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Projectgegevens
Projectnaam
Projectcode
Type onderzoek
CIS-code

Apeldoorn, Nagelpoelweg
2014/012
Bureau-onderzoek en verkennend booronderzoek
60.750

Projectleider
Contact

drs. A.J. Wullink
06–50626888, ajwullink@archeosupport.nl

Opdrachtgever
Contact

SAB Arnhem, B. Hermsen
026–3576911, bas.hermsen@sab.nl

Bevoegde overheid
Contact

Gemeente Apeldoorn, M. Parlevliet
055–5802115, m.parlevliet@apeldoorn.nl

Locatiegegevens
Toponiem
Plaats
Gemeente
Provincie

Nagelpoelweg 56
Apeldoorn
Apeldoorn
Gelderland

Kaartblad
Centrum-coördinaten

33B
195.200/466.070

Oppervlakte plangebied

circa 10.500 m2

Beschrijving resultaten
Aardwetenschappelijke waarden

Spoelzandwaaierafzettingen met daarin gooreerdgronden of
humuspodzolen.

Archeologische waarden

Geen archeologische waarden in de omgeving.

Historische waarden

Geen historische waarden aanwezig op de onderzoekslocatie. Het
gebied is aan het begin van de 20e eeuw ontgonnen en in de jaren 1990
bebouwd.

Verwachting

Lage tot middelhoge verwachting, afhankelijk van het type bodem en
eventuele verstoringen.

Resultaten booronderzoek

Gooreerdgronden en een afgetopte podzol onder een dik
ophogingspakket; het oostelijke deel is vergraven.

Aanbeveling

De hele locatie heeft een lage verwachting, geadviseerd wordt de
locatie vrij te geven.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
In opdracht van SAB uit Arnhem heeft ArcheoSupport bv een bureau-onderzoek en
verkennend booronderzoek uitgevoerd voor de locatie Nagelpoelweg 56 in Apeldoorn.
Aanleiding tot dit onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag
van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een magazijn. Volgens de
archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn (Willemse 2006)
heeft de onderzoekslocatie deels een middelhoge archeologische verwachtingswaarde,
waardoor bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm een archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.
Het bureau- en booronderzoek zijn in maart 2014 uitgevoerd door drs. A.J. Wullink
van ArcheoSupport. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen
die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA
versie 3.2).1

1.2 Huidige en toekomstige situatie binnen het plangebied
Het plangebied ligt op het bedrijventerrein Malkenschoten in Apeldoorn Zuid, ten
noorden van de Nagelpoelweg. Het plangebied beslaat het oostelijke deel van het
terrein van ITS Foil en een aanpalende groenstrook en heeft een oppervlakte van
circa 10.500 m2 . Op de locatie is momenteel een deel van een bedrijfspand aanwezig. Een tweede bedrijfspand ten noorden hiervan is inmiddels gesloopt, hier ligt
het terrein braak. Voorts is een deel van het terrein verhard. Het maaiveld ligt rond
16,8 m +NAP. De ligging van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.
ITS Foil heeft het voornemen om binnen het plangebied een nieuw magazijn te
realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt allereerst een groenstrook (opp. ca.
1400 m2 ) aan de oostzijde van het perceel aangekocht. Voor deze groenstrook
moet eerst een bestemmingswijziging van ’groen’ naar ’bedrijventerrein’ plaatsvinden. Daarna wordt de nog aanwezige bebouwing op de nieuwboulocatie gesloopt,
waarna het nieuwe magazijn kan worden gebouwd. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van circa 7000m2 . De toekomstige situatie is weergegeven in afbeelding
2.

