Onderzoeksnummer: 38.692 
Resultaat: Er is één proefsleuf aangelegd met een totale oppervlakte van 84,5 m². 
De bodem blijkt tot in het esdek te zijn verstoord, waarbij de bodem slechts vanaf 
de onderkant van het esdek nog intact is. Dit heeft tot gevolg dat sporen van na 
de aanleg van het esdek naar alle waarschijnlijkheid zijn vergraven. Sporen van 
voor de aanleg van het esdek zullen nog intact zijn. Tijdens het proefsleuvenon-
derzoek zijn nauwelijks archeologische sporen aangetroffen. Tevens is zeer wei-
nig vondstmateriaal gevonden. De vindplaats heeft een lage waardering gekregen 
en is hiermee niet behoudenswaardig. Geadviseerd is geen vervolgonderzoek te 
laten uitvoeren/de locatie vrij te geven voor wat betreft het onderdeel archeologie. 

53.916 750c meter ten zuidoosten Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Dorpstraat 95 
Uitvoerder: De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau 
Datum: 01-10-2012 
Onderzoeksnummer: 43.651 
Resultaat: Archeologisch onderzoek was niet meer mogelijk, aangezien de gehele 
bouwput al was aangelegd tot enkele decimeters in de C-horizont. Er heeft geen 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het plangebied is op 04-10-12 ter 
plaatse vrijgegeven door de bevoegde overheid.  

56.061 en 56.064 750 meter ten zuidoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Dorpstraat 101 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 18-03-2013 
Onderzoeksnummer: 46.035 en 46.036 
Resultaat: Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische 
waarden in het plangebied zouden kunnen bevinden. In het bijzonder de land-
schappelijke ligging en de aanwezigheid van twee urnenvelden in de omgeving 
verhogen de kans daarop. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonder-
zoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De aangetroffen 
bodemopbouw bestaat uit een plaggendek met daaronder een fossiele akkerlaag. 
Hieronder ligt de BC- of C-horizont. Ter plaatse van de voormalige bebouwing is 
het bodemprofiel afgegraven tot een diepte van circa 20 - 25 cm in de C-horizont. 
Ondiepe sporen van een eventuele archeologische vindplaats zullen hierdoor 
(deels) verloren zijn gegaan. Diepere sporen kunnen echter nog wel worden ver-
wacht. De hoge archeologische verwachting blijft dan ook behouden. Op grond 
van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek is geadviseerd het plange-
bied nader te onderzoeken door middel van een IVO karterende en waarderende 
fase, proefsleuven (IVO-P), met een mogelijkheid tot doorstart naar een opgra-
ving. 

57.278 750 meter ten zuidoosten Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek, naar aanleiding van het eerder uitge-
voerde bureau- en booronderzoek (onderzoeksmeldingsnrs. 56.061 en 56.064) 
Toponiem: Beekbergen, Dorpstraat 101 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 18-06-2013 
Resultaat: Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de put die 
ontstaan bij de sloop van de voormalige bebouwing. Tijdens het eerder uitgevoer-
de booronderzoek was gebleken dat de basis van deze sloopput op een diepte 
van circa 20 tot 25 cm in de C-horizont lag. Dit vlak zou handmatig worden opge-
schaafd tijdens het proefsleuvenonderzoek. Ter plaatse bleek echter dat het vlak 
dermate bedekt was geraakt met materiaal van de wanden (o.a. door herhaalde-
lijk crossen (fietsen/motoren) door de bouwput, dat handmatig opschaven niet 
haalbaar was. Daarom is besloten, in afwijking van de in het PvE beschreven on-
derzoeksmethode, om een graafmachine in te zetten om het vlak vrij te maken. In 

totaal is een oppervlakte van circa 96 m² opgeschoond, waarbij het vlak is aange-
legd op het niveau van de basis van de sloopput (op een diepte van circa 20 tot 
25 cm in de C-horizont). Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeolo-
gische sporen of vondsten aangetroffen. Op basis van het ontbreken van archeo-
logische resten wordt ter plaatse van het plangebied geen vindplaats verwacht. 
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Het ontbreken van archeologische waarden in de proefsleuf leidt tot de conclusie 
dat er geen sprake is van een behoudenswaardige vindplaats. Het selectieadvies 
is daarom dan ook om geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij 
te geven voor verdere ontwikkeling. Op locatie is dit advies, na aanleg van het 
vlak, besproken met de verantwoordelijk ambtenaar van het bevoegd gezag (me-
vrouw drs. J. Zuyderwyk). Ter plaatse heeft zij het besluit genomen dat het plan-
gebied vrijgegeven kan worden voor de voorgenomen ontwikkeling. 

11.105 800 meter ten zuidwesten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Dorpstraat; Van Schaffelaarweg 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 27-02-2001 
Onderzoeksnummer: 11.105 
Resultaat: Tijdens het booronderzoek is een intacte bodemopbouw aangetroffen, 
bestaande uit een hoge enkeerdgrond (podzolprofiel met erboven een plaggen-
dek). Geadviseerd is een vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek. 

3.328 800 meter ten zuidwesten Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek, naar aanleiding van het eerder uitge-
voerde bureau- en booronderzoek (onderzoeksmeldingsnr. 11.105) 
Toponiem: Beekbergen, Dorpstraat; Van Schaffelaarweg 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 01-11-2002 
Onderzoeksnummer: 1.997 
Resultaat: Er zijn acht proefsleuven aangelegd. In put 1 t/m 7 zijn enkel geïso-
leerd sporen aangetroffen. In put 8 zijn restanten aangetroffen van enkele huis-
plattegronden uit de Volle Middeleeuwen (eind 12

e
/13

e
 eeuw). Deze kunnen geïn-

terpreteerd worden als direct op elkaar volgende fasen van bewoning. Op het ter-
rein is tevens een waterput geïdentificeerd die qua datering overeenkomt met de 
oudste blootgelegde plattegrond. Ook kwamen er enkele rundergraven aan het 
licht. Er is een klein aantal sporen blootgelegd uit de 14

e
 eeuw, waaronder een 

deel van een gebouw. Het cluster middeleeuwse sporen heeft een afmeting van 
ca. 500 m² en wordt in het zuiden en oosten begrensd door een verstoring als ge-
volg van een laterebouwactiviteit. Huisplattegrond 1 kan op basis van aardewerk-
vondsten gedateerd worden tussen ca. 1250 en 1290 n. Chr. Huisplattegrond 2 
kan op basis van aardewerk aan het eind van de 12

e
 en/of het begin van de 13

e
 

eeuw geplaatst worden. Dit is de oudste plattegrond. Huisplattegrond 3 kan op 
basis van aardewerkvondsten gedateerd worden tussen ca. 1220 en 1290 n. Chr. 
Huisplattegrond 4 kan op basis van aardewerkvondsten als gelijktijdig met huis-
plattegrond 2 beschouwd worden. Huisplattegrond 5 is de jongste structuur, 13

e
-

16
e
 eeuw. 

De waterput kan gedateerd worden tussen de 12
e
 en de 14

e
 eeuw. Aanvullend 

onderzoek is niet verder noodzakelijk, wel wordt aanbevolen om resultaten van 
het voltooide onderzoek op enige wijze zichtbaar te maken 

41.626 800 meter ten zuidwesten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, toponiem Dorpstraat; Van Schaffelaarweg 
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf 
Datum: 22-06-2010 
Onderzoeksnummer: 34.213 
Resultaat: Gezien de afzetting van de top van het dekzand gedurende de laatste 
fasen van het Weichselien kan bewoning vanaf het Laat- Paleolithicum hebben 
plaatsgevonden op het dekzand. De boringen in het plangebied hebben aange-
toond dat podzolbodems zich hier in het verleden in het dekzand hebben ge-
vormd, maar dat de top van deze bodems (de A en mogelijk de E horizont) niet 
meer aanwezig zijn. Ten tijde van het opbrengen van het plaggendek (mogelijk 
vanaf de Late-Middeleeuwen) werd het gehele of een groot gedeelte van het 
plangebied gebruikt voor akkerbouw. Waarschijnlijk is de top van de podzolbodem 
hierbij verstoord geraakt door ploegen. Desondanks kunnen in het plangebied ar-
cheologische resten aanwezig zijn in of onder de nog aanwezige Bhs-horizonten 
van de podzolbodems. Dieper in het dekzand reikende grondsporen, zoals sporen 
van funderingspalen, waterputten en dergelijke, kunnen ook hier nog gevonden 
worden. Dit soort archeologische resten zijn gekoppeld aan meer sedentaire le-
venswijzen en dateren vanaf het Midden-Neolithicum. Op basis van het bureau-
onderzoek (historisch kaartmateriaal) en het veldonderzoek (archeologisch 
vondstmateriaal) kunnen bewoningslagen vanaf de tweede helft van de 18

e
 eeuw 

in het plangebied voorkomen. Daarnaast is het mogelijk dat een aardewerk rand-
fragment in het humeuze dek van één boring aantoont dat bewoning hier of in de 
omgeving al plaats heeft kunnen vinden in de 16

e
-17

e
 eeuw. Het kan echter ook 

gaan om potstalmest dat vermengd is geraakt met door mensen geproduceerd af-
val. In het plangebied heeft lokale verstoring van de bodem en het eventuele bo-
demarchief plaatsgevonden door de aanleg van velerlei kabels en leidingen. De 
bodem en de mogelijke archeologische waarden zullen in de plangebieden tot op 
onbekende diepte worden verstoord.  
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Om deze reden is in het rapport rekening gehouden met een maximale bodem-
verstoring van 2,0 meter beneden het maaiveld. Er is geadviseerd om in het plan-
gebied inzake archeologie nadere maatregelen te nemen tenzij de bodem onver-
stoord blijft. Om nader vast te kunnen stellen of, in hoeverre en exact waar arche-
ologische vindplaatsen zich in het plangebied vinden, is aanvullend archeologisch 
onderzoek nodig.  

45.377 800 meter ten zuiden Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Notaris Feithpad 
Uitvoerder: Synthegra BV 
Datum: 18-02-2011 
Onderzoeksnummer: 36.256 
Resultaat: Tijdens het booronderzoek is een intacte bodemopbouw aangetroffen, 
bestaande uit een hoge enkeerdgrond (podzolprofiel met erboven een plaggen-
dek). Geadviseerd is een vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek. 

