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Samenvatting
In opdracht van Midden Nederland Makelaars handelend namens G. van Beek & Zn.
Kalverstalinrichting B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in juni en juli 2016 een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Amersfoortseweg 271 in Uddel, gemeente
Apeldoorn (afb. 1 en 2). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige
opstallen gevolgd door de nieuwbouw van een veestal.
Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt dat
het plangebied is gelegen op een smeltwaterterras tussen de stuwwal van Garderen in het westen
en de Oost-Veluwe stuwwal in het oosten. De ondergrond is opgebouwd uit smeltwaterafzettingen
en dekzand. Op grond van de ouderdom van deze afzettingen moet in het plangebied rekening
worden gehouden met archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum. Bekende
archeologische gegevens wijzen met name op vindplaatsen uit de periode Laat-Neolithicum –
Bronstijd.
Resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum zullen zich manifesteren in de vorm van
vuursteen- en houtskoolconcentraties. Resten vanaf het Neolithicum zullen zich manifesteren in de
vorm van een cultuurlaag, een omgewerkte laag onder(in) de humushoudende bovengrond met
daarin aardewerkscherven en houtskool. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en
zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Eventuele grondsporen (uitgezonderd
diepe paalsporen, waterputten et cetera) zullen zich tot een halve meter in de natuurlijke
ondergrond (dekzand- en/of smeltwaterafzettingen) bevinden.
Als gevolg van landbouwkundig grondgebruik en de aanleg van bebouwing waarvan het merendeel
deel onderkelderd is, zullen ondiepe sporen zijn verdwenen of zal enkel de basis bewaard zijn
gebleven. Gezien de ligging in een voormalig heidegebied, dat vanaf het eerste kwart van de 20e
eeuw in cultuur is gebracht en het ontbreken van oude handelswegen worden geen archeologische
resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd verwacht.
Teneinde deze verwachting te toetsen en waar nodig aan te vullen is in het plangebied een
verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek wijst uit dat de ondiepe ondergrond uit
ten dele verspoeld dekzand (Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel) bestaat. Ter
plaatse van de terreindelen die in gebruik zijn als tuin of bouwland zijn resten van
holtpodzolgronden gevonden. Door agrarisch grondgebruik (in het verleden) is het bovenste deel
van het oorspronkelijke bodemprofiel (Bh-horizont) opgenomen in de humushoudende bovengrond.
Ter plaatse van de bestrate terreindelen is door diepe verstoringen geen sprake van een natuurlijk
bodemprofiel. Ook ter plaatse van de bebouwing, waarvan het merendeel onderkelderd is, wordt
geen natuurlijk bodemprofiel verwacht.
Op basis van de bodemopbouw moet worden aangenomen dat ondiep ingegraven sporen door de
aanleg van bebouwing en agrarische grondbewerking niet meer aanwezig zullen zijn. Enkel de
onderkant van dieper ingegraven sporen kunnen nog behouden zijn. Dit geldt uitsluitend voor de
terreindelen die als tuin of bouwland in gebruik zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat ter plaatse
van de akker geen vondstmateriaal aangetroffen, dat in verband kan worden gebracht met een
vindplaats. De kans op de aanwezigheid van een intacte vindplaats wordt daarom als laag
ingeschat.
ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het
is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid (gemeentearcheoloog,
archeologie@apeldoorn.nl), zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet.
Het door de bevoegde overheid op basis van dit rapport genomen selectiebesluit wijkt af van het
door ADC ArcheoProjecten opgestelde advies. Voor het westelijk deel is geen vervolgonderzoek
noodzakelijk. Voor het oostelijk deel is als hier bij werkzaamheden op het terrein meer dan 500 m2
verstoord wordt (dieper dan 35 cm) vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven noodzakelijk.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Afkorting

Tijd in jaren

Nieuwe tijd

NT

1500 - heden

Middeleeuwen:

XME

450 – 1500 na Chr.

Late Middeleeuwen

LME

Vroege Middeleeuwen

VME

Romeinse tijd:

ROM

1050 - 1500 na Chr.
450 - 1050 na Chr.
12 voor Chr. – 450 na Chr.

Laat-Romeinse tijd

ROML

270 - 450 na Chr.

Midden-Romeinse tijd

ROMM

70 - 270 na Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

ROMV

12 voor Chr. - 70 na Chr.

IJzertijd:

IJZ

Late IJzertijd

IJZL

250 - 12 voor Chr.

Midden-IJzertijd

IJZM

500 - 250 voor Chr.

Vroege IJzertijd

IJZV

Bronstijd:

BRONS

Late Bronstijd

BRONSL

800 – 12 voor Chr.

800 - 500 voor Chr.
2000 - 800 voor Chr.
1100 - 800 voor Chr.

Midden-Bronstijd

BRONSM

1800 - 1100 voor Chr.

Vroege Bronstijd

BRONSV

2000 - 1800 voor Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):

NEO

Laat-Neolithicum

NEOL

5300 – 2000 voor Chr.
2850 - 2000 voor Chr.

Midden-Neolithicum

NEOM

4200 - 2850 voor Chr.

Vroeg-Neolithicum

NEOV

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

MESO

5300 - 4200 voor Chr.
8800 – 4900 voor Chr.

Laat-Mesolithicum

MESOL

6450 - 4900 voor Chr.

Midden-Mesolithicum

MESOM

7100 - 6450 voor Chr.

Vroeg-Mesolithicum

MESOV

8800 - 7100 voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

PALEO

Laat-Paleolithicum

PALEOL

35.000 - 8800 voor Chr.

Midden-Paleolithicum

PALEOM

300.000 – 35.000 voor Chr.

Vroeg-Paleolithicum

PALEOV

tot 300.000 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992

tot 8800 voor Chr.
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Inleiding en administratieve gegevens
In opdracht van Midden Nederland Makelaars handelend namens G. van Beek & Zn.
Kalverstalinrichting B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in juni en juli 2016 een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Amersfoortseweg 271 in Uddel, gemeente
Apeldoorn (afb. 1 en 2). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige
opstallen gevolgd door de nieuwbouw van een veestal.
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te
vervallen. De bepalingen van de Monumentenwet zijn echter opgenomen in de Erfgoedwet. Op
grond van de Erfgoedwet moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het
bestemmingsplan. In het vigerende bestemmingsplan ‘Agrarische Enclave’, dat op 25 juni 2014
door de gemeente Apeldoorn is vastgesteld, heeft het plangebied de dubbelstemming Waarde
Archeologie Middelhoog (afb. 3).1 Volgens de bestemmingsregