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Achtergrond
Voor het perceel IJsseldijk 51-53 wordt het bestemmingsplan herzien om uitbreiding van de
bedrijfsgebouwen mogelijk te maken. Precieze locatie van de uitbreiding is niet bekend. Het bouwvlak zoals
hieronder, afbeelding 1, aangegeven mag tot 50% bebouwd worden. Het plangebied is ca 1,6 ha.

Afbeelding 1: bestemmingsplangrens en grens bouwvlak
Advies Archeologische Monumentenzorg
In het kader van plannen voor een Regionaal Bedrijventerrein (RBAZ), later bedrijventerrein Ecofactorij II is in
de periode 2008-2010 archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in het gebied De Biezematen waarbinnen
het perceel IJsseldijk 51-53 ligt. Dit onderzoek is echter nog niet definitief gepubliceerd waardoor niet alle
gegevens beschikbaar zijn. Als bron voor de onderstaande analyse is gebruikt het rapport: ‘Apeldoorn
Regionaal Bedrijventerrein Zuid. Evaluatie van het Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen
en veldkartering, Fase-A, en door middel van proefsleuven in het deelgebied Biezematen, Fase-B’ door G.
Boreel van ACVU-HBS uit september 2010.
Binnen het betreffende bestemmingsplangebied zijn in dit vooronderzoek 3 verkennende boringen (nr 60, 87
en 112) uitgevoerd, zie afbeelding 2.
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Afbeelding 2: locatie verkennende boringen
Op grond hiervan heeft het grootse deel van het plangebied een hoge verwachtingswaarde (oranje) voor
archeologie gekregen en een deel een middelhoge (geel). Het zuidwestelijke deel is naar aanleiding van dit
verkennende onderzoek en de veldkartering op geschikte percelen (akkers) geselecteerd als een van de
gebieden (XVI) waar karterende boringen plaats moesten gevonden, zie afbeelding 3. De boringen zijn alleen
aan de zuidwestelijke rand van het gebied daadwerkelijk uitgevoerd. De reden hiervoor is door het ontbreken
van het rapport onduidelijk. De resultaten van het booronderzoek hebben er in ieder geval toe geleid om hier
geen mogelijke steentijdvindplaats aan te wijzen.
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Afbeelding 3: archeologische verwachting en geselecteerde gebieden met daarbinnen karterende boringen
Vervolgens zijn er binnen de Biezematen gebieden geselecteerd voor proefsleuvenonderzoek naar
grondsporen uit Late Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Binnen het betreffende
bestemmingsplangebied zijn 5 proefsleuven (nr 79-83) aangelegd in het oostelijke deel van het gebied met
hoge verwachtingswaarde, zie afbeelding 4. Hoewel de precieze resultaten onbekend zijn is het gebied niet
als spoorconcentratie of vindplaats aangeduid.
In alle bovengenoemde vooronderzoeken zijn de erven (gearceerd) niet onderzocht.
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Afbeelding 4: locatie proefsleuven

Op grond van de resultaten van genoemde onderzoeken lijkt het aannemelijk dat de verwachting binnen het
gehele bestemmingsplangebied naar laag kan worden bijgesteld. Hoewel het erf niet is onderzocht is de
kans groot dat aanwezige archeologie, die volgens de vooronderzoeken in dit gebied zich direct vanaf
maaiveld tot maximaal ca 1 meter diep bevindt grotendeels verstoord is door bouwwerkzaamheden en
bestrating ed.
Aldus kan geconcludeerd worden dat het bestemmingsplangebied afdoende onderzocht is en dat de
archeologische verwachting zodanig laag is dat voorafgaand aan toekomstige graafwerkzaamheden binnen
dit bestemmingsplangebied geen archeologisch onderzoek meer nodig is.

19 februari 2014
Janneke Zuyderwyk,
archeoloog.
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