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Samenvatting 

In opdracht van ETV Groep beheer heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureau en in-
ventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande herontwikkeling (bestem-
mingsplanwijziging) van het TNO-terrein aan de Laan van Westenenk in de gemeente Apeldoorn. 
Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden 
tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Op basis van de 
onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is een advies 
geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.  
 
Bureauonderzoek 

Het plangebied ligt in een overgangszone van de oostelijke Veluwse stuwwal naar smeltwateraf-
zettingen. Voor beide landschapstypen geldt een hoge archeologische verwachting. De relatief 
hooggelegen smetwaterafzettingen ten oosten daarvan hebben een middelmatige archeologische 
verwachting. Op basis van deze bevindingen is aan de westzijde van het plangebied een hoge 
archeologische verwachting toegekend. Voor de oostzijde is een middelmatige archeologische 
verwachting bepaald. 
 
Veldonderzoek 

Uit inventarisatie van de bouwtekeningen en de resultaten van het booronderzoek bleek dat door 
het bouwrijp maken van het gebied en de bouw van de TNO-gebouwen het bodemprofiel in het 
grootste deel van het plangebied verstoord is tot in de C-horizont. Hier worden geen intacte ar-
cheologische resten meer verwacht. Op basis van het onderzoek zijn twee zones geselecteerd 
waarbinnen nog wel archeologische resten kunnen voorkomen. 
 
Advies 

De eerste zone betreft een zone met intacte B-horizont in het zuidwesten van het plangebied. 
Hier bevindt de top van de potentiële archeologische laag zich al op 30 cm -Mv. Daarom wordt 
bij bodemingrepen geadviseerd een karterend (en waarderend) proefsleuvenonderzoek uit te 
voeren.  
 
De tweede zone betreft een zone waarbinnen resten van herberg De Zwaan aangetroffen kunnen 
worden. Geadviseerd wordt om hier de grondwerkzaamheden (bijvoorbeeld het uitgraven van de 
bouwputten) intensief archeologisch te begeleiden als deze dieper reiken dan 40 cm -Mv.  
 
Voor het overige deel van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Hier is de 
bodem dusdanig verstoord dat er geen intacte archeologische resten meer verwacht worden. 
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Selectiebesluit  

Op 10 oktober 2014 hebben mw. M. Arkema en mw. M. Parlevliet namens de gemeente Apel-
doorn op grond van de resultaten van dit onderzoek het volgende selectiebesluit genomen: 
 
“Er wordt een archeologische begeleiding geadviseerd voor het deel van de herberg. Aangezien 
niet bekend is welke sporen van de herberg nog intact aanwezig zijn, is een proefsleuvenonder-
zoek beter op zijn plaats. Op deze wijze kunnen de eventuele resten van de herberg beter gekar-
teerd en gewaardeerd worden dan tijdens een archeologische begeleiding. Daarnaast is er op 
voorhand inzicht of er mogelijke gesloten contexten zoals waterputten of beerputten aanwezig 
zijn. De kennis van de materiele cultuur uit de negentiende eeuw (en dan ook nog eens van een 
herberg!) is gering.” 
 
“Overige onderdelen selectieadvies (vrijgave en proefsleuven in zone 1) akkoord.” 
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1 Inleiding 

1.1 Kader  
In opdracht van ETV Groep beheer heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari en juli 
2014 een bureau en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande her-
ontwikkeling (bestemmingsplanwijziging) van het TNO-terrein aan de Laan van Westenenk in de 
gemeente Apeldoorn (figuur 1). Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van 
de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeolo-
gische resten. Het onderzoek omvatte het verwerven van informatie over bekende en verwachte 
archeologische waarden en had tot doel een gespecificeerde archeologische verwachting op te 
stellen voor het plangebied. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde 
archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de aard, omvang, 
datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel aangetroffen arche-
ologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorge-
nomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot 
eventueel archeologisch vervolgonderzoek.  
 

1.2 Administratieve gegevens 
Het plangebied (17,3 ha) ligt wordt ingesloten door de Laan van Westenenk aan de zuid- en 
westzijde, de Arnhemseweg aan de oostzijde en de Egerlaan aan de noordkant. 
 
Gemeente: Apeldoorn 
Plaats: Apeldoorn 
Plangebied: TNO-terrein 
Hoekcoördinaten: 193.880/466.260; 194.300/466.270; 193.960/465.900; 194.290/465.830 
Oppervlakte:17,3 ha 
Kaartblad: 33B 
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 60441 
 

1.3 Huidige en toekomstige situatie 
Op dit moment bestaat het plangebied uit de gebouwen van TNO, oppervlakteverharding en 
groenstroken/grasvelden. De gebouwen zullen gesloopt worden. Hiervoor in de plaats worden 
250 tot 300 nieuwe woningen gerealiseerd. Normaliter worden de woningen ten minste op het 
vaste zand gefundeerd. Er wordt van uit gegaan dat de verstoring die hiermee gepaard gaat 
dieper reikt dan de archeologische laag (i.c. 30-70 cm -Mv). 
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1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo-
gie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
(SIKB; www.sikb.nl), en de eisen van de gemeente Apeldoorn ten opzichte van archeologisch 
onderzoek gelden in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, 
verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische 
perioden. Achterin dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele 
vaktermen beschreven (zie verklarende woordenlijst). 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 
stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is 
het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.  
 
Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 
- de database ARCHIS voor de waarnemingen, vondstmeldingen, onderzoeksmeldingen en 

AMK-terreinen in de omgeving van het plangebied (http://archis2.archis.nl); 
- de oude gemeentelijke beleidsadvieskaart (Willemse, e.a., 2006); 
- de herziene gemeentelijke archeologische beleidskaart (www.apeldoorn.nl); 
- recente luchtfoto's uit Google Earth (earth.google.com); 
- historisch kaartmateriaal (watwaswaar.nl); 
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; www.ahn.nl); 
- het informatiesysteem Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO 

www.dinoloket.nl); 
- gebiedspecifieke literatuur en overig historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 
- de Archeologie Werkgroep gemeente Apeldoorn (AWA); 
- de gemeentelijke sectie archeologie van Apeldoorn; 
- het bouwarchief van de gemeente Apeldoorn; 
- de GIS-applicatie van de gemeente Apeldoorn (rivviewer.apeldoorn.nl/nbg). 
 

2.2 Resultaten 
Geo(morfo)logie en bodem  

Het plangebied ligt aan de oostkant van de stuwwal van de oostelijke Veluwe binnen een zone 
met kleine daluitspoelingswaaiers in het westen (figuur 2, geomorfologische kaart: groene kleur) 
en relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen met gooreerdgrinden in het oosten 
(idem; paarse kleur) met fijn zandige humuspodzolen (Willemse, 2006). De Veluwe zelf heeft zijn 
ontstaan te danken aan de voorlaatste ijstijd, het Saalien (250.000-130.000 jaar geleden), toen 
dit gebied bedekt raakte met een dik pakket landijs. Met het voortbewegen van de ijsmassa wer-
den vanuit ijstongen gigantische pakketten van de ondergrond zijwaarts weggeschoven, waar-
door enorme wallen (stuwwallen) ontstonden. Toen het landijs smolt, werd door het smeltwater 
veel materiaal meegesleurd naar beneden en onderaan de stuwwal achtergelaten. Naderhand, in 
de laatste ijstijd (Weichselien; 120.000-11.800 jaar geleden), heeft het gebied min of meer zijn 
uiteindelijke vorm gekregen doordat plaatselijk zand is afgezet. De dikte van dit zogenaamde 
dekzand kan plaatselijk sterk variëren.  
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Omdat het plangebied binnen de bebouwde kom ligt, is het in bodemkundig opzicht niet gekar-
teerd (figuur 2, bodemkaart). De directe omgeving van het plangebied is echter wel in kaart ge-
bracht, zodat er wel een indruk kan worden verkregen van de bodemopbouw. Uit de bodemkaart 
kan worden afgeleid dat de bodem in de omgeving van het plangebied bestaat uit ‘haarpodzol-
gronden; leemarm en zwak lemig fijn zand’ met een grondwatertrap VII. Naar verwachting geldt 
deze waarneming ook voor het westen van het plangebied. Het fijne zand duidt op het voorko-
men van dekzand. Naar verwachting zijn de daluitspoelingswaaiers dan ook afgedekt door een 
laag dekzand. In het oosten van het plangebied komen volgens de gemeentelijke verwachtings-
kaart gooreerdgronden voor (www.apeldoorn.nl). 
 
DINO-gegevens 
In het plangebied staan enkele boringen geregistreerd. Hieruit kan worden opgemaakt dat het 
dekzandpakket circa 1 tot 1,5 m dik is. 
 
Verstoringsinformatie 
Binnen het plangebied is circa 4 ha voorzien van bebouwing (figuur 6). Aan de zuidzijde bevindt 
zich een waterpartij van circa 1.000 m². In de zuidoosthoek hebben tegen het vierkante gebouw 
nog twee gebouwen gestaan, die in het verleden al gesloopt zijn. Ze hadden een totale opper-
vlakte van circa 2.000 m². 
 
Aan de hand van bouwtekeningen is een goed inzicht verkregen van de fundering van de gebou-
wen en de bijhorende bodemverstoring. De funderingsdiepte van nagenoeg alle gebouwen (voor 
zover aangegeven op de bouwtekening) varieert tussen de 1,2 m en 1,6 m met plaatselijk funde-
ringsdieptes van 2 m -Mv (figuren 4 en 5). De opslagplaats voor brandbare stoffen heeft een 
funderingsdiepte van 0,8 m -Mv. Op de plekken waar kelders aangebracht zijn, bedraagt de ver-
storingsdiepte circa 3,1 m. Het is niet duidelijk hoe diep de vijver is. 
 
Bekende archeologische waarden 

ARCHIS, AMK en AWA 
In ARCHIS staan binnen 1 km rondom het plangebied de volgende vindplaatsen geregistreerd 
(zie ook figuur 2, ARCHIS/AMK): 
 
AMK-terrein 3199. Dit betreft een terrein van hoge archeologische waarde. Het ligt 800 m ten 
zuidwesten van het plangebied. Binnen het terrein komen mogelijk de restanten voor van de 
oudste gerechtsplaats van Gelderland (de Heerenhul). In het terrein is deze zichtbaar als hoge 
heuvel en vormt het hoogste punt in het Englanderholt. 
 
ARCHIS-waarnemingen 41684 en 41696. Beide waarnemingen liggen circa 650 m ten westen 
van het plangebied. 41684 betreft de vondst van een granieten wrijfsteen/maalsteen uit het Neo-
lithicum. Contextuele informatie ontbreekt. Van nummer 41696 is nog minder informatie aanwe-
zig. Er wordt alleen gemeld dat het om een werktuig gaat van steen. Het object wordt in het Neo-
lithicum gedateerd. 
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ARCHIS-waarneming 42612. Dit betreft de globale locatie (850 m ten westen van het plange-
bied) van een voormalige grafheuvel. De grafheuvel wordt gedateerd in de periode Laat Neolithi-
cum-Bronstijd. Meer informatie is niet voorhanden. 
 
ARCHIS-waarnemingsnummer 432622. Dit betreft de registratie van twee ontginningsgreppels en 
een paalkuil uit de Nieuwe tijd. Greppels en kuil zijn aangetroffen tijdens een proefsleuvenonder-
zoek (CIS-code 50130; Heijting, 2012). Tijdens het voorafgaande booronderzoek (CIS-code 
43888; Van Rooij, 2011) bleek in het plangebied ten dele een intacte bodemopbouw aanwezig te 
zijn. De top van de potentiële archeologische laag bevindt zich tussen 30 en 60 cm -Mv. 
 
Binnen een straal van 1 km zijn nog zeven andere archeologische onderzoeken uitgevoerd. Bij 
geen van deze onderzoeken is een vindplaats aangetroffen. 
 
Historische informatie 
Op de kadastrale minuut 1830 is het plangebied nog niet ontgonnen en bestaat het uit heide 
(figuur 3). Er wordt nog geen bebouwing weergegeven. Op de topografische kaart uit 1850 is het 
plangebied wel ontgonnen en bestaat uit meerdere dunne oost-west georiënteerde kavels (figuur 
3, TMK). Deze ontginning staat in verband met het aanleggen van de Zwanenspreng in 1868 om 
het Apeldoorns Kanaal van extra water te voorzien (www.zwaanspreng.nl). De spreng dankt zijn 
naar aan de herberg De Zwaan, die voor het eerst wordt weergegeven op de topografische kaart 
van 1850.De zwanenspreng kent twee beginpunten (figuur 6). Er ontspringt zowel een arm aan 
de noordwestkant als de zuidkant van het plangebied. Ze komen samen ten westen van de hui-
dige ingang van het TNO-terrein. Vanuit hier stroomt de spreng oostwaarts en vanaf de Arnhem-
seweg richting het noorden. Ter hoogte van Malkenschoten loopt hij over in de Kayerspreng. 
 
Tot wanneer de Zwaan als herberg in gebruik was, is onbekend. Ergens in de periode tussen 
1913 en 1933 is het erf uitgebreid tot twee hoofdgebouwen en één bijgebouw op het achtererf. 
Daarnaast is ook iets noordelijker aan de Arnhemseweg een woning verschenen (figuur 6). Deze 
situatie bleef ongewijzigd tot het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw.  
 
Vijftig jaar geleden, in 1964, werd besloten het nieuwe TNO-terrein in Apeldoorn te vestigen 
(www.etnos.nl/uploads/tno_apeldoorn_3edruk.pdf). Twee jaar later werden de eerste gebouwen 
in gebruik genomen en zes jaar later volgde een grote uitbreiding. In 2004 werd besloten Apel-
doorn te verlaten. In januari 2014 is het complex ook daadwerkelijk verlaten door TNO. 
 
Gemeentelijke archeologische verwachtingskaart  
Op de (oude) gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is aan het plangebied een mid-
delmatig tot hoge archeologische verwachting toegekend (figuur 2, verwachtingskaart). Deze 
verwachting is gebaseerd op het voorkomen van kleine en relatief hooggelegen daluitspoelings-
glooiingen en -waaiers. Op de update van de gemeentelijke archeologische beleidskaart valt het 
plangebied in categorie 4 (= zone met hoge archeologische verwachting) (www.apeldoorn.nl). 
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2.3 Conclusies en aanbevelingen bureauonderzoek 
Conclusies 

Het plangebied ligt in een overgangszone van de oostelijke Veluwse stuwwal naar smeltwateraf-
zettingen. De meeste vindplaatsen in de wijdere omgeving liggen ter hoogte van de stuwwal en 
de hoger gelegen daluitspoelingswaaiers. Voor beide landschapstypen geldt een hoge archeolo-
gische verwachting. De relatief hooggelegen smetwaterafzettingen ten oosten daarvan hebben 
een middelmatige archeologische verwachting. Binnen deze zone komen ook minder archeolo-
gische vindplaatsen voor.  
 
Op basis van bovenstaande kan aan de westzijde van het plangebied een hoge en aan de oost-
zijde een middelmatige archeologische verwachting worden toegekend. Deze verwachting geldt 
met name voor de periode Steentijd-Volle Middeleeuwen. Omdat in het plangebied pas in 1850 
bebouwing wordt weergegeven, bestaat er een kleine kans op vindplaatsen uit de Late Middel-
eeuwen en Nieuwe tijd. Wel kunnen ter hoogte van herberg De Zwaan nog funderingsresten van 
dit gebouw, en mogelijk van afval- en waterputten, voorkomen. 
 
Voor de Steentijd bestaat de kans op het voorkomen van zogenaamde extractiekampen. Dit zijn 
plekken waar jager/verzamelaars slechts gedurende korte periode verbleven. Hiervan rest te-
genwoordig nog een strooiing van vuursteen en haardkuilen. Voor de periode Bronstijd-Nieuwe 
tijd bestaan de eventuele resten uit nederzettingsresten van erven (woonstalhuis, enkele bijge-
bouwen en waterputten).  
 
Op basis van het bureauonderzoek wordt er geen conserverend esdek/cultuurdek verwacht. 
Daarom zal de archeologische laag normaliter binnen 50 cm -Mv voorkomen. Aangezien uit het 
bouwarchief blijkt dat de minimale funderingsdiepte nagenoeg overal 1,2 m -Mv is, zal de top van 
de archeologische laag onder alle gebouwen circa 70 cm diep verstoord zijn. Met uitzondering 
van zeer diepe archeologische sporen (zoals waterputten) worden intacte archeologische resten 
hier niet meer verwacht. 
 
Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt aanbevolen om aanvullend archeolo-
gisch onderzoek te laten verrichten in het gehele plangebied (figuur 6). Geadviseerd wordt om dit 
vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een verkennend booronderzoek. Dit 
booronderzoek heeft tot doel om de verstoring in relatie tot het archeologische niveau in kaart te 
brengen en om de gespecificeerde verwachting te verifiëren. Om dit te bereiken wordt de vol-
gende onderzoeksmethode opgesteld (SIKB, 2007; Tol e.a., 2004): 
- Een verkennend booronderzoek, uitgevoerd in een grid van 40 x 50 m (circa 5,5 boringen per 

hectare). Daarbij dienen enkele extra boringen ter hoogte van het erf van herberg de Zwaan 
geplaatst te worden. 

- Bij voorkeur dient het booronderzoek voorafgaande de sloop van de bebouwing uitgevoerd te 
worden. Dit om te bepalen of de archeologische laag onder de gebouwen daadwerkelijk ver-
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stoord is. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er in de sloopvergunning een beperking omtrent 
de sloopdiepte opgenomen worden. Tevens dienen er enkele boringen ter hoogte van de twee 
al gesloopte gebouwen in de zuidoosthoek geplaatst te worden. 

- Indien het booronderzoek wordt uitgevoerd nadat de gebouwen zijn gesloopt, dienen meerdere 
boringen ter hoogte van deze voormalige gebouwen gezet te worden. Dit ter controle van de 
verstoringsgraad in deze zones.  

- Boor: Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 
- Waarnemingsmethode: controle opgeboord materiaal ter plaatse in het veld. 
- Boordiepte tot minimaal 25 cm in de onverstoorde pleistocene C-horizont. 
 
Selectiebesluit 
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft mw. N. Vossen namens de gemeente 
Apeldoorn het bovenstaande advies overgenomen. 
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3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Methoden 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. Tijdens 
het veldonderzoek zijn 76 boringen verricht in een grid van 50 x 40 m in noord-zuid georiënteer-
de raaien (figuur 7; boringen 1-8, 11-15, 17, 19-24, 27-34, 37-38, 40-44, 46-83 en 85-86). De 
boringen in een raai versprongen ten opzichte van die in de naastgelegen raai, waardoor een 
systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond. Vanwege aanwezige oppervlakteverharding, 
begroeiing, bebouwing en vergravingen en ophogingen konden niet alle geplande boringen wor-
den geplaatst. Er is geboord tot maximaal 1,2 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter 
van 7 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 
1989) beschreven en met GPS ingemeten (x- en y-waarden). De Z-waarde is bepaald aan de 
hand van het AHN.  
 
Vanwege het verkennende karakter van het veldonderzoek is het opgeboorde materiaal in het 
veld niet systematisch gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 
enige waarneming die is verricht, is een visuele controle van het materiaal tijdens het snijden 
van de boorkern. 
 
De gehanteerde methode is geschikt voor het verifiëren van de gespecificeerde archeologische 
verwachting. De methode is niet geschikt voor het systematisch opsporen van de in dit gebied te 
verwachten nederzettingsterreinen uit de periode Laat Paleolithicum-Late Middeleeuwen.  
 

3.2 Resultaten 
Bodem en geomorfologie 

Het lijkt erop dat voorafgaande de bouw van de TNO-locatie het terrein eerst geheel is vlak ge-
trokken (zie figuur 7) door o.a. het verwijderen van de humeuze bovengrond. De nu aanwezige 
hogere delen bestaan namelijk alle uit opgebrachte grond. Het overige deel van het plangebied 
is nagenoeg geheel verstoord tot (diep) in de C-horizont. Bij meerdere boringen reikt de versto-
ring zelfs tot minimaal 120 cm -Mv. Naast de aangeboorde verstoringen zijn er nog enkele zones 
waarbinnen de bodem is afgegraven. Dit betreffen enkele waterpartijen aan de zuidzijde, een 
verdiept aangelegd kantoorgebouw met parkeerplaats en een gesaneerde zone aan de noord-
oostzijde. Alleen in de zuid(west)hoek is in meerdere boringen een B-horizont aangetroffen. De-
ze bestaat ter plaatse uit donkerbruin, zwak humeus, sterk ijzerhoudend grof zand met grind.  
 
Geomorfologisch gezien bestaat het grootste deel van het plangebied uit smeltwaterafzettingen. 
Dit betreft een mix van fijn tot zeer grof zand met grind. In twee kleine zones is ook dekzand 
aangetroffen. Het gaat om een zone aan de noordkant (boringen 46, 54, 54 en 69) en een zone 
aan de zuidzijde (boringen 74 en 75). In geen van deze boringen is een B-horizont aangetroffen. 
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Archeologie 

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Dat was gezien 
het verkennende karakter van de boringen ook niet te verwachten. In het overgrote deel van het 
plangebied is de archeologisch relevante laag verdwenen. Omdat het plangebied zo ingrijpend 
vergraven is, is niet exact te achterhalen tot hoe diep de archeologische laag verstoord is. Ge-
zien de veel voorkomende diepe bodemverstoringen wordt niet verwacht dat hier nog intacte 
archeologische resten voorkomen. Binnen het plangebied komen echter nog twee zones voor 
waarbinnen nog wel archeologische resten kunnen voorkomen (figuur 7).  
 
Zone 1 bevindt zich in de zuidwestzijde van het plangebied. Omdat de zone wordt doorsneden 
door een weg en het plangebied hier trapsgewijs loopt, bestaat zone 1 uit drie delen (figuur 7). 
De weg is uitgeselecteerd omdat hij lager ligt dan het omringende gebied. De potentiële archeo-
logische laag is hier verstoord. In zone 1 is de top van de potentiële archeologische laag (B-
horizont; smeltwaterafzettingen) nog wel intact (boringen 30, 52, 61 en 68). Deze bevindt zich 
hier op 30 cm -Mv. De zone is binnen het plangebied circa 0,7 ha groot. Hiervoor blijft de mid-
delhoge tot hoge archeologische verwachting gehandhaafd. Deze verwachting geldt voor de 
periode Mesolithicum-Middeleeuwen. 
 
Zone 2 betreft de voormalige herberg De Zwaan. Ter hoogte van dit gebied zijn boringen 7 en 25 
geplaatst. Ter hoogte van boring 25 (het achtererf van de herberg) is de bodem tot 1 m -Mv ver-
stoord. Hier worden nog alleen zeer diepe resten zoals water- en afvalputten verwacht. Boring 7 
is ter hoogte van de voormalige herberg geplaatst. Hier is de bodem ‘slechts’ tot 40 cm -Mv ver-
stoord. Ter plaatse kunnen onder meer (funderings)resten van de herberg en bijgebouwen, afval- 
en waterputten aangetroffen worden. Binnen deze zone, die circa 0,4 ha groot is, zullen de res-
ten van de herberg al gedeeltelijk verstoord zijn door bodemwerkzaamheden en de bouw van 
een kantoorgebouw aan de zuidzijde. 
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4 Conclusie en adviezen 

4.1 Conclusie 
Het plangebied ligt in een overgangszone van de oostelijke Veluwse stuwwal naar smeltwateraf-
zettingen. De meeste vindplaatsen in de wijdere omgeving liggen ter hoogte van de stuwwal en 
de hoger gelegen daluitspoelingswaaiers. Voor beide landschapstypen geldt een hoge archeolo-
gische verwachting. De relatief hooggelegen smetwaterafzettingen ten oosten daarvan hebben 
een middelmatige archeologische verwachting. Op basis van deze bevindingen is aan de west-
zijde van het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend. Voor de oostzijde is 
een middelmatige archeologische verwachting bepaald. 
 
Uit inventarisatie van de bouwtekeningen en de resultaten van het booronderzoek bleek dat door 
het bouwrijp maken van het gebied en de bouw van de TNO-gebouwen het bodemprofiel in het 
grootste deel van het plangebied verstoord is tot in de C-horizont. Hier worden geen intacte ar-
cheologische resten meer verwacht. Op basis van het onderzoek zijn twee zones geselecteerd 
waarbinnen nog wel archeologische resten kunnen voorkomen. 
 
In de eerste zone (circa 1,1 ha, zuidwestzijde van het plangebied) bevindt de top van de potenti-
ele archeologisch relevante laag zich op 30 cm -Mv. Voor deze zone blijft de middelhoge tot 
hoge archeologische verwachting gehandhaafd. Ter plaatse van de tweede zone (circa 0,4 ha, 
locatie van voormalige herberg De Zwaan) kunnen onder meer (funderings)resten van herberg, 
bijgebouwen en afval- en waterputten aangetroffen worden. De resten van de herberg zullen al 
gedeeltelijk verstoord zijn door bodemwerkzaamheden en de bouw van een kantoorgebouw aan 
de zuidzijde. 
 

4.2 Adviezen 
Het plangebied kan opgedeeld worden in drie advieszones (figuur 7): 
 
1. Zone met intacte B-horizont 
Deze zone ligt in het zuidwesten van het plangebied. Hier bevindt de top van de potentiële ar-
cheologische laag zich al op 30 cm -Mv. Daarom wordt bij bodemingrepen geadviseerd een kar-
terend (en waarderend) proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Op basis van de in de steden-
bouwkundige visie Ugchelen-Buiten (Mulleners en Mulleners Architecten, 2013) lijkt het grootste 
deel van deze zone bebouwd te gaan worden. Op dit moment is het grotendeels voorzien van 
bos en lage struiken. Voordat het onderzoek uitgevoerd kan worden, dienen deze gerooid te 
worden. Een proefsleuvenonderzoek dient uitgevoerd te worden op basis van een Programma 
van Eisen (PvE). Dit PvE moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.  
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2. Herberg De Zwaan 
Aan de oostkant van het plangebied ligt een zone waarbinnen resten van herberg De Zwaan 
aangetroffen kunnen worden. Geadviseerd wordt om hier de grondwerkzaamheden (bijvoorbeeld 
het uitgraven van de bouwputten) intensief archeologisch te begeleiden als deze dieper reiken 
dan 40 cm -Mv. De stedenbouwkundige visie laat zien dat hier vooralsnog alleen in de uiterste 
noordwesthoek zal worden gebouwd. De bodem is hier tot circa 1 m -Mv verstoord. Aan de hand 
van de uiteindelijke plannen kan in overleg met het bevoegd gezag worden besloten of een ar-
cheologische begeleiding hier daadwerkelijk noodzakelijk is. Een archeologische begeleiding 
dient uitgevoerd te worden op basis van een PvE. Dit PvE moet worden goedgekeurd door het 
bevoegd gezag. 
 
3. Overig deel 
Voor het overige deel van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Hier is de 
bodem dusdanig verstoord dat er geen intacte archeologische resten meer verwacht worden. 
 

4.3 Selectiebesluit 
Op 10 oktober 2014 hebben mw. M. Arkema en mw. M. Parlevliet namens de gemeente Apel-
doorn op grond van de resultaten van dit onderzoek het volgende selectiebesluit genomen: 
 
“Er wordt een archeologische begeleiding geadviseerd voor het deel van de herberg. Aangezien 
niet bekend is welke sporen van de herberg nog intact aanwezig zijn, is een proefsleuvenonder-
zoek beter op zijn plaats. Op deze wijze kunnen de eventuele resten van de herberg beter gekar-
teerd en gewaardeerd worden dan tijdens een archeologische begeleiding. Daarnaast is er op 
voorhand inzicht of er mogelijke gesloten contexten zoals waterputten of beerputten aanwezig 
zijn. De kennis van de materiele cultuur uit de negentiende eeuw (en dan ook nog eens van een 
herberg!) is gering.” 
 
“Overige onderdelen selectieadvies (vrijgave en proefsleuven in zone 1) akkoord.” 
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Verklarende woordenlijst 

B-horizont 
Inspoelingslaag van een podzolbodem (zie podzol). 

C-horizont 
Horizont die niet (of weinig) is veranderd door bodemvorming; het oorspronkelijke moederma-
teriaal. 

cultuurdek 
30 tot 50 cm dikke cultuurlaag, soms opgebracht (vergelijkbaar met een es, maar minder dik), 
soms ontstaan door diepploegen. 

cultuurlaag 
Een pakket met afvalresten dat is ontstaan door (meestal) langdurige bewoning van een be-
paalde locatie. 

dekzand 
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwer-
king ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in grote delen van Nederland 
een ‘dek’ (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente). 

eerdgrond 
Donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische bestanddelen. 

esdek 
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor de be-
mesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. De term es is 
gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. In Midden-Nederland wordt gesproken van enk of eng 
en in Zuid-Nederland van akker of veld. 

geomorfologie 
Verklarende beschrijving van de vormen van de aardoppervlakte in verband met de wijze van 
hun ontstaan. 

grondwatertrap 
Traject tussen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand. 

periglaciaal 
Heeft betrekking op de stroken rondom het door landijs bedekte gebied, op het daarop heer-
sende klimaat en op kenmerkende verschijnselen in dit gebied. 

podzol 
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces 
van het uitlogen van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door inspoeling van 
amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd. 

stuwwal 
Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde preglaciale 
sedimenten. 

 



 

Plangebied TNO-terrein te Apeldoorn, gemeente Apeldoorn 
Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase  

RAAP-notitie 4933 / eindversie, 10 november 2014 [1 8 ]  

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster). 
Figuur 2. Het plangebied geprojecteerd op divers kaartmateriaal (schaal 1:25.000 en 

1:50.000). 
Figuur 3. Het plangebied geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal. 
Figuur 4. Detail van een fundering. De onderkant van de fundering wordt op 1,64 cm -Mv aan-

gegeven. 
Figuur 5. Detail van een fundering. De onderkant van de fundering wordt op 1,2 m -Mv aange-

geven. 
Figuur 6. Resultaten en advies op basis van bureauonderzoek. 
Figuur 7. Resultaten booronderzoek met advieszones vervolgonderzoek, geprojecteerd op het 

AHN2. 
 
Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 
 
Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. Het plangebied geprojecteerd op divers kaartmateriaal (schaal 1:25.000 en 1:50.000).
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Figuur 3. Het plangebied geprojecteerd op divers historisch kaartmeteriaal.
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Figuur 4. Detail van een fundering. De onderkant van de fundering wordt op 1.64 cm –Mv 
aangegeven. 



Figuur 5. Detail van een fundering. De onderkant van de fundering wordt op 1.2 m –Mv aangegeven. 
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Figuur 6. Resultaten en advies op basis van bureauonderzoek.
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Figuur 7. Resultaten booronderzoek met advies zones vervolgonderzoek, geprojecteerd op het AHN2.
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Plangebied TNO-terrein te Apeldoorn, gemeente Apeldoorn 
Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase  

RAAP-notitie 4933 / eindversie, 10 november 2014 [2 6 ]  
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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Plangebied TNO-terrein te Apeldoorn, gemeente Apeldoorn 
Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase  

RAAP-notitie 4933 / eindversie, 10 november 2014 [2 7 ]  

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 
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boring: APLW-1
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.271, Y: 466.269, hoogte: 19,16, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 19,16 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

60 cm -Mv / 18,56 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 18,16 m +

boring: APLW-2
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.260, Y: 466.213, hoogte: 20,48, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,48 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,28 m +

boring: APLW-3
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.270, Y: 466.168, hoogte: 20,72, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,72 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,52 m +

boring: APLW-4
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.273, Y: 466.117, hoogte: 20,01, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,01 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

40 cm -Mv / 19,61 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,01 m +
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boring: APLW-5
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.283, Y: 466.067, hoogte: 20,14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,14 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 19,54 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 19,04 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,94 m +

boring: APLW-6
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.274, Y: 466.018, hoogte: 19,79, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 19,79 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g2

80 cm -Mv / 18,99 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 18,79 m +

boring: APLW-7
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.274, Y: 465.970, hoogte: 20,04, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,04 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g2

45 cm -Mv / 19,59 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 19,34 m +

boring: APLW-8
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.275, Y: 465.925, hoogte: 20,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,80 m +
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boring: APLW-10
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.237, Y: 466.243, hoogte: 19,61, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 19,61 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,41 m +

boring: APLW-11
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.237, Y: 466.193, hoogte: 20,60, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,60 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,40 m +

boring: APLW-12
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.237, Y: 466.143, hoogte: 21,66, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,66 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: gesaneerd en opgevuld

100 cm -Mv / 20,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 20,46 m +
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boring: APLW-13
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.237, Y: 466.093, hoogte: 20,52, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,52 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

110 cm -Mv / 19,42 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,32 m +

boring: APLW-14
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.237, Y: 466.093, hoogte: 20,16, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,16 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 19,66 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: ondoor dringbaar

 Einde boring op 51 cm -Mv / 19,65 m +

boring: APLW-17
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.871, Y: 465.991, hoogte: 21,71, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,71 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 21,21 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 21,01 m +

boring: APLW-19
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.197, Y: 466.268, hoogte: 19,12, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 19,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 18,62 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 18,12 m +
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boring: APLW-20
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.197, Y: 466.218, hoogte: 21,08, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,88 m +

boring: APLW-21
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.197, Y: 466.168, hoogte: 20,23, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,23 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,03 m +

boring: APLW-22
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.181, Y: 466.130, hoogte: 20,12, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

100 cm -Mv / 19,12 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,92 m +

boring: APLW-23
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.180, Y: 466.062, hoogte: 20,21, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,21 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

90 cm -Mv / 19,31 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,21 m +
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boring: APLW-24
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.191, Y: 466.025, hoogte: 19,90, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 19,90 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

60 cm -Mv / 19,30 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 19,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, uiterst grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 18,90 m +

boring: APLW-25
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.233, Y: 465.986, hoogte: 20,28, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,28 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

100 cm -Mv / 19,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,08 m +

boring: APLW-27
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.882, Y: 466.261, hoogte: 20,58, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,58 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

40 cm -Mv / 20,18 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,78 m +

boring: APLW-28
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.157, Y: 466.243, hoogte: 20,15, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,15 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 19,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtoranjegeel, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: oerbank

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,15 m +
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boring: APLW-29
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.174, Y: 466.192, hoogte: 20,00, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,80 m +

boring: APLW-30
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.938, Y: 465.962, hoogte: 24,75, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 24,75 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof, veel bladeren
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 24,45 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 24,15 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 23,85 m +

boring: APLW-31
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.157, Y: 466.093, hoogte: 21,72, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,72 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 21,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 20,92 m +

boring: APLW-32
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.157, Y: 466.043, hoogte: 20,79, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,79 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

40 cm -Mv / 20,39 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,99 m +
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boring: APLW-33
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.143, Y: 466.005, hoogte: 20,21, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,21 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ondoordringbaar op 70 cm, mogelijk buis

 Einde boring op 70 cm -Mv / 19,51 m +

boring: APLW-34
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.136, Y: 465.931, hoogte: 22,79, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 22,79 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 22,09 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 21,99 m +

boring: APLW-37
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.116, Y: 466.263, hoogte: 20,02, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,02 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,82 m +

boring: APLW-38
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.124, Y: 466.236, hoogte: 20,20, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,20 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,00 m +
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boring: APLW-40
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.129, Y: 466.100, hoogte: 20,42, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,42 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

60 cm -Mv / 19,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,62 m +

boring: APLW-41
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.117, Y: 466.068, hoogte: 21,08, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,88 m +

boring: APLW-42
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.126, Y: 466.018, hoogte: 21,25, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,25 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 20,95 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 20,55 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

100 cm -Mv / 20,25 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 20,05 m +

boring: APLW-43
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.131, Y: 465.959, hoogte: 21,93, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,93 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 21,23 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 21,13 m +



10

boring: APLW-44
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.097, Y: 465.916, hoogte: 24,19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 24,19 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 23,69 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, humusvlekken, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 23,39 m +

boring: APLW-46
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.070, Y: 466.242, hoogte: 19,91, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 19,91 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 19,51 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 19,31 m +

boring: APLW-47
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.089, Y: 466.182, hoogte: 21,83, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,83 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 120 cm -Mv / 20,63 m +

boring: APLW-48
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.070, Y: 466.123, hoogte: 22,92, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 22,92 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

80 cm -Mv / 22,12 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 21,92 m +
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boring: APLW-49
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.068, Y: 466.094, hoogte: 20,91, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

80 cm -Mv / 20,11 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 19,91 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: g1

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,71 m +

boring: APLW-50
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.067, Y: 466.053, hoogte: 25,82, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,82 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: g1

80 cm -Mv / 25,02 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 24,82 m +

boring: APLW-51
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.069, Y: 466.005, hoogte: 20,67, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 20,37 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 20,07 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 19,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,47 m +

boring: APLW-52
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.061, Y: 465.945, hoogte: 26,67, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 26,67 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 26,22 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 26,12 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 25,87 m +
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boring: APLW-53
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.078, Y: 465.897, hoogte: 20,19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,19 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 19,49 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,99 m +

boring: APLW-54
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.037, Y: 466.284, hoogte: 20,17, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,17 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 19,77 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 19,57 m +

boring: APLW-55
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.037, Y: 466.218, hoogte: 22,44, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 22,44 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 21,74 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 21,54 m +

boring: APLW-56
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.036, Y: 466.164, hoogte: 21,97, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,97 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

60 cm -Mv / 21,37 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 20,97 m +
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boring: APLW-57
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.036, Y: 466.104, hoogte: 20,15, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,15 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 19,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 19,25 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, uiterst grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,15 m +

boring: APLW-58
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.037, Y: 466.068, hoogte: 20,27, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,27 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

30 cm -Mv / 19,97 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,27 m +

boring: APLW-59
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.039, Y: 466.010, hoogte: 20,02, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,02 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

110 cm -Mv / 18,92 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 18,82 m +

boring: APLW-60
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.037, Y: 465.968, hoogte: 20,90, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,90 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 20,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,90 m +
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boring: APLW-61
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 194.037, Y: 465.918, hoogte: 21,08, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,08 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 20,63 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: BC-horizont, veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 20,53 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 20,28 m +

boring: APLW-62
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.997, Y: 466.243, hoogte: 20,07, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,07 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 19,37 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,07 m +

boring: APLW-63
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.997, Y: 466.193, hoogte: 20,14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,14 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 19,44 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,14 m +

boring: APLW-64
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.997, Y: 466.143, hoogte: 20,54, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,54 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 20,04 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,54 m +
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boring: APLW-65
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.997, Y: 466.093, hoogte: 20,80, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,80 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 20,30 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 20,00 m +

boring: APLW-66
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.997, Y: 466.043, hoogte: 20,14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,14 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 19,64 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,34 m +

boring: APLW-67
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.995, Y: 465.986, hoogte: 21,37, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,37 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ondoordringbaar, puin?

 Einde boring op 100 cm -Mv / 20,37 m +

boring: APLW-68
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.997, Y: 465.943, hoogte: 21,60, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,60 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, veel bladeren
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 21,30 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 21,00 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 90 cm -Mv / 20,70 m +
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boring: APLW-69
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.957, Y: 466.268, hoogte: 20,53, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,53 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 20,23 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 19,93 m +

boring: APLW-70
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.957, Y: 466.218, hoogte: 20,70, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,70 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 20,20 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 19,70 m +

boring: APLW-71
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.960, Y: 466.167, hoogte: 20,25, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,25 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 19,75 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,45 m +

boring: APLW-72
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.951, Y: 466.135, hoogte: 20,91, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,91 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

90 cm -Mv / 20,01 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,71 m +
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boring: APLW-73
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.957, Y: 466.072, hoogte: 20,33, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,33 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 19,83 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,53 m +

boring: APLW-74
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.953, Y: 466.037, hoogte: 20,31, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,31 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

40 cm -Mv / 19,91 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,51 m +

boring: APLW-75
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.952, Y: 465.981, hoogte: 20,75, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,75 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 20,25 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: stuifzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 19,55 m +

boring: APLW-76
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.917, Y: 466.243, hoogte: 21,76, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,76 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

30 cm -Mv / 21,46 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 50 cm -Mv / 21,26 m +
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boring: APLW-77
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.917, Y: 466.193, hoogte: 20,45, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,45 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

30 cm -Mv / 20,15 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 19,85 m +

boring: APLW-78
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.917, Y: 466.143, hoogte: 20,80, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,80 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

45 cm -Mv / 20,35 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 20,00 m +

boring: APLW-79
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.902, Y: 466.097, hoogte: 21,12, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

30 cm -Mv / 20,82 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 20,32 m +

boring: APLW-80
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.917, Y: 466.027, hoogte: 20,13, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,13 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

30 cm -Mv / 19,83 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 60 cm -Mv / 19,53 m +
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boring: APLW-81
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.917, Y: 465.993, hoogte: 21,22, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,22 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

100 cm -Mv / 20,22 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 20,02 m +

boring: APLW-82
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.877, Y: 466.218, hoogte: 20,12, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,12 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

40 cm -Mv / 19,72 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,32 m +

boring: APLW-83
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.877, Y: 466.168, hoogte: 20,19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,19 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

30 cm -Mv / 19,89 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 19,39 m +

boring: APLW-85
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.903, Y: 466.061, hoogte: 21,18, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 21,18 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: g1

90 cm -Mv / 20,28 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 20,08 m +
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boring: APLW-86
beschrijver: EG, datum: 11-7-2014, X: 193.877, Y: 466.018, hoogte: 20,57, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Apeldoorn, plaatsnaam: Apeldoorn, opdrachtgever: ETV groep, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 20,57 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 20,07 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 70 cm -Mv / 19,87 m +