49.142 850 meter ten zuiden Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Naast Hoeve 7 
Uitvoerder: Transect 
Datum: 20-10-2011 
Onderzoeksnummer: 41.066 
Resultaat: Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge archeolo-
gische verwacht heeft, voor wat betreft vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum B 
tot en met de Romeinse tijd. Het plangebied heeft een lage archeologische ver-
wachting voor wat betreft vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Uit 
het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied uit een oud 
bouwlanddek op Pleistocene hellingafzettingen bestaat. In de top van de helling-
afzettingen is nog een restant van een podzol aanwezig. De A-horizont, en ge-
deeltelijk ook de E-horizont, ontbreken en zullen in de onderkant van de enkeerd-
grond zijn opgenomen. Uit boring 4 blijkt dat hier de oorspronkelijke bodem tot 1,4 
m -mv is geroerd. Behalve een brokje en wat spikkels baksteen c.q. roodbakkend 
aardewerk in de enkeerdgrond, zijn er geen archeologische indicatoren aangetrof-
fen. De aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied is met het 
verkennend booronderzoek echter niet helemaal uit te sluiten. Dit hangt samen 
met de archeologische verwachting die onder andere urnenvelden, vlakgraven en 
IJzertijdnederzettingen omvat. Dergelijke archeologische waarden zijn vanwege 
de geringe omvang en/of lage vondstdichtheid lastig met booronderzoek op te 
sporen, dan wel alleen met een zeer intensief booronderzoek. Het uitgevoerde 
booronderzoek had dan ook voornamelijk als doel om de bodemopbouw en bo-
demintactheid in kaart te brengen en daarnaast om nederzettingen met grotere 
vondstdichtheden op te sporen. Geadviseerd is om een karterend en waarderend 
proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uit te voeren. Hierbij dient specifiek gelet te wor-
den op eventuele grondsporen die verband houden met een urnenveld. 

53.334 850 meter ten zuiden Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek, naar aanleiding van het eerder uitge-
voerde bureau- en booronderzoek (onderzoeksmeldingsnr. 49.142) 
Toponiem: Beekbergen, De Hoeven (ong.) 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 24-09-2012 
Onderzoeksnummer: 45.015 
Resultaat: Tijdens het proefsleuvenonderzoek is geen behoudenswaardige vind-
plaats aangetroffen. Geadviseerd is geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren/de 
locatie vrij te geven voor wat betreft archeologie. 

57.628 900 meter ten zuiden Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Beekbergen, De Hoeven 
Uitvoerder: Archeodienst Gelderland BV 
Datum: 16-07-2013 
Resultaat: De resultaten van het onderzoek worden (nog ) niet vermeld in AR-
CHIS. 

52.581 1.000 meter ten zuidoosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Beekbergen, Zwarte Bergweg 14 
Uitvoerder: Transect 
Datum: 28-06-2012 
Resultaat: De resultaten van het onderzoek worden nog niet vermeld in ARCHIS. 
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55.279 en 55.280 1.000 meter ten oosten Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Lieren,  
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 15-01-2013 
Onderzoeksnummer: 46.530 en 46.531 
Resultaat:De aangetroffen bodemopbouw bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk 
grindig, zwak tot matig siltig, matig fijn tot zeer grof zand. Het betreffen daluitspoe-
lingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwaterafzettingen), behorend tot de Formatie 
van Boxtel. De landschappelijke ligging van het plangebied in een overgangsge-
bied (gradiëntligging) resulteert in variaties in het oorspronkelijk aanwezige bo-
demprofiel. Het plangebied kan op basis van bodemtype en/of mate van versto-
ring in en vijftal terreindelen worden opgedeeld. Het zuidwestelijk gelegen terrein-
deel van het plangebied vormt een deel van de buitenste rand van een hoger ge-
legen daluitspoelingswaaier. Hier hebben zich oorspronkelijk veldpodzolgronden 
gevormd. Door de in gebruik name als akkerland is vervolgens een plaggendek 
opgebracht. In het westelijke en centrale deel van het zuidwestelijk gelegen ter-
reindeel, waar het bodemprofiel duidelijk intact is, heeft deze een dikte tussen 30 
en 50 cm. In het oostelijke deel van het zuidwestelijk gelegen terreindeel is geen 
intact restant van een veldpodzolgrond aangetroffen en is de minerale boven-
grond dunner en verstoord door moderne bodembewerking, op basis van waar-
genomen verstoringen onder de minerale bovengrond (huidige bouwvoor). Het 
centraal gelegen terreindeel van het plangebied vormt de overgangszone naar het 
ten noordoosten gelegen droog dal. Het heeft heden, en naar verwachting ook in 
het verleden, te maken gehad met vrij ondiepe grondwaterstanden, waardoor het 
oorspronkelijke bodemprofiel eerder een gooreerdgrond zal zijn geweest. Binnen 
het westelijke deel van het centraal gelegen terrein (akkerperceel ten westen van 
het boerenerf/woonperceel Nieuwe Voorweg 19) lijkt in het verleden ook een 
plaggendek te zijn opgebracht, maar deze is volledig geroerd/verstoord doordat 
het gaat om een deels teruggestort plaggendek en waarschijnlijk ook door diep-
ploegen/dieper uitgevoerde bodemingrepen. De onverstoorde bodem onder de 
geroerde, humeuze laag in het uiterst noordelijke deel van de akker is rijker zowel 
in grind als silt/leem. Het kunnen door het beekdal van De Oude Beek omgewerk-
te daluitspoelingswaaierafzettingen betreffen, wanneer het beekdal in het verle-
den daadwerkelijk iets zuidelijker heeft gelegen (voordat de beekloop enigszins 
rechtgetrokken/gekanaliseerd werd). Het kunnen echter net zo goed plaatselijk 
iets leemrijkere daluitspoelingswaaierafzettingen betreffen. Van nature lijkt de 
beekloop van De Oude Beek een vrij vaste positie te hebben gehad, doordat de 
beekdalbodem insneden in het landschap ligt en niet over voldoende energie be-
schikte om zijwaarts te migreren/meanderen. Binnen het centrale en oostelijke 
deel van het centraal gelegen plangebied (de boerenerven gelegen aan de Nieu-
we Voorweg 19 en 23) ontbreekt een plaggendek en hebben eveneens recente 
bodemingrepen plaatsgevonden. In het noordoostelijk gelegen deel van het plan-
gebied liggen de daluitspoelingswaaierafzettingen binnen een lager gelegen 
droog dal. Hier komen beekeerdgronden voor. Verstoringen door recente bodem-
ingrepen hebben zich beperkt tot de huidige humeuze bouwvoor. De grens tussen 
de daluitspoelingswaaier en het droog dal wordt gevormd door de beekloop van 
De Oude Beek.  
 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek is geadviseerd om 
binnen het zuidwestelijk gelegen terreindeel van het plangebied (uitgezonderd het 
uiterst oostelijke deel langs de Veldbrugweg) een vervolgonderzoek te laten uit-
voeren. Het vervolgonderzoek kan het beste worden uitgevoerd door middel van 
een IVO karterende en waarderende fase, proefsleuven (IVO-P).  

 
Voor onderhavig plangebied is belangrijk het proefsleuvenonderzoek en het definitieve onderzoek/de 
opgraving dat  300 meter ten zuiden van het plangebied is uitgevoerd (toponiem: Beekbergen, Klein 
Canada), waarbij geconcludeerd is dat er zich binnen de locatie (de periferie van) een nederzetting uit 
de Vroege- tot Midden-IJzertijd bevindt. Belangrijk is dat er ook gemeld wordt dat deze nederzetting 
mogelijk in (noord)oostelijke richting doorloopt, wellicht in onderhavig plangebied. 
 
  



 

 

 

 

12025281 APE.SAL.ARC  Pagina 24 van 44 

Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
staan geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan tien waarnemingen ge-
registreerd (zie tabel IX en figuur 20). 
 
Tabel IX. Overzicht ARCHIS-waarnemingen  

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

428.449 400 meter ten westen, topo-
niem Beekbergen, Wolter-
beeklaan 

Nieuwe tijd: dakpannen en faience aardewerk, aangetroffen tijdens de uitvoering van 
een prospectief onderzoek (zie onderzoeksmeldingsnr. 41.624). 

34.861 en 42.297 700 meter ten zuidwesten, 
toponiem NH kerk van Beek-
bergen  

Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd: grondsporen, bouwmateriaal, graven en funderin-
gen, aangetroffen door de ROB tijdens een opgraving ter plaatse van de NH kerk cen-
traal gelegen in Beekbergen. De kerk heeft bestaan uit een rechthoekig schip meteen 
eveneens rechthoekig maar iets versmald koor. De funderingen van het schip vrij 
dicht onder de kerkvloer aangetroffen; bestaat uit oersteen. Tufstenen buitenwanden 
met vulwerk van keien en breuksteen. Funderingen bijbehorende koor door talrijke 
begravingen verstoord. De bestaande toren is gebouwd voordat het oudste kerkje an-
derszins werd vergroot. De bestaande toren is van baksteen, terwijl het onderste ge-
deelte aan de buitenzijde met tufsteen is bekleed. De datering van het Romaanse 
kerkje moet in de 12

e
 eeuw geplaatst worden. De toren werd in de 13

e
 eeuw ge-

bouwd. 

428.443 700 meter ten zuidoosten, 
toponiem Dorpsstraat 91 

Laat-Paleolithicum - Nieuwe tijd: houtskool, aangetroffen tijdens de uitvoering van een 
prospectief onderzoek (zie onderzoeksmeldingsnr. 41.625). 

428.447 800 meter ten zuidwesten, 
toponiem Beekbergen, Arn-
hemseweg 

Vroege-Middeleeuwen - Nieuwe tijd: botmateriaal, roodbakkend geglazuurd aarde-
werk en steengoed, aangetroffen tijdens de uitvoering van een prospectief onderzoek 
(zie onderzoeksmeldingsnr. 41.626). 

48.002  800 meter ten zuidwesten, 
toponiem Dorpstraat; Van 
Schaffelaarweg 

Vroege-Middeleeuwen - Nieuwe tijd: huisplattegronden:één-schepig, waterputten, 
handgevormd aardewerk, aardewerk, Elmpter aardewerk, Paffrath aardewerk, geel-
witbakkend Pingsdorf aardewerk, proto-steengoed, graven, greppels/sloten, grond-
sporen, huisplattegronden, botmateriaal, roodbakkend geglazuurd aardewerk en 
steengoed, aangetroffen tijdens de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek (on-
derzoeksmeldingsnr. 3.328). 

45.453 950 meter ten zuidwesten, 
geen toponiem aangegeven 

Neolithicum: een hamerbijl, aangetroffen door een particulier tijdens het bouwrijp ma-
ken van de grond.  

42.617 1000 meter ten zuiden, topo-
niem Ruggeweg 

Bronstijd - Vroege-Middeleeuwen: vaatwerk. Complextype: crematiegraf. Aangetrof-
fen door de voormalige ROB binnen het AMK-terrein 3.204. 

42.615 1.000 meter ten noordwes-
ten, toponiem Hertswiede 

Bronstijd - IJzertijd: crematieresten en vaatwerk. Complextype: crematiegraf. Aange-
troffen door de voormalige ROB binnen het AMK-terrein 3.202. 

42.549 1.000 meter ten zuidoosten, 
toponiem De Enk; Hulleweg 

Bronstijd - IJzertijd: crematieresten, houtskool en handgevormd aardewerk. Complex-
type: urnenveld. Aangetroffen door de voormalige ROB binnen het AMK-terrein 3.201. 

 
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 het plangebied zijn geen 
vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staat één vondstmelding geregistreerd 
(zie tabel X en figuur 20). 
 
Tabel X. Overzicht ARCHIS-vondstmeldingen  

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

42.1751 250 meter ten zuidwesten, toponiem 
Beekbergen, Klein Canada 

Mesolithicum - Nieuwe tijd: handgevormd aardewerk, houtskool, paalgaten 
en klapperstenen/oerstenen, aangetroffen tijdens de uitvoering van een 
proefsleuvenonderzoek en een definitieve onderzoek/opgraving (onder-
zoeksmeldingsnrs. 44.246 en 45.396)  
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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).  
 
Er wordt melding gemaakt van het proefsleuvenonderzoek en het definitieve onderzoek/de opgraving 
dat  300 meter ten zuiden van het plangebied is uitgevoerd (toponiem: Beekbergen, Klein Canada). 
De resultaten van dit onderzoek zijn reeds besproken. 
 
Daarnaast wordt gemeld dat er een km ten oosten van het plangebied (toponiem: Lieren, Pastorie-
straat) ter plaatse van de Lieder-enk Romeins/Vroeg-Middeleeuws aardewerk is  verzameld door de 
AWA in 1995. 
   
De bebouwing langs De Oude Beek/langs de voorloper van de Tullekensmolenweg, waar het plange-
bied op aansluit, staat ook op de oudst beschikbare kaart (Hoge Heerlijkheid het Loo, door Willem 
Leenen uit circa 1750, zie figuur 4). Vondsten uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd dienen dus zeker niet 
te worden uitgesloten. 

   
3.9 Relatie aardwetenschappelijke informatie met archeologische waarden  
 
Jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats vaak 
voor de flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van 
open water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen als drinkwater, nabij water heerst er ook 
een grotere biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. 
De hogere terreingedeelten, zoals de stuwwal, zijn bebost geweest. Deze bossen hebben een functie 
als houtvoorziening voor de prehistorische mens en zijn lang intact gebleven. Het plangebied ligt op 
de overgangszone van de stuwwal in het westen naar de lager gelegen vlakte in het oosten. 
 
De ligging op de overgangszone zal aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning, niet alleen voor 
Jagers-Verzamelaars maar ook voor Landbouwers. Van nature voorkomende (lokale) beken vanaf 
stuwwal vormde een bron van water en langs de randen van een beekdal konden specialistische acti-
viteiten worden ontplooid. Het zuidwestelijke deel van het plangebied op de hoger gelegen 
daluitspoelingswaaier, en daarmee ook de gebieden in zuidwestelijke, zuidelijke en zuidostelijke 
richting, vormde van nature goed gedraineerde gebieden om geschikt te zijn voor de teelt van 
gewassen en tegelijkertijd ook als bewoningsplaats.  
 
In de Vroege-Middeleeuwen heeft de bebouwing vaak op een andere locatie gelegen dan de uiteinde-
lijke laatmiddeleeuwse dorpen en bewoningsclusters, waaruit de huidige dorpen en steden uit ont-
staan zijn. Het landbouwareaal voor de voedselvoorziening van de inwoners lag direct rondom deze 
middeleeuwse dorpen. In de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe tijd is een hogere landschappelijke 
ligging van het gebied niet meer bepalend voor het bewoningspatroon. 
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3.10 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel XI.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode Gespecificeerde 
verwachting 

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

(Laat-)Paleolithicum en 
Mesolithicum 

Hoog 
 
 

-Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 
-Uiterst noordelijke deel plangebied als 
aangrenzende zone langs het beekdal 
van De Oude Beek: beekgerelateerde 
resten, zoals attributen voor jacht en vis-
vangst, dumpzones 

Onder het plaggendek en in de top van de 
daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen). 
 
 

Neolithicum Hoog 
 
 
 

-Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine frag-
menten aardewerk, natuursteen en vuur-
stenen gebruiksvoorwerpen, houtskool 
en gebruiksvoorwerpen 
-Uiterst noordelijke deel plangebied als 
aangrenzende zone langs het beekdal 
van De Oude Beek: beekgerelateerde 
resten, zoals attributen voor jacht en vis-
vangst, dumpzones 

Onder het plaggendek en in de top van de 
daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen). 
 

Bronstijd - Romeinse tijd Hoog 
 
 
 

-Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine frag-
menten aardewerk, natuursteen en vuur-
stenen gebruiksvoorwerpen, metaalres-
ten, houtskool, botresten en gebruiks-
voorwerpen 
-Uiterst noordelijke deel plangebied als 
aangrenzende zone langs het beekdal 
van De Oude Beek: beekgerelateerde 
resten, zoals attributen voor jacht en vis-
vangst, dumpzones 

Onder het plaggendek en in de top van de 
daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen). 
 

Middeleeuwen Hoog 
 
 

-Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 
-Uiterst noordelijke deel plangebied als 
aangrenzende zone langs het beekdal 
van De Oude Beek: beekgerelateerde 
resten, zoals attributen voor jacht en vis-
vangst, dumpzones 

Onder het plaggendek en in de top van de 
daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen). 
 
 

Nieuwe tijd Hoog -Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 
-Uiterst noordelijke deel plangebied als 
aangrenzende zone langs het beekdal 
van De Oude Beek: beekgerelateerde 
resten, zoals attributen voor jacht en vis-
vangst, dumpzones 

-Onder maaiveld/in het plaggendek en in de 
top van de daluitspoelingswaaierafzettingen 
(sneeuwsmeltwaterafzettingen).  
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Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied binnen een hoger gele-
den daluitspoelingswaaier ligt. Niet ver ten noorden van het plangebied ligt een van west naar oost 
lopende dalvormige laagte, waarin waarschijnlijk al voor lange tijd een beekdal ligt. Het is te verwach-
ten dat dit beekdal tijdens het gehele Holoceen aanwezig was en lijkt een vrij vaste positie te hebben 
ingenomen (ingesneden bedding, geen meanderend gedrag). Het plangebied zal in principe al voor 
Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging hebben gehad als 
tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum zal het plangebied ook ge-
schikt zijn geweest als nederzettingslocatie voor Landbouwers. Vooral de buitenste rand van de dal-
uitspoelingswaaier en de gradiëntzone, begrenst door de ten noorden gelegen (vroegere) loop van 
het beekdal van De Oude Beek, zullen de meeste voorkeur hebben gehad. De hoger geleden daluit-
spoelingswaaier was van nature voldoende gedraineerd en daarmee mede geschikt als landbouw-
gronden. Het beekdal vormde een bron van (drink)water. Langs de aangrenzende zones van het 
beekdal konden specialistische activiteiten worden ontplooid, zodat archeologische resten van (tijde-
lijke) nederzettingen, jacht- en visattributen, dumpzones, voorden, bruggen, wegen, winplaatsen van 
grondstoffen en depositieplaatsen kunnen worden verwacht (resten van zogenaamde off-site activitei-
ten). Wellicht kan het uiterst noordelijke deel van het plangebied nog tot deze aangrenzende zone 
worden gerekend. Het ten noorden gelegen droog dal was in feite een waterrijk, lager gelegen gebied 
en juist geschikt voor het houden van vee (natte graslanden, hoge biodiversiteit). Op basis van het 
historisch gebruik is er binnen het plangebied waarschijnlijk een dik plaggendek opgebracht vanaf in 
ieder geval de tweede helft van de 18

e
 eeuw en waarschijnlijk al eerder. Er zijn geen aanwijzingen dat 

in de tweede helft van de 18
e
 eeuw binnen het plangebied (historische) bebouwing heeft gestaan. Dit 

lijkt pas te zijn gebeurt vanaf het begin van de 19
e
 eeuw in het uiterst noordoostelijke deel van het 

plangebied. Langs de beekloop van De Oude Beek en de voorloper van de Tullekensweg heeft rela-
tief veel historische bebouwing gestaan of is nog steeds aanwezig. 
 
Voor onderhavig plangebied is belangrijk het proefsleuvenonderzoek en het definitieve onderzoek/de 
opgraving dat 300 meter ten zuiden van het plangebied is uitgevoerd (toponiem: Beekbergen, Klein 
Canada), waarbij geconcludeerd is dat er zich binnen de locatie (de periferie van) een nederzetting uit 
de Vroege- tot Midden-IJzertijd bevindt. Belangrijk is dat er ook gemeld wordt dat deze nederzetting 
mogelijk in (noord)oostelijke richting doorloopt, wellicht in onderhavig plangebied. In de omgeving be-
vinden zich verder een aantal AMK-terreinen, waar crematieresten zijn aangetroffen uit de perioden 
Bronstijd en/of IJzertijd. Grafheuvels uit deze perioden werden vaak verder weg van de destijds be-
staande nederzettingen aangelegd, op zogenaamde ‘zichtlocaties’. Het plangebied zelf neemt een 
landschappelijke positie in waar juist de gelijktijdig bestaande nederzettingen kunnen worden ver-
wacht.  
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt de kans hoog geacht op het voorkomen van ar-
cheologische resten binnen het plangebied uit alle perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum (zie tabel 
XI), vooral op basis van interpretaties van aardwetenschappelijke gegevens (waarop de archeolo-
gische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn is gebaseerd). Archeologische resten ver-
wacht in het (dikke) plaggendek (Aa-horizont) en in de top van de daluitspoelingswaaierafzettingen 
(top van de afgedekte podzolbodem (haar- of holtpodzolbodem) of restant hiervan). De vondstenlaag 
is opgenomen onderin het plaggendek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerk-
te oude bodem tussen het plaggendek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aarde-
werk, natuursteen, vuursteen en houtskool. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen 
en waterputten) zullen zich bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. De diepteligging 
van de vondstenlaag is afhankelijk van de dikte van het plaggendek. Tevens zorgt de aanwezigheid 
van een plaggendek voor een betere bescherming en conservering van archeologische resten, en 
daardoor van de archeologische vindplaats, ten opzichte van een terrein, met een vergelijkbare land-
schappelijke ligging als onderhavig plangebied, waar geen plaggendek aanwezig is. 
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Het uiterst noordelijke deel van het plangebied ligt niet ver van de loop van het beekdal van De Oude 
Beek. Voor het beekdal zelf en direct aangrenzende zones geldt een hoge verwachting op het aan-
treffen van beekgerelateerde resten/resten van menselijke activiteiten die men uitvoerde in of direct 
naast het beekdal.

19
 Hierbij moet vooral gedacht worden aan attributen die voor de jacht of visvangst 

werden gebruikt, zoals boomstamkano’s, fuiken, visweren, strikken, eendenkooien, netten, pijlen en 
harpoenen. Er kunnen ook deposities, al dan niet van rituele aard (bijvoorbeeld bepaalde gereed-
schappen, sierraden), en resten van infrastructurele werken voorkomen. Deposities kunnen bestaan 
uit stenen en metalen voorwerpen, potten en menselijke of dierlijk resten. Bij infrastructurele werken 
moet vooral gedacht worden aan voorden, bruggen, knuppelpaden, sluizen, stuwen, dammen en we-
gen. Wellicht kan het uiterst noordelijke deel van het plangebied nog tot deze aangrenzende zone 
worden gerekend, waardoor vooral rekening moet worden gehouden met het voorkomen van resten 
van (tijdelijke) nederzettingen, jacht- en visattributen en dumpzones. Voor het uiterst noordelijke deel 
van het plangebied worden dergelijke resten ook verwacht in/onderin het plaggendek en op de over-
gang naar de daluitspoelingswaaierafzettingen. 
 
Bodemverstoring 
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde 
van archeologische vindplaatsen wordt mede bepaald door de mate waarin vondsten in situ bewaard 
zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.  
 
Van de huidige opslaghal in het uiterst noordwestelijke deel van het plangebied zijn geen gegevens 
bekend in het bouwdossier. Omdat de opslaghal toegankelijk was tijdens de veldwerkzaamheden, ten 
behoeve van het archeologisch onderzoek, blijkt dat in het zuidelijke deel van de opslaghal een diepe 
smeerput/werkput aanwezig is. Tevens zijn de terreindelen rondom de opslaghal voorzien van een 
klinkerverharding, waarop containers worden gestald. In welke mate het oorspronkelijke bodemprofiel 
verstoord is geraakt tijdens het aanleggen van deze verhardingen en verdere inrichting van het ter-
rein, is op basis van de huidige informatie moeilijk in te schatten. Mogelijk is een deel van het bodem-
profiel afgegraven voor de aanleg van stabilisatielaag onder deze verhardingen. De verhardingen 
kunnen echter ook direct op het oorspronkelijke bodemprofiel zijn aangelegd. Hierbij dient wel opge-
merkt te worden dat voor de stalling van zware containers de draagkracht van de bodem wel vol-
doende moet zijn, dat vaak ondervangen wordt door de aanleg van een halfverhardingslaag.  
 
Van de vijftal schuren die in het noordwestelijke deel van het plangebied staan zijn eveneens geen 
gegevens bekend in het bouwdossier, maar inspectie heeft laten zien dat de schuren of voorzien zijn 
van een beperkte stenen sleuffundering of op stenen poeren staan, tot een diepte van circa 50 à 60 
cm -mv. Er is geen onderkeldering waargenomen. In het noordwestelijke deel van het plangebied 
heeft een kippenschuur gestaan die voorzien was van een stenen sleuffundering tot circa 60 cm -mv. 
 
Verwacht mag worden dat de uitgevoerde bouwwerkzaamheden in het noordwestelijke en noordelijke 
deel van het plangebied hebben geleidt tot bodemverstoringen, zie het soms in beperkte mate. Het is 
dus mogelijk dat binnen het (voorheen) bebouwde oppervlak in het verleden eventueel aanwezige ar-
cheologische resten of sporen zijn ver-/weggegraven.    
  

                                                      
19

 Rensink, 2008  
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3.11 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? 
Van de huidige opslaghal in het uiterst noordwestelijke deel van het plangebied zijn geen ge-
gevens bekend in het bouwdossier. Omdat de opslaghal toegankelijk was tijdens de veld-
werkzaamheden, ten behoeve van het archeologisch onderzoek, blijkt dat in het zuidelijke 
deel van de opslaghal een diepe smeerput/werkput aanwezig is. Tevens zijn de terreindelen 
rondom de opslaghal voorzien van een klinkerverharding, waarop containers worden gestald. 
In welke mate het oorspronkelijke bodemprofiel verstoord is geraakt tijdens het aanleggen 
van deze verhardingen en verdere inrichting van het terrein, is op basis van de huidige infor-
matie moeilijk in te schatten. Mogelijk is een deel van het bodemprofiel afgegraven voor de 
aanleg van stabilisatielaag onder deze verhardingen. De verhardingen kunnen echter ook di-
rect op het oorspronkelijke bodemprofiel zijn aangelegd. Hierbij dient wel opgemerkt te wor-
den dat voor de stalling van zware containers de draagkracht van de bodem wel voldoende 
moet zijn, dat vaak ondervangen wordt door de aanleg van een halfverhardingslaag.  
 
Van de vijftal schuren die in het noordwestelijke deel van het plangebied staan zijn eveneens 
geen gegevens bekend in het bouwdossier, maar inspectie heeft laten zien dat de schuren of 
voorzien zijn van een beperkte stenen sleuffundering of op stenen poeren staan, tot een diep-
te van circa 50 à 60 cm -mv. Er is geen onderkeldering waargenomen. In het noordwestelijke 
deel van het plangebied heeft een kippenschuur gestaan die voorzien was van een stenen 
sleuffundering tot circa 60 cm -mv. 
 
Verwacht mag worden dat de uitgevoerde bouwwerkzaamheden in het noordwestelijke en 
noordelijke deel van het plangebied hebben geleidt tot bodemverstoringen, zie het soms in 
beperkte mate. Het is dus mogelijk dat binnen het (voorheen) bebouwde oppervlak in het ver-
leden eventueel aanwezige archeologische resten of sporen zijn ver-/weggegraven.    

 
 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-

punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -
rug, nabij een veengebied of een beekdal)? 
Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied binnen een ho-
ger geleden daluitspoelingswaaier ligt. Niet ver ten noorden van het plangebied ligt een van 
west naar oost lopende dalvormige laagte, waarin waarschijnlijk al voor lange tijd een beekdal 
ligt. Het is te verwachten dat dit beekdal tijdens het gehele Holoceen aanwezig was en lijkt 
een vrij vaste positie te hebben ingenomen (ingesneden bedding, geen meanderend gedrag). 
Het plangebied zal in principe al voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithi-
cum) een gunstige ligging hebben gehad als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampemen-
ten). Vanaf het Neolithicum zal het plangebied ook geschikt zijn geweest als nederzettingslo-
catie voor Landbouwers. Vooral de buitenste rand van de daluitspoelingswaaier en de gradi-
entzone, begrenst door de ten noorden gelegen (vroegere) loop van het beekdal van De Ou-
de Beek, zullen de meeste voorkeur hebben gehad. De hoger geleden daluitspoelingswaaier 
was van nature voldoende gedraineerd en daarmee mede geschikt als landbouwgronden. Het 
beekdal vormde een bron van (drink)water.  
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Langs de aangrenzende zones van het beekdal konden specialistische activiteiten worden 
ontplooid, zodat archeologische resten van (tijdelijke) nederzettingen, jacht- en visattributen, 
dumpzones, voorden, bruggen, wegen, winplaatsen van grondstoffen en depositieplaatsen 
kunnen worden verwacht (resten van zogenaamde off-site activiteiten). Wellicht kan het ui-
terst noordelijke deel van het plangebied nog tot deze aangrenzende zone worden gerekend. 
Het ten noorden gelegen droog dal was in feite een waterrijk, lager gelegen gebied en juist 
geschikt voor het houden van vee (natte graslanden, hoge biodiversiteit). Op basis van het 
historisch gebruik is er binnen het plangebied waarschijnlijk een dik plaggendek opgebracht 
vanaf in ieder geval de tweede helft van de 18

e
 eeuw en waarschijnlijk al eerder. Er zijn geen 

aanwijzingen dat in de tweede helft van de 18
e
 eeuw binnen het plangebied (historische) be-

bouwing heeft gestaan. Dit lijkt pas te zijn gebeurt vanaf het begin van de 19
e
 eeuw in het ui-

terst noordoostelijke deel van het plangebied. Langs de beekloop van De Oude Beek en de 
voorloper van de Tullekensweg heeft relatief veel historische bebouwing gestaan of is nog 
steeds aanwezig. 
 
Voor onderhavig plangebied is belangrijk het proefsleuvenonderzoek en het definitieve on-
derzoek/de opgraving dat 300 meter ten zuiden van het plangebied is uitgevoerd (toponiem: 
Beekbergen, Klein Canada), waarbij geconcludeerd is dat er zich binnen de locatie (de perife-
rie van) een nederzetting uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd bevindt. Belangrijk is dat er ook 
gemeld wordt dat deze nederzetting mogelijk in (noord)oostelijke richting doorloopt, wellicht in 
onderhavig plangebied. In de omgeving bevinden zich verder een aantal AMK-terreinen, waar 
crematieresten zijn aangetroffen uit de perioden Bronstijd en/of IJzertijd. Grafheuvels uit deze 
perioden werden vaak verder weg van de destijds bestaande nederzettingen aangelegd, op 
zogenaamde ‘zichtlocaties’. Het plangebied zelf neemt een landschappelijke positie in waar 
juist de gelijktijdig bestaande nederzettingen kunnen worden verwacht.  

 
 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

De kans wordt hoog geacht op het voorkomen van archeologische resten uit alle perioden 
vanaf het (Laat-)Paleolithicum, vooral op basis van interpretaties van aardwetenschappelijke 
gegevens (waarop de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn is ge-
baseerd). Archeologische resten verwacht in het (dikke) plaggendek (Aa-horizont) en in de 
top van de daluitspoelingswaaierafzettingen (top van de afgedekte podzolbodem (haar- of 
holtpodzolbodem), of restant hiervan). De vondstenlaag is opgenomen onderin het plaggen-
dek; hier wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het 
plaggendek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, 
vuursteen en houtskool. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen en waterput-
ten) zullen zich bevinden tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. De diepteligging 
van de vondstenlaag is afhankelijk van de dikte van het plaggendek. Tevens zorgt de aanwe-
zigheid van een plaggendek voor een betere bescherming en conservering van archeolo-
gische resten, en daardoor van de archeologische vindplaats, ten opzichte van een terrein, 
met een vergelijkbare landschappelijke ligging als onderhavig plangebied, waar geen plag-
gendek aanwezig is. 
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Het uiterst noordelijke deel van het plangebied ligt niet ver van de loop van het beekdal van 
De Oude Beek. Voor het beekdal zelf en direct aangrenzende zones geldt een hoge verwach-
ting op het aantreffen van beekgerelateerde resten/resten van menselijke activiteiten die men 
uitvoerde in of direct naast het beekdal.

20
 Hierbij moet vooral gedacht worden aan attributen 

die voor de jacht of visvangst werden gebruikt, zoals boomstamkano’s, fuiken, visweren, 
strikken, eendenkooien, netten, pijlen en harpoenen. Er kunnen ook deposities, al dan niet 
van rituele aard (bijvoorbeeld bepaalde gereedschappen, sierraden), en resten van infrastruc-
turele werken voorkomen. Deposities kunnen bestaan uit stenen en metalen voorwerpen, pot-
ten en menselijke of dierlijk resten. Bij infrastructurele werken moet vooral gedacht worden 
aan voorden, bruggen, knuppelpaden, sluizen, stuwen, dammen en wegen. Wellicht kan het 
uiterst noordelijke deel van het plangebied nog tot deze aangrenzende zone worden gere-
kend, waardoor vooral rekening moet worden gehouden met het voorkomen van resten van 
(tijdelijke) nederzettingen, jacht- en visattributen en dumpzones. Voor het uiterst noordelijke 
deel van het plangebied worden dergelijke resten ook verwacht in/onderin het plaggendek en 
op de overgang naar de daluitspoelingswaaierafzettingen. 
 

 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een gecombineerd verkennend en 
karterend booronderzoek, conform de eisen van de KNA, versie 3.2, specificatie VS03. Voor het in-
ventariserend veldonderzoek is op 16 januari 2014 door ir. E.M. ten Broeke (prospector) een Plan van 
Aanpak (PvA) opgesteld. 
 
In totaal zijn er 35 boringen gezet (zie figuur 22). Er is geboord tot een diepte van maximaal 270 cm    
-mv met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. Er is in zes noord-zuid gerichte raaien ge-
boord met een afstand van 20 m tussen de raaien en een afstand van 25 m tussen de boringen, re-
kening houdend met de aanwezige bebouwing in het noordwestelijke en noordelijke deel van het 
plangebied. De raaien zijn verspringend ten opzichte van elkaar gezet, waardoor een systeem be-
staande uit gelijkbenige driehoeken ontstaat. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische 
Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

21
 De boringen zijn met meetlinten en een meetwiel 

ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoog-
tebestand Nederland (AHN). In Bijlage 5 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s van de 
opgeboorde profielen weergegeven. In figuur 23 worden de resultaten van het booronderzoek (sche-
matisch) weergegeven. 
 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een 
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuur-
lagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen (verkennende fase van het inventariserend veldon-
derzoek). Daar waar sprake is van een (deels) intact profiel is de laag waar archeologische indicato-
ren meest waarschijnlijk kunnen worden verwacht gezeefd met behulp van een zeef met een maas-
wijdte van 4 mm. Het zeefresidu is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 
zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc. (karterende fase van het 
inventariserend veldonderzoek).  
 
Vanwege het gebruik van het plangebied (verhardingen (klinkers), groenstrook/siertuin, grasland) was 
het niet mogelijk een oppervlaktekartering uit te voeren. 
 

                                                      
20

 Rensink, 2008  
21

 Bosch, 2005  
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4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 6 
weergegeven. Het plangebied kan in twee delen worden opgedeeld op basis van waar een intact/ver-
stoord bodemprofiel is aangetroffen en wordt als volgt weergegeven: 
 
Tabel XII.  Bodemopbouw noordwestelijke en noordelijke deel en noordoostelijke strook van het plangebied 

(opslaghal en met klinkers verhard terreindeel met stalling van (zee)containers, terreindelen direct 
rondom de schuren en stook grasland langs noordoostelijke grens plangebied, boringen 1 t/m 3, 
14 t/m 16 en 28 t/m 32) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot minimaal 40 en 
maximaal 240, gemiddeld tot 90 

Donkergrijszwart tot grijsbeige gekleurd, zwak tot matig 
humeus, zwak tot matig grindig, zwak tot matig siltig, ma-
tig grof zand. Ter plaatse van de boringen 1 t/m 3 hierbo-
ven nog cunet-/stabilisatiezand en een klinkerverharding. 
Plaatselijk een antropogene bijmenging van recent bak-
steen en puin (vooral ter plaatse van het noordwestelijke 
deel plangebied (klinker verhard terreindeel) 

Geroerde/verstoorde laag, recent geroerd 
plaggendek en/of deels opgebrachte grond 

Plaatselijk tussen gemiddeld 90 
en 110 

Lichtbruin tot lichtbruingeel gekleurd, zwak tot matig grin-
dig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand 

Lijkt nog een restant van de BC-horizont 
van (waarschijnlijk) het oorspronkelijke holt-
podzolprofiel (bruine bosgrond) 

Plaatselijk vanaf gemiddeld 110, 
anders direct vanaf gemiddeld 90 

Lichtgeelwit tot geeloranje (roest) gekleurd, zwak tot matig 
grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand 

C-horizont, daluitspoelingswaaierafzettin-
gen (sneeuwsmeltwaterafzettingen). 

 
Verstoringen van de bodemopbouw zijn vooral waargenomen in het noordwestelijke en noordelijke 
deel en de noordoostelijke strook van het plangebied (ter plaatse van de opslaghal en met klinkers 
verhard terreindeel met stalling van (zee)containers, terreindelen direct rondom de schuren en stook 
grasland langs noordoostelijke grens plangebied, boringen 1 t/m 3, 14 t/m 16 en 28 t/m 32, zie ook fi-
guur 23). In het algemeen komt vanaf het maaiveld tot gemiddeld 90 cm -mv een geroerde/verstoorde 
laag voor van donkergrijszwart tot grijsbeige gekleurd, zwak tot matig humeus, zwak tot matig grindig, 
zwak tot matig siltig, matig grof zand. Gezien de dikte van het geroerde pakket gaat het om een re-
cent geroerd/verstoord plaggendek en/of deels opgebrachte humeuze grond. Ook is er plaatselijk een 
antropogene bijmenging van recent baksteen en puin aangetroffen. Dit komt vooral voor ter plaatse 
van de boringen 1 t/m 3, waar de opslaghal staat en de klinkerverharding ligt ten behoeve van de op-
slag van (zee)containers. Boring 1 is daarbij op een diepte van 100 cm -mv gestaakt. Vanwege het 
nog steeds voorkomen van grote, massieve brokken puin en baksteen. In boring 3 komt tot een diep-
te van maar liefst 240 cm -mv humeuze grond voor. De minst diepe verstoring komt voor per plaatse 
van boring 30, tot circa 40 cm -mv. Hieronder, evenals bij de boringen 14, 15, 28 en 31, komt nog een 
laag lichtbruin tot lichtbruingeel gekleurd, zwak tot matig grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot 
zeer grof zand voor. 
 
Gezien de intacte bodemopbouw ter plaatse van het merendeel grasland aan weerzijde van de Stich-
tingsweg (wordt verderop behandeld) lijkt het nog te gaan om een restant van de BC-horizont van 
(waarschijnlijk) het oorspronkelijke holtpodzolprofiel (bruine bosgrond). Bij de andere boringen betreft 
de onverstoorde bodem direct de C-horizont, in de vorm van lichtgeelwit tot geeloranje (roest) ge-
kleurd, zwak tot matig grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand. Dit type afzettingen 
betreffen daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwaterafzettingen). De slechte sortering, de 
variatie in siltigheid en het voorkomen van grind en zijn hiervoor kenmerkend. 
 
Een uitzondering vormt boring 2, waar onder de 110 cm dikke geroerde/verstoorde laag nog groot 
deel van het oorspronkelijke holtpodzolprofiel (bruine bosgrond) nog intact aanwezig lijkt te zijn, vanaf 
(een deel van) de verbruinings-Bws1-horizont. 
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Tabel XIII.  Bodemopbouw merendeel grasland aan weerzijde van de Stichtingsweg (boringen 4 t/m 13, 17 t/m 
27 en 33 t/m 35) 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot minimaal 30 en 
maximaal 70, gemiddeld tot 50 

Donkergrijsbruin tot donkerbruinzwart gekleurd, matig hu-
meus, zwak grindig, zwak tot matig siltig, matig grof zand 

Aa(p)-horizont, plaggendek inclusief huidige 
bouwvoor 

Tussen gemiddeld 50 en 80 Donkerbruin tot geelbruin gekleurd, bovenin zwak hu-
meus, zwak tot matig grindig, zwak tot matig siltig, matig 
grof tot zeer grof zand 

Bws1/Bws2-horizonten van het oorspronke-
lijke holtpodzolprofiel (bruine bosgrond) 

Tussen gemiddeld 80 en 110  Lichtgeelbruin tot lichtbruingeel gekleurd, zwak tot matig 
grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand 

Overgangs-BC-horizont 

Vanaf gemiddeld 110 Lichtgeelwit tot geeloranje (roest) gekleurd, zwak tot matig 
grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand 

C-horizont, daluitspoelingswaaierafzettin-
gen (sneeuwsmeltwaterafzettingen) 

 
Binnen het merendeel van grasland aan weerzijde van de Stichtingsweg is, afgezien van de huidige 
bouwvoor, sprake van een intacte bodemopbouw (boringen 4 t/m 13, 17 t/m 27 en 33 t/m 35, zie ook 
figuur 23). Vanaf het maaiveld tot minimaal 30 en maximaal 70 cm -mv komt een laag donkergrijs-
bruin tot donkerbruinzwart gekleurd, matig humeus, zwak grindig, zwak tot matig siltig, matig grof 
zand voor. Dit betreft het plaggendek, inclusief huidige bouwvoor. Gemiddeld genomen heeft het 
plaggendek een dikte van 50 cm. Onder het plaggendek komt een van oorsprong gevormde holtpod-
zolbodem voor. Deze bestaat tussen gemiddeld 50 en 80 cm -mv uit donkerbruin tot geelbruin ge-
kleurd, bovenin zwak humeus, zwak tot matig grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof 
zand en betreffen de verbruinings-Bws1-/Bws2-horizonten. Tussen gemiddeld 80 en 110 bevindt zich 
de overgangs-BC-horizont en bestaat uit lichtgeelbruin tot lichtbruingeel gekleurd, zwak tot matig 
grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand. Vanaf gemiddeld 110 cm -mv bevindt zich 
de C-horizont, in de vorm van lichtgeelwit tot geeloranje (roest) gekleurd, zwak tot matig grindig, zwak 
tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand en betreffen daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen).  
 
Op basis van deze intacte bodemopbouw en de gemiddelde dikte van het plaggendek van 50 cm, be-
treft het aanwezige bodemprofiel een hoge enkeerdgrond. Oorspronkelijk heeft er zich een holtpod-
zolgrond gevormd (bruine bosgrond). De daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwaterafzet-
tingen) bestaan voornamelijk uit voorheen door het landijs opgestuwde Rijnafzettingen die chemisch 
rijker (zware mineralen) en lemiger zijn. In de bodems die in de top van deze afzettingen ontstaan 
treed meer verbruining dan podzolisatie op als bodemvormend proces dan. Binnen het plangebied is 
(goed gesorteerd) dekzand, als afdekkende laag boven de daluitspoelingswaaierafzettingen, niet 
waargenomen. 
 
Archeologische indicatoren 
Van elke boring is het opgeboorde materiaal per afzonderlijke laag apart gezeefd over een 4 mm zeef 
tot 30 cm in de top van de C-horizont. De apart onderscheiden en gezeefde lagen betreffen het plag-
gendek, de Bws1-/Bws2- en/of BC-horizont van het oorspronkelijke holtpodzolprofiel en 30 cm van de 
C-horizont. Ook de geroerde/verstoorde lagen ter plaatse van de boringen in het noordwestelijke en 
noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied (boringen 1 t/m 3, 14 t/m 16 en 28 
t/m 32) zijn gezeefd om te kijken of er naast de resten/brokken recent baksteen en puin nog antropo-
geen materiaal aanwezig was die archeologisch relevant kunnen zijn. Wel lag de focus van het zoe-
ken naar archeologische indicatoren op de boringen waar een intact of deels intact bodemprofiel is 
waargenomen. De halfverhardingslaag ter plaatse van de gestaakte boring 1 is buiten beschouwing 
gelaten.  
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Het aangetroffen antropogeen materiaal is ter determinatie voorgelegd aan de heer P. Wemerman 
(materiaalspecialist). De resten die als archeologisch relevant worden beschouwd  worden in onder-
staande tabel schematisch weergegeven (ARCHIS-vondstmeldingsnr. 423.500) en worden tevens op 
onderstaande foto’s afgebeeld. In figuur 23 worden de locaties van de aangetroffen archeologische 
resten uit de boringen weergegeven. 
 
Tabel XIV. Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren 

Boring nr. Diepte/Traject in cm -mv Omschrijving en datering 

5 0-45 (plaggendek) IJzerslak (niet dateerbaar) en een spijker, waarschijnlijk (sub)recent (19
e
/20

e
 

eeuw) 

5 45-80 (Bws1/2-horizont) Vier fragmenten klappersteen (niet dateerbaar) en een (gebroken) fragment 
handgevormd aardewerk met kwartsmagering, Late-Bronstijd/IJzertijd   

6 45-75 (Bws1-horizont) Fragment handgevormd aardewerk met kwartsmagering, Late-Bronstijd/IJzertijd  

8 45-80 (Bws1/2-horizont) Fragment handgevormd aardewerk met kwartsmagering, Late-Bronstijd/IJzertijd 

10 50-65 (Bws1-horizont) Fragment handgevormd aardewerk met kwartsmagering, Late-Bronstijd/IJzertijd 

14 30-65 (geroerd/verstoorde laag) Stukje bot, waarschijnlijk dierlijk, groter dan marter 

15 50-70 (geroerd/verstoorde laag) Fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk, 18
e
/19

e
 eeuw (NTC) 

17 0-45 (plaggendek) IJzerslak (niet dateerbaar) 

21 30-70 (plaggendek) Fragment klappersteen (niet dateerbaar) 

24 70-130 (BC-horizont) Fragment klappersteen (niet dateerbaar) 

25 0-30 (plaggendek) Fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk en een stuk van een pijpensteel, 
18

e
/19

e
 eeuw (NTC) 

26 30-70 (plaggendek) Fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk, 18
e
/19

e
 eeuw (NTC) 

29 0-50 (geroerd/verstoorde laag) Fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk, 18
e
/19

e
 eeuw (NTC) 

33 45-70 (Bws1/2-horizont) Kleine fragmenten houtskool en een vuursteenafslag, meest waarschijnlijk Me-
solithicum 

35 55-70 (Bws1/2-horizont) Fragment klappersteen (niet dateerbaar) en een fragment (late) Pingsdorf aar-
dewerk, 11

e
/12

e
 eeuw (LMEA) 

 
Meest kenmerkend zijn de fragmenten handgevormd aardewerk met kwartsmagering die in het zuid-
westelijke deel van het plangebied zijn aangetroffen in de top van het resterende deel van het holt-
podzolprofiel (Bws1-/Bws2-horizont). Deze fragmenten handgevormd aardewerk zijn gedateerd in de 
perioden Late-Bronstijd of IJzertijd. Nederzettingsrestanten uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd zijn cir-
ca 300 meter ten zuidwesten van het plangebied aangetroffen tijdens een eerder uitgevoerd archeo-
logisch onderzoek. Het is zeer goed mogelijk dat de fragmenten handgevormd aardewerk ook te kop-
pelen zijn aan deze nederzetting.  
 
Verspreid binnen het grasland, waar een intact bodemprofiel is aangetroffen, zijn fragmenten van 
klapperstenen en enkele ijzerslakken aangetroffen zowel in het plaggendek als in de top van het res-
terende deel van het holtpodzolprofiel (Bws1-/Bws2-horizont). Deze kunnen duiden op een vindplaats 
waar ijzerwinning/-productie heeft plaatsgevonden, mogelijk weer behorend tot dezelfde nederzetting 
uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd aangetroffen ten zuidwesten van het plangebied. 
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In het zuidoostelijke deel van het plangebied, ter plaatse van boring 33, is een vuursteenafslag samen 
met enkele brokjes houtskool aangetroffen in de top van het resterende deel van het holtpodzolprofiel 
(Bws1-/Bws2-horizont). Omdat ook Mesolithische haardkuilen zijn aangetroffen binnen het archeolo-
gisch onderzochte terrein 300 meter ten zuidwesten van het plangebied, dateert de vuursteenafslag 
wellicht uit het Mesolithicum.  
 
In het uiterst zuidoostelijke deel van het plangebied, ter plaatse van boring 35, is een fragment aar-
dewerk aangetroffen dat waarschijnlijk (late) Pingsdorf aardewerk betreft. Het fragment is gedateerd 
in de 11

e
/12

e
 eeuw (Late-Middeleeuwen A). Mogelijk duidt het fragment op een vindplaats van een 

laatmiddeleeuws boerenerf. 
 
Verder zijn er een aantal fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk en een stuk van een pij-
pensteel aangetroffen, daterend uit de 18

e
/19

e
 eeuw (NTC). Deze zijn aangetroffen in geroerde/ver-

stoorde grond of in het plaggendek. Het zal waarschijnlijk gaan om bemestingsresten (van elders 
aangevoerd) en worden niet als archeologisch relevant beschouwd.  
 

 
Boring 5: ijzerslak (niet dateerbaar) en een spij-
ker, waarschijnlijk (sub)recent (19

e
/20

e
 eeuw) 

 
Boring 5: vier fragmenten klappersteen (niet da-
teerbaar) en een (gebroken) fragment handge-
vormd aardewerk met kwartsmagering, Late-
Bronstijd/IJzertijd 

 
Boring 6: (gebroken) fragment handgevormd 
aardewerk met kwartsmagering, Late-
Bronstijd/IJzertijd  

 
Boring 8: (gebroken) fragment handgevormd 
aardewerk met kwartsmagering, Late-
Bronstijd/IJzertijd 
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Boring 10: (gebroken) fragment handgevormd 
aardewerk met kwartsmagering, Late-
Bronstijd/IJzertijd 

 
Boring 14: stukje bot, waarschijnlijk dierlijk, gro-
ter dan marter 

 
Boring 15: fragment roodbakkend geglazuurd 
aardewerk, 18

e
/19

e
 eeuw (NTC) 

 
Boring 17: ijzerslak (niet dateerbaar) 

 
Boring 21: fragment klappersteen (niet dateer-
baar) 

 
Boring 24: fragment klappersteen (niet dateer-
baar) 
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Boring 25: fragment roodbakkend geglazuurd 
aardewerk en een stuk van een pijpensteel, 
18

e
/19

e
 eeuw (NTC) 

 
Boring 26: fragment roodbakkend geglazuurd 
aardewerk, 18

e
/19

e
 eeuw (NTC) 

 
Boring 29: fragment roodbakkend geglazuurd 
aardewerk, 18

e
/19

e
 eeuw (NTC) 

 
Boring 33: kleine fragmenten houtskool en een 
vuursteen afslag, meest waarschijnlijk Mesoli-
thicum 

 
Boring 35: fragment klappersteen (niet dateer-
baar) en een fragment (late) Pingsdorf aarde-
werk, 11

e
/12

e
 eeuw (LMEA) 
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4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 
Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 
 
 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 

Op basis van waar een intact/verstoord bodemprofiel is aangetroffen kan het plangebied in 
twee delen worden opgedeeld. In het noordwestelijke en noordelijke deel en de noordoostelij-
ke strook van het plangebied komt tot gemiddeld 90 cm -mv een recent geroerde/verstoorde 
laag voor (een recent geroerd/verstoord plaggendek en/of deels opgebrachte humeuze 
grond) met plaatselijk een antropogene bijmenging van recent baksteen en puin. Bij enkele 
boringen lijkt nog een restant van de overgangs-BC-horizont aanwezig te zijn, gevolgd door 
de C-horizont. Anders betreft de onverstoorde bodem direct de C-horizont. 
 
Binnen het merendeel van het grasland aan weerszijde van de Stichtingsweg is, afgezien van 
de huidige bouwvoor, de bodem intact en bestaat uit een gemiddeld 50 cm dik plaggendek 
met hieronder het resterende deel van de van oorsprong gevormde holtpodzolgrond (bruine 
bosgrond). Deze bestaat uit een opeenvolging van de verbruinings-Bws1-/Bws2-horizonten 
tussen gemiddeld 50 en 80 cm -mv, een overgangs-BC-horizont tussen gemiddeld 80 en 110 
cm -mv en hieronder de C-horizont. Het opgeboorde sediment bestaat voornamelijk uit slecht 
gesorteerd, zwak tot matig grindig, zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand en be-
treffen daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwaterafzettingen). 
 
Op basis van deze intacte bodemopbouw en de gemiddelde dikte van het plaggendek van 50 
cm, betreft het aanwezige bodemprofiel een hoge enkeerdgrond. Binnen het plangebied is 
(goed gesorteerd) dekzand, als afdekkende laag boven de daluitspoelingswaaierafzettingen, 
niet waargenomen. 

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

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
In het noordwestelijke,  noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied is de 
bodem verstoord tot gemiddeld 90 cm -mv, waaronder plaatselijk hooguit nog een restant van 
de overgangs-BC-horizont aanwezig is of de onverstoorde bodem direct de C-horizont betreft. 
Het archeologisch sporenvlak, dat verwacht wordt goed zichtbaar te zijn op de overgang van 
de BC- naar de C-horizont, zal enigszins zijn aangetast, echter dieper doorlopende sporen in 
de top van de C-horizont (enkele decimeters) zullen nog intact worden aangetroffen, indien 
aanwezig. Diepe verstoringen zijn aangetroffen binnen het noordwestelijke en met klinkers 
verharde terreindeel, waar (zee)containers worden opgeslagen (onder ander doordat er een 
halfverhardingslaag is aangebracht). 

 
Binnen het merendeel van grasland aan weerszijde van de Stichtingsweg is, afgezien van de 
huidige bouwvoor, de bodem intact (zie figuur 23). 

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

wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
In het zuidwestelijke deel van het plangebied zijn fragmenten handgevormd aardewerk met 
kwartsmagering aangetroffen. Nederzettingsrestanten uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd zijn 
circa 300 meter ten zuidwesten van het plangebied aangetroffen tijdens een eerder uitge-
voerd archeologisch onderzoek. Het is zeer goed mogelijk dat de fragmenten handgevormd 
aardewerk ook te koppelen zijn aan deze nederzetting en dat deze dus doorloopt binnen in 
ieder geval het zuidwestelijke deel van het plangebied.  
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Daarnaast zijn verspreid binnen het grasland fragmenten van klapperstenen en enkele ijzer-
slakken aangetroffen zowel in het plaggendek als in de top van het resterende deel van het 
holtpodzolprofiel (Bws1-/Bws2-horizont). Wellicht zijn ook deze resten te relateren aan het 
nederzettingscomplex uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd.  
 
In het zuidoostelijke deel van het plangebied, ter plaatse van boring 33, is een vuursteenaf-
slag samen met enkele brokjes houtskool aangetroffen in de top van het resterende deel van 
het holtpodzolprofiel (Bws1-/Bws2-horizont). Omdat ook Mesolithische haardkuilen zijn aan-
getroffen binnen het archeologisch onderzochte terrein 300 meter ten zuidwesten van het 
plangebied, dateert de vuursteenafslag wellicht uit het Mesolithicum.  
 
In het uiterst zuidoostelijke deel van het plangebied, ter plaatse van boring 35, een fragment 
aardewerk aangetroffen dat waarschijnlijk (late) Pingsdorf aardewerk betreft. Het fragment is 
gedateerd in de 11

e
/12

e
 eeuw (Late-Middeleeuwen A). Mogelijk duidt het fragment op een 

vindplaats van een laatmiddeleeuws boerenerf. 
 
Verder zijn er een aantal fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk en een stuk van 
een pijpensteel aangetroffen, daterend uit de 18

e
/19

e
 eeuw (NTC). Deze zijn aangetroffen in 

geroerde/verstoorde grond of in het plaggendek. Het zal waarschijnlijk gaan om bemestings-
resten (van elders aangevoerd) en worden niet als archeologisch relevant beschouwd.  