1.3 Doel van het onderzoek
bureau-onderzoek
Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkre1

De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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gen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig
(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang hiervan is en of
de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor het
bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee
in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.
Inventariserend veldonderzoek
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te completeren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend.
Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden. Het karterend
onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Het
waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.4 Werkwijze
bureau-onderzoek
Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraadpleegd en geïntegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld geschetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoekslocatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële bewoonbaarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt
gebruik gemaakt van Archis2, de online archeologische database van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische waarnemingen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn, ook gebruik gemaakt
van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten. Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de archeologische waarden- en beleidskaart
van de gemeente Apeldoorn (Willemse 2006). De historische ontwikkeling wordt
beschreven aan de hand van historisch-topografisch kaartmateriaal en historische
bronnen. Hierbij wordt ook ingegaan op eventuele (sub)recente verstoringen die
de archeologische verwachting beïnvloeden.
Inventariserend veldonderzoek
Het IVO is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. Op de nieuwbouwlocatie zijn 7 boringen gezet waarbij de boringen zo geplaatst zijn dat een zo volledig mogelijk beeld is verkregen van de bodemopbouw, rekening houdend met verwachte verstoringen door vergraving of voormalige bebouwing en de locatie van de
toekomstige nieuwbouw. Voor het boren is gebruik gemaakt van een edelmanboor
met een diameter van 7 cm.
De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbe5
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schrijvingsmethode (ASB; (Bosch 2005)). Het opgeboorde materiaal is in het veld
doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en
bot.

6
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2 Resultaten bureau-onderzoek
2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden
De landschappelijke ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn is uitstekend beschreven door Willemse (2006). Apeldoorn ligt op de flank van de Oostelijke
Veluwe-stuwwal. Deze stuwwal is in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000130.000 jaar geleden), gevormd door landijs uit Scandinavië, dat oudere rivierafzettingen opstuwt. Dit gebeurt vanuit het IJsseldal, destijds een glaciaal bekken.
Vanaf het moment dat het landijs afsmelt, staan de stuwwallen bloot aan erosie
door sneeuwsmeltwater. De geërodeerde gestuwde rivierafzettingen worden op
de flanken van de stuwwal afgezet als daluitspoelingswaaiers en -glooiingen. Dit
proces stopt tijdens het Eem-interglaciaal (130.000–115.000 jaar geleden) doordat de stuwwallen begroeit raken, maar tijdens het laatste glaciaal, het Weichselien (115.000–10.000 jaar geleden en dan met name het koudste deel, het LaatPleniglaciaal (28.000–13.000 jaar geleden) gaat de erosie verder en worden opnieuw daluitspoelingswaaiers gevormd. Deze fluvioperiglaciale afzettingen worden tot de Formatie van Boxtel gerekend en bestaan uit grindhoudende zanden en
weerspiegelen de herkomst van het sediment, namelijk de gestuwde rivierafzettingen uit het Vroeg-Pleistoceen. Tijdens het Laat-Pleniglaciaal en Laat-Glaciaal
(13.000–10.000 jaar geleden) vindt winderosie plaats van de daluitspoelingswaaiers en -glooiingen. et geërodeerde zand wordt elders als dekzand afgezet, in de
vorm van vlaktes en ruggen. Het dekzand wordt binnen de Formatie van Boxtel
tot het Laagpakket van Wierden gerekend. Tijdens de huidige warme periode, het
Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) vindt weinig sedimentatie en erosie plaats
op de westflank van de Veluwe en kan bodemvorming plaatsvinden (De Mulder
et al. 2003, Jongmans et al. 2013).
Op de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn (afb. 3) is te zien dat
de onderzoekslocatie op relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en
-glooiingen ligt. Verder naar het oosten komen dekzanden voor. Volgens de kaart
zijn in de daluitpoelingswaaier gooreerdgronden gevormd. Dit zijn relatief natte
bodems waarin geen podzolisatie is opgetreden. Door de relatief hoge grondwaterstand breekt slecht af, waardoor een matig dikke A-horizont ontstaat. Wel vindt er
ontijzering van het bovenste deel van het bodemprofiel plaats.

2.2 Bekende archeologische waarden
Op of in de ruime omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen archeologische
monumentterreinen aanwezig en evenmin zijn er archeologische waarnemingen gedaan. Wel zijn er een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd in de omgeving.
Aan de overkant van de Nagelpoelweg, 140 m ten zuiden van de locatie is in januari 2014 door Econsultancy een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd
(onderzoeksmeldingen 59937 en 59938). Op basis van deze onderzoeken is ge7
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adviseerd om de locatie vrij te geven. Ook op een onderzoekslocatie 460 m ten
noordwesten van het plangebied (onderzoeksmelding 48598) waar in 2011 door
RAAP een bureau- en booronderzoek is uitgevoerd, is geadviseerd om de locatie
vrij te geven. Op 550 m ten noorden van de locatie is door Arcadis een hoogspanningstracé richting het noorden onderzocht (onderzoeksmelding 57772). Uit dit
onderzoek is gebleken dat de bodem tot in de C-horizont is vergraven. Door Arcadis is ook een tracé langs de Laan van Malkenschoten en de Arnhemseweg (onderzoeksmelding 46692) onderzocht (ten zuiden en westen van het plangebied).
Ook hier is gebleken dat de bodem is verstoord en is geadviseerd de locatie vrij
te geven. Ook bij een onderzoek op bedrijventerrein Apeldoorn Zuid ten zuiden
van de A1 (onderzoeksmelding 30801) is geen vervolg geadviseerd. Een bureauonderzoek voor knooppunt Beekbergen adviseerd, met instemming van de RCE,
om een archeologische begeleiding uit te voeren bij werkzaamheden beneden 30
cm –mv (onderzoeksmelding 43021). Tot slot is er op 900 m ten zuidwesten van
het plangebied een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door SOB Research
in 2007 (onderzoeksmelding 23439 en 25635). Ook hier hebben de onderzoeken
niet geleid tot een vervolg.

2.3 Historische situatie en bouwhistorische waarden
De onderzoekslocatie ligt aan de Nagelpoelweg. Deze naam verwijst naar een toponiem dat terug is te vinden op een topografische kaart uit 1866 (zie afb. 5). De
onderzoekslocatie ligt dan in het Wormense Veld. Wormen was een buurtschap ten
zuiden van Apeldoorn. Ten zuiden van het Wormense Veld ligt het Beekbergse
Broek. Het Wormense Veld is een toponiem dat verwijst naar de woeste gronden waar men de schapen liet grazen die zorgden voor de mest voor de akkers
(potstalsysteem). De woeste gronden zijn meestal ontstaan op de delen van het
zandlandschap die het minst geschikt waren voor landbouw: de hoge en te droge
delen en de te natte delen. Oorspronkelijk waren de woeste gronden bebost, maar
door bodemdegradatie als gevolg van overbegrazing en afplagging is vanaf de Late
Middeleeuwen heide ontstaan. De toponiemen broek (Beekbergse broek) en poel
(Nagelpoel) wijzen op een relatief nat gebied.
Op de kaart van 1866 is dus te zien dat de onderzoekslocatie in een heidegebied ten
westen van de Nagelpoel ligt. Ten westen van de locatie liggen de Arnhemseweg
(de Straatweg, met tol) en de Oude Apeldoornseweg. Ten oosten van de locatie ligt
het Nagelpoels Dijkje. het zandpad ten noorden van de locatie, dat de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg kruist en ten oosten van de locatie een knik naar
het zuiden maakt, is Malkenschoten, een weg die ook nu nog deels aanwezig is. In
1898 (afb. 6) is de situatie rondom de onderzoekslocatie nagenoeg onveranderd.
Wel is te zien dat meer naar het zuiden de woeste gronden zijn ontgonnen. In de
loop van de 20e eeuw wordt het gebied steeds verder ontgonnen. In 1913 (afb. 7)
Is het gebied rondom de locatie deels ontgonnen: een deel is grasland en een deel
nog heide. Het gebied is al wel geperceleerd. In 1932 (afb. 8) is alle heide verdwenen; het gebied is voornamelijk in gebruik als grasland. Rondom Malkenschoten
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en de Oude Apeldoornse weg is bebouwing aanwezig. Na de Tweede Wereldoorlog
breidt Apeldoorn zich in zuidelijke richting uit. Rond 1966 (afb. 9) ligt dde grens
van de bebouwde kom een paar honderd meter ten noorden van de locatie. In 1976
(afb. 10) zijn de A1 en de Laan van Malkenschoten aangelegd. Het duurt echter
nog tot de jaren 1990 voordat het industrieterrein waarop de onderzoekslocatie ligt
wordt aangelegd (afb. 12). Tot die tijd is de locatie in gebruik als weiland.
Samenvattend de onderzoekslocatie ligt in voormalig nat heidegebied dat aan het
begin van de 20e eeuw is ontgonnen en daarna in gebruik is geweest als weiland.
Pas in de jaren 1990 is de locatie bebouwd.