 
 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
Daar waar het bodemprofiel beschouwd wordt als intact, binnen het merendeel van grasland 
aan weerszijde van de Stichtingsweg, is sprake van een plaggendek. De dikte varieert tussen 
minimaal 30 en 70 cm en is gemiddeld 50 cm dik. In het noordwestelijke en noordelijke deel 
en de noordoostelijke strook van het plangebied komen recent geroerde/verstoorde lagen 
voor. Verder zijn er geen archeologische lagen waargenomen/aangetroffen. 

 
 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een landschappelijke ligging heeft op een 
oost-west georiënteerde daluitspoelingswaaier ligt en vormt de overgangs-/randzone van de 
ten westen gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten oosten gelegen Pleistocene dal van 
de IJssel (het IJsselbekken). Niet ver ten noorden van het plangebied ligt een van west naar 
oost lopende dalvormige laagte, waarin waarschijnlijk al voor lange tijd een beekdal ligt (De 
Oude Beek). Het plangebied behoort tot de enk van Beekbergen, waardoor een dik plaggen-
dek werd verwacht die opgebracht is vanaf in ieder geval de tweede helft van de 18

e
 eeuw en 

waarschijnlijk al eerder. Het plangebied heeft een hoge verwachting voor het aantreffen van 
archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Eventu-
eel aanwezige resten werden verwacht in het (dikke) plaggendek (Aa-horizont) en in de top 
van de daluitspoelingswaaierafzettingen (top van de afgedekte podzolbodem (haar- of holt-
podzolbodem) of restant hiervan). In een vergelijkbare landschappelijke ligging circa 300 me-
ter ten zuidwesten van het plangebied waren al nederzettingsresten gevonden uit de Vroege- 
tot Midden-IJzertijd en Mesolithische haardkuilen. 
 
De resultaten van het inventariserend veldonderzoek (gecombineerd verkennende en karte-
rende fase) bevestigd de landschappelijke ligging en verwachte bodemopbouw. Binnen het 
merendeel van het onderzochte grasland, aan weerszijde van de Stichtingsweg, is een intact 
bodemprofiel aangetroffen bestaande uit een hoge enkeerdgrond. Dit bodemprofiel bestaat in 
feite uit een gemiddeld 50 cm dik plaggendek met hieronder het resterende deel van de van 
oorsprong voorkomende holtpodzolgrond vanaf de verbruinings Bws1-/Bws2-horizont.  
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In het noordwestelijke en noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied is 
de bodem verstoord tot gemiddeld 90 cm -mv, waaronder plaatselijk hooguit nog een restant 
van de overgangs-BC-horizont aanwezig is of de onverstoorde bodem direct de C-horizont 
betreft. Enkele fragmenten handgevormd aardewerk met kwartsmagering zijn aangetroffen in 
het zuidwestelijke deel van het plangebied. Daarnaast zijn verspreid binnen het grasland 
waar een intact bodemprofiel aanwezig is, fragmenten van klapperstenen en enkele ijzerslak-
ken aangetroffen. Mogelijk duiden deze resten op de noordoostelijke voortzetting van de ne-
derzettingsrestanten uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd die tijdens eerder uitgevoerd archeo-
logisch onderzoek circa 300 meter ten zuidwesten van het plangebied zijn aangetroffen. Te-
vens zijn in het zuidoostelijke deel van het plangebied een vuursteenafslag samen met enkele 
brokjes houtskool aangetroffen. Een mogelijke relatie met eerder gevonden Mesolithische 
haardkuilen kan niet worden uitgesloten. In het uiterst zuidoostelijke deel van het plangebied 
is een fragment (late) Pingsdorf aardewerk uit de 11

e
/12

e
 eeuw (Late-Middeleeuwen A) aan-

getroffen. Het fragment kan duiden op een vindplaats van een laatmiddeleeuws boerenerf.  
 
De hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten wordt bevestigd, waarbij 
er aanknopingspunten zijn dat er binnen het plangebied een noordoostelijke uitloper ligt van 
een nederzettingscomplex uit de Vroege- tot Midden-IJzertijd 

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

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
Door de voorgenomen ingreep (realisatie van circa 33 woningen) zal binnen het grootste deel 
van het onderzochte plangebied, daar waar de bodemopbouw intact is en tevens archeologi-
sche indicatoren zijn aangetroffen, de aanwezige archeologische vindplaats(en) verstoord 
worden. De archeologische laag bevindt zich direct onder het plaggendek, waarbij resten zich 
vooral in situ zullen bevinden tussen 50 en 100 cm -mv, in het resterende holtpodzolprofiel. 
Archeologische sporen zullen goed zichtbaar zijn tussen circa 80 en 110 cm -mv. Het plag-
gendek heeft een gunstig effect op de conservering (fysieke kwaliteit) van de vind-plaats(en). 
Deze zullen al bij aanleg van standaard strook-/sleuffundering tot een diepte van circa 1 m     
-mv worden verstoord.  
 
Voor het noordwestelijke en noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied 
zal de waargenomen verstoring van het bodemprofiel er voor gezorgd hebben dat eventueel 
aanwezige resten van een archeologische vindplaats niet meer in situ zullen worden aange-
troffen of (deels) zijn weggegraven. Tevens zijn er in dit deel van het plangebied geen ar-
cheologisch relevante indicatoren aangetroffen, waardoor de hoge verwachting voor (neder-
zettings)complexen met een matig-hoge vondstdichtheid al kan worden bijgesteld naar laag. 
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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 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd, in de 
vorm van een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek.  
 
De aangetroffen bodemopbouw bestaat in het noordwestelijke, het noordelijke deel en de noordooste-
lijke strook van het plangebied tot gemiddeld 90 cm -mv uit een recent geroerde/verstoorde laag voor 
(een recent geroerd/verstoord plaggendek en/of deels opgebrachte humeuze grond) met plaatselijk 
een antropogene bijmenging van recent baksteen en puin. Bij enkele boringen lijkt nog een restant 
van de overgangs-BC-horizont aanwezig te zijn, gevolgd door de C-horizont. Anders betreft de onver-
stoorde bodem direct de C-horizont.  
 
Een intacte bodemopbouw is aangetroffen binnen het grootste deel van het plangebied aan weers-
zijde van de Stichtingsweg, in de vorm van een gemiddeld 50 cm dik plaggendek met hieronder het 
resterende deel van de van oorsprong gevormde holtpodzolgrond (bruine bosgrond). Het resterende 
deel van het holtpodzolprofiel bestaat uit een opeenvolging van de verbruinings-Bws1-/Bws2-
horizonten tussen gemiddeld 50 en 80 cm -mv, een overgangs-BC-horizont tussen gemiddeld 80 en 
110 cm -mv en hieronder de C-horizont. Het archeologische vondst- en sporenniveau zal nog intact 
aanwezig zijn.  
 
Het opgeboorde sediment bestaat voornamelijk uit slecht gesorteerd, zwak tot matig grindig, zwak tot 
matig siltig, matig grof tot zeer grof zand en betreffen daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-
smeltwaterafzettingen). Binnen het plangebied is (goed gesorteerd) dekzand, als afdekkende laag 
boven de daluitspoelingswaaierafzettingen, niet waargenomen. 
 
Enkele fragmenten handgevormd aardewerk met kwartsmagering zijn aangetroffen in het zuidweste-
lijke deel van het plangebied. Daarnaast zijn verspreid binnen het grasland waar een intact bodem-
profiel aanwezig is, fragmenten van klapperstenen en enkele ijzerslakken aangetroffen. Mogelijk dui-
den deze resten op de noordoostelijke voortzetting van de nederzettingsrestanten uit de Vroege- tot 
Midden-IJzertijd die tijdens eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek circa 300 meter ten zuidwes-
ten van het plangebied zijn aangetroffen. Tevens zijn in het zuidoostelijke deel van het plangebied 
een vuursteenafslag samen met enkele brokjes houtskool aangetroffen. Een mogelijke relatie met 
eerder gevonden Mesolithische haardkuilen kan niet worden uitgesloten. In het uiterst zuidoostelijke 
deel van het plangebied is een fragment (late) Pingsdorf aardewerk uit de 11

e
/12

e
 eeuw (Late-

Middeleeuwen A) aangetroffen. Het fragment kan duiden op een vindplaats van een laatmiddeleeuws 
boerenerf. 
 
Geconcludeerd wordt dat de aangetroffen archeologische indicatoren duiden op de aanwezigheid van 
één of meerdere archeologische vindplaatsen die intact zullen worden aangetroffen binnen het me-
rendeel van het grasland aan weerszijden van de Stichtingsweg, waar sprake is van een intacte bo-
demopbouw. Voor dit deel van het plangebied wordt de gespecificeerde archeologische verwachting, 
zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, door het booronderzoek dan ook bevestigd, 
zowel voor wat betreft de landschappelijke ligging en bodemopbouw en de verwachte archeologische 
indicatoren. 
 
Voor het noordwestelijke en noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied kan op 
basis van de (soms diepe) verstoorde bodemopbouw en het ontbreken van archeologische relevante 
indicatoren worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer aanwezig zullen zijn of al-
leen nog maar in een verstoorde context zullen voorkomen.  



 

 

 

 

12025281 APE.SAL.ARC  Pagina 42 van 44 

5.2 Selectieadvies 
 
Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt door Econsultancy de aan-
beveling gedaan om voor het merendeel van het grasland, aan weerszijde van de Stichtingsweg, een 
vervolgonderzoek te laten uitvoeren (circa 1 hectare, zie figuur 23). Behoud van de archeologische 
vindplaats(en) zal niet mogelijk zijn bij een niet aangepaste uitvoering van de huidige plannen. Gead-
viseerd wordt het vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
(IVO-P). Voorafgaand aan het IVO-P 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). 
 
Voor het noordwestelijke, het noordelijke deel en de noordoostelijke strook van het plangebied wordt 
geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te laten uitvoeren/vrij te geven voor wat betreft het onderdeel 
archeologie. Ter plaatse is het bodemprofiel (soms diep) verstoord en er zijn geen archeologische in-
dicatoren aangetroffen, waardoor er geen archeologische waarden worden verwacht. 
 
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. 
 
Wel dient, voor die terreindelen die worden vrijgegeven, te allen tijde bij het afgeven van een omge-
vingsvergunning 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 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 
Het verdient aanbeveling ook de Sectie Archeologie van de Gemeente Apeldoorn (SAGA, archeolo-
gie@apeldoorn.nl, tel. 055-5802861) hiervan per direct in kennis te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 31 januari 2014 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

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 

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 
 

 
 
 

  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

 

Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2010) 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1748 (Leenen) in kleur 

 

 
 

  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

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 (Minuutplan) 

 

 

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Minuutplan) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1869 (Bonneblad) 

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1869 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1892 (Bonneblad) 

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1892 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1911 (Bonneblad) 

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1911 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1934 (Bonneblad) 

 

 
 

  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1934 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1958 

 

 
 
 

  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1958 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1966 

 

 
 
 

  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1966 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1976 

 

 
 
 

 

 

 

 

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1976 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1988 

 

 
 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1988 (bron:www.watwaswaar.nl) 
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Figuur 14. Situering van het plangebied binnen de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Apel-
doorn 
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Figuur 15. Situering van het plangebied binnen de concept kenniskaart van de gemeente Apeldoorn 

 

 
 
 

  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 
Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de concept kenniskaart van de gemeente Apeldoorn 
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Figuur 16. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland 
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Figuur 17. Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 

 

 
 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 
Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 
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Figuur 18. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 

 
 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 19. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Figuur 20. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied 

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 

 Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN) 
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Figuur 21. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidsadvieskaart gemeente Apeldoorn 
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Figuur 22. Boorpuntenkaart 

 

 
  

Beekbergen (gemeente Apeldoorn) - Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg 
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Figuur 23. Resultaten booronderzoek en advieskaart vervolgonderzoek 

 

 

 

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

e
 eeuw ontstond, onder 

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

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

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

e
 - 11

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

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

e
 tot het begin van de 

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

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

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

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



 

 

 

12025281 APE.SAL.ARC   

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 
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  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

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 Inrichtingsplan 
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Bijlage 5 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboor-
de profielen 

 

 
 
Vanuit noordelijke richting nabij boring 2 

 
 
Vanuit zuidoostelijke richting nabij boring 29 

 
 
Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 29 

 
 
Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 5 

 
 
Vanuit oostelijke richting nabij boring 33 

 
 
Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 8 
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In de loods nabij boring 2 
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Bijlage 6 Boorprofielen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 01
X: 194803

Y: 464286

m +NAP22
0

50

100

0

Klinkerverharding8

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, uiterst puinhoudend, 
uiterst baksteenhoudend, neutraal 
bruingrijs, halfverhardingslaag, 
boring gestaakt op massief brok 
puin

100

Boring: 02
X: 194798

Y: 464311

m +NAP21,7
0

50

100

150

0

Klinkerverharding8

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, lichtbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, zwak 
plastichoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donker 
bruingrijs, geroerde/verstoorde 
laag, geroerd plaggendek

40

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, sterk grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraal 
grijszwart, geroerde/verstoorde 
laag, geroerd plaggendek

70

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, zwak 
plastichoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
geroerde/verstoorde laag, geroerd 
plaggendek

110

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, restant 
Bws1-horizont

125

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal geelbruin, 
Bws2-horizont

130

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

140

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170

Boring: 03
X: 194818

Y: 464299

m +NAP21,8
0

50

100

150

200

250

0

Klinkerverharding8

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, 
cunet-/stabilisatiezand

20

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
zwartgrijs, geroerde/verstoorde 
laag, geroerd plaggendek

160

Zand, matig grof, sterk siltig, matig 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
zwartgrijs, geroerde/verstoorde 
laag, geroerd plaggendek

210

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, sporen baksteen, neutraal 
bruingrijs, geroerde/verstoorde 
laag, geroerd plaggendek

240

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, licht 
grijsbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

270

Boring: 04
X: 194818

Y: 464275

m +NAP22
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

60

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

75

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-horizont

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

125

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 05
X: 194818

Y: 464250

m +NAP22,4
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

60

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-horizont

80

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruinoranje, 
BC-horizont

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht bruinoranje, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

145

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

180

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 06
X: 194818

Y: 464224

m +NAP22,8
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijszwart, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijsbruin, Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Bws1-horizont of 
mogelijk oude akkerlaag

75

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal geelbruin, 
Bws2-horizont

85

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

115

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht bruinbeige, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

165

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geelbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

175

Boring: 07
X: 194818

Y: 464224

m +NAP22,8
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijsbruin, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, neutraal 
bruingeel, restant Bws2/1-horizont

70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

110

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Boring: 08
X: 194818

Y: 464175

m +NAP23,6
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijszwart, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

35

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1/2-horizont70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-/BC-horizont

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht geelbruin, 
C-/BC-horizont

150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 09
X: 194838

Y: 464187

m +NAP23,1
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
zwartgrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

35

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

55

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
humeus, matig grindig, neutraal 
bruingeel, restant Bws1/2-horizont

80

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, 
Bws2-/BC-horizont

110

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

160

Boring: 10
X: 194838

Y: 464212

m +NAP22,6
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
zwartgrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, restant Bws1-horizont

65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-horizont

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Boring: 11
X: 194838

Y: 464241

m +NAP22,1
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-horizont

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

130

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

160

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 12
X: 194838

Y: 464262

m +NAP22
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijsbruin, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijszwart, Aa-horizont, plaggendek

60

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

75

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-horizont

90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

120

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal witbeige, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 13
X: 194839

Y: 464287

m +NAP21,8
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, donker 
grijsbruin, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijszwart, Aap-horizont, dik 
plaggendek, geroerd en deels 
recent opgebrachte humeuze grond

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, restant 
Bws2-horizont

115

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

135

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal beigeoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

180

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, neutraal witgeel, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 14
X: 194831

Y: 464309

m +NAP21,4
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, geroerd, 
huidige bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, donker bruinzwart, 
Aap-horizont, recent geroerd 
plaggendek

65

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, 
Bws2-/BC-horizont

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelrood, 
BC/C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

160

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 15
X: 194839

Y: 464337

m +NAP20,9
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, dikke 
huidige bouwvoor, plaggendek

45

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, geroerde/verstoorde 
laag, geroerde Bws1-horizont

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
geroerde/verstoorde laag, 
geroerde Bws2-horizont

70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, BC-horizont

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

140

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, licht 
bruinoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170

Boring: 16
X: 194859

Y: 464324

m +NAP21,1
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, neutraal 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek, geroerd

40

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donkergrijs, 
Aap-horizont, dik plaggendek, 
geroerd en deels recent 
opgebrachte humeuze grond

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak roesthoudend, 
lichtgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 17
X: 194858

Y: 464300

m +NAP21,1
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, restant Bws1-horizont

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Bws2-horizont

80

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, Bws3-horizont

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal geelbeige, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

145

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, licht 
geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

160

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk roesthoudend, 
neutraal bruinrood, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 18
X: 194858

Y: 464274

m +NAP21,6
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, restant 
Bws2-horizont

50

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal beigeoranje, 
BC-/C-horizont

75

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, zwak roesthoudend, licht 
bruinbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

110

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal roodoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

140

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk roesthoudend, 
neutraal bruinrood, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

220

Boring: 19
X: 194859

Y: 464249

m +NAP21,8
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

35

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, restant Bws1-horizont

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Bws2-horizont70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, BC-horizont

90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

130

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

190

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal bruinrood, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 20
X: 194857

Y: 464224

m +NAP22,1
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijszwart, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

55

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-/Bws2-horizont

65

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal bruinoranje, BC-horizont

110

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

160



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 21
X: 194857

Y: 464200

m +NAP22,8
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
zwartgrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, neutraal geelbruin, 
BC-/C-horizont

145

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

160

Boring: 22
X: 194858

Y: 464175

m +NAP23,1
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Aa-horizont, 
plaggendek

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, restant 
Bws2-horizont70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal geelbeige, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

130

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal beigeoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Boring: 23
X: 194878

Y: 464186

m +NAP22,6
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

45

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht geelbruin, 
Bws2-/BC-horizont

90

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, neutraal geelbeige, 
BC-/C-horizont

110

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal beigeoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Boring: 24
X: 194878

Y: 464212

m +NAP22,1
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
grijszwart, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aa-horizont, plaggendek

60

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, neutraal 
bruingeel, restant Bws2/1-horizont

70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal bruinoranje, BC-horizont

130

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal bruinrood, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

165

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal beigerood, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 25
X: 194878

Y: 464242

m +NAP21,5
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

50

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, restant Bws1-horizont

60

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, neutraalbruin, 
Bws2-horizont

75

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geeloranje, BC-horizont

110

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

170

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geelbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 26
X: 194879

Y: 464261

m +NAP21,4
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, neutraal 
bruingrijs, Aap-horizont, recent 
geroerd plaggendek

70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, restant 
Bws2-horizont

100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
BC-horizont

120

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

180

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geelbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 27
X: 194879

Y: 464287

m +NAP21,3
0

50

100

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
houtskool, donkerbruin, restant 
Bws1-horizont

40

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, neutraal bruingeel, 
Bws2-horizont

60

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

95

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, neutraal witbeige, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

120

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

130

Boring: 28
X: 194879

Y: 464312

m +NAP21,2
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, neutraal 
grijsbeige, geroerde/verstoorde 
laag, recent geroerd plaggendek

90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, restant 
BC-/C-horizont110

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal beigeoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

180



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 29
X: 194893

Y: 464321

m +NAP20,9
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, sporen 
baksteen, donker bruingrijs, 
Aap-horizont, huidige bouwvoor, 
plaggendek, geroerd

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, neutraal 
bruingrijs, geroerde/verstoorde 
laag, recent geroerd plaggendek

70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, neutraal grijsoranje, 
geroerde/verstoorde laag

105

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, donker bruinbeige, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier) of 
beekafzettingen

160

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier) of 
beekafzettingen

190

Boring: 30
X: 194892

Y: 464298

m +NAP20,8
0

50

100

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek, geroerd

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, neutraal 
bruingrijs, geroerde/verstoorde 
laag, recent geroerd plaggendek

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witbruin, restant 
BC-/C-horizont

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, licht 
witgeel, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

120

Boring: 31
X: 194893

Y: 464273

m +NAP20,9
0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

35

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, 
neutraalbruin, geroerde/verstoorde 
laag, geroerde Bws2-horizont

45

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtbruin, BC-horizont70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht witbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

130

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geelbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

180

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

200

Boring: 32
X: 194893

Y: 464249

m +NAP21,2
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, recent 
geroerd plaggendek

70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
grindig, neutraal bruinbeige, 
geroerde/verstoorde laag

90

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk 
grindig, licht witbeige, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

140

Zand, zeer grof, matig siltig, sterk 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal bruinoranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150



Locatie: Hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg te Beekbergen

Bijlage 6    Boorstaten

Boring: 33
X: 194899

Y: 464224

m +NAP21,8
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, sporen 
baksteen, donker bruinzwart, 
Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

55

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Bws2-horizont

70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

110

Zand, zeer grof, matig siltig, matig 
grindig, zwak roesthoudend, licht 
beigebruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Boring: 34
X: 194899

Y: 464199

m +NAP22,1
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruinzwart, Aa-horizont, plaggendek

45

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
houtskool, donkerbruin, 
Bws1-horizont

55

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Bws2-horizont

65

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

95

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

140

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150

Boring: 35
X: 194898

Y: 464175

m +NAP22,5
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
bruingrijs, Aap-horizont, huidige 
bouwvoor, plaggendek

30

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, donker 
roodzwart, Aa-horizont, plaggendek

40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Bws1-horizont

55

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, neutraal geelbruin, 
Bws2-horizont

70

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht geelbruin, BC-horizont

120

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
neutraal geeloranje, C-horizont, 
sneeuwsmeltwaterafzettingen (dal
uitspoelingswaaier)

150



 

 

 

 

  

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

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

 

Diensten 

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

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

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

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

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

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

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

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

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

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

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

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

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

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

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

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

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

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

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

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

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

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

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

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

opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

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

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  
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