2.4 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Naast de geomorfologische kaart is er voor de gemeente Apeldoorn ook een archeologische beleidskaart (afb. 13). De archeologische verwachtingen op deze
beleidskaart zijn gebaseerd op de geomorfologie in relatie tot de bekende archeologische vondsten. De daluitspoelingswaaiers en smeltwaterafzettingen op de oostelijke Veluwe-flank hebben over het algemeen een lage tot middelhoge verwachting.
De vondsten binnen deze eenheid hebben vooral betrekking op de historische bewoning en infrastructuur vanaf de Late Middeleeuwen. Er zijn slecht enkele vindplaatsen uit eerdere perioden bekend. Belangrijk voor de verwachting is het type
bodem. Zones met fijnzandige humuspodzolen hebben een middelhoge trefkans
voor archeologische resten uit de prehistorie en latere perioden. Zones met grindrijke humuspodzolen of beek- en gooreerdgronden hebben een lage trefkans.
De onderzoekslocatie ligt net op de overgang tussen een zone met een lage verwachting en een zone met een middelhoge verwachting. Op het oostelijke deel van
de locatie (de aan te kopen strook grond) hebben in het verleden diepe vergravingen
plaatsgevonden; de kans op archeologische resten is hier klein.

9
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3 Resultaten karterend inventariserend veldonderzoek
Tijdens het inventariserend veldonderzoek zijn binnen het plangebied 7 boringen
geplaatst tot maximaal 2 m –mv. De locatie van de boringen is weergegeven in
afbeelding 14, de resultaten van het onderzoek in bijlage 1. Boringen 1 t/m 5 zijn
vanaf het straatniveau geplaatst, boringen 6 en 7 zijn ten opzichte van de andere
boringen lager geplaatst, namelijk in de put van het gesloopte gebouw. Boring vijf
is in de aan te kopen strook grond geplaatst.
De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied laat het volgende beeld zien. In
alle boringen is een ophoogpakket, danwel geroerd pakket aanwezig dat een dikte
heeft van 50 tot 150 cm. In boring 1 is onder de ophoging dekzand aangetroffen,
waarin een dunne Ap-horizont aanwezig is met daaronder een BC-horizont. Op 170
cm –mv beginnen grindhoudende fluvioperiglaciale afzettingen (spoelzandwaaierafzettingen). de bodem kan worden geïnterpreteerd als een afgetopte podzol.
In boring 5 aan de oostkant van de locatie, is, zoals verwacht, een geroerd pakket
aangetroffen, dat op 150 cm –mv over gaat in fluvioperiglaciale afzettingen.
In de overige boringen bestaat de bodem onder het ophogingspakket uit een zandige
tot lemige, soms grindhoudende, A-horizont, met daaronder veelal een leemlaag of
leemhoudend zand en daar weer onder grindhoudende zanden. De grindhoudende
zanden en de lemige zanden zijn fluvioperiglaciale afzettingen, de zanden waarin
de A-horizont zich heeft ontwikkeld zijn dekzanden. De leemlaag die het grindhoudende pakket afdekt, heeft er voor gezorgd dat het grondwater stagneerde en
het gebied dus relatief nat was. Vandaar dus de Nagelpoel. Het gebied is mogelijk zo nat geweest dat er veengroei mogelijk was, waarvan restanten in boringen
3 en 6 zijn waargenomen. Het bodemprofiel is wel ontijzerd, dus de oorspronkelijke bodem kan inderdaad worden geclassificeerd als een gooreerdgrond. Het
ophogingspakket is waarschijnlijk bij aanleg van het industrieterrein opgebracht.
Er zijn geen archeologische indicatoren waargenomen.
Voor de archeologische verwachting betekend de bodemopbouw het volgende. Op
het grootste deel van het terrein zijn, onder een ophogingspakket, gooreerdgronden in fluvioperiglaciale afzettingen aangetroffen. Deze gronden hebben een lage
archeologische verwachting. Alleen in het uiterste zuiden is een restant van een
podzol in dekzand aangetroffen. Hier zou in principe een middelhoge verwachting
van toepassing zijn, maar omdat de bodem is afgetopt kan de verwachting ook naar
beneden worden bijgesteld. Zoals verwacht is de meest oostelijke, aan te kopen,
strook diep vergraven. Dus ook voor deze strook geldt een lage verwachting.

10
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4 Conclusies en aanbevelingen
De onderzoekslocatie ligt op een daluitspoelingswaaier of -glooiing. Deze landvormen hebben een lage (gooreerdgronden) tot middelhoge (humuspodzolen) verwachting voor archeologische resten uit alle perioden. Uit het veldonderzoek is
gebleken dat op het grootste deel van de locatie gooreerdgronden aanwezig zijn,
op het meest zuidelijke deel restanten van een podzol en dat het oostelijke deel is
vergraven. Op basis van deze resultaten kan worden gesteld dat de hele locatie een
lage archeologische verwachting heeft.
Geadviseerd wordt om de onderzoekslocatie vrij te geven.
Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn, om op basis van deze
rapportage de locatie definitief vrij te geven. De archeologische meldingsplicht
conform art. 53 van de Wamz blijft sowieso bestaan. Als er tijdens de graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan dient dit onverwijld
aan de bevoegde overheid te worden gemeld.
Als er vanuit de bevoegde overheid geen op- of aanmerkingen op deze rapportage
komen, dan kan deze versie als de definitieve worden beschouwd.

11
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Afbeelding 2. Huidige situatie met daarop het onderzoeksgebied geprojecteerd (boven; het gebouw rechtsboven is inmiddels
gesloopt), het onderzoeksgebied op een oude luchtfoto (midden) en een plattegrond met de toekomstige situatie (onder). Bron:
Aan de Stegge, Twello.

Afbeelding 3.

Uitsnede uit de gemeentelijke geomorfologische kaart. De onderzoekslocatie is rood omlijnd. Bron: Willemse 2006

Vervolg afbeelding 3.

Legenda bij de gemeentelijke geomorfologische kaart.

Afbeelding 4.

Archeologische waarden op de onderzoekslocatie (onderzoeksmelding 60750) en in de omgeving. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Archis II.

Afbeelding 5. Uitsnede uit de topografische kaart van 1866. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1898. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 7. Uitsnede uit de topografische kaart van 1913. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 8. Uitsnede uit de topografische kaart van 1932. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 9. Uitsnede uit de topografische kaart van 1966. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 10. Uitsnede uit de topografische kaart van 1976. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 11. Uitsnede uit de topografische kaart van 1988. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 12. Uitsnede uit de topografische kaart van 1995. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 13.

Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische beleidskaart kaart. De onderzoekslocatie is blauw omlijnd. Bron: Willemse 2006

Vervolg afbeelding 13.

Legenda bij de gemeentelijke beleidskaart.

Afbeelding 14. Boorpuntenkaart. Het huidige terrein van ITS Foil is met een blauwe stippellijn aangegeven, de onderzoekslocatie met een blauwe lijn, het
bouwblok in groen en de locatie van de gesloopte bebouwing in rood.
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Bijlage 2. Een overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes. Door: A.J. Wullink. Gebaseerd op: Brandt et al. 1992; De Mulder
et al. 2003; Berendsen 2004.
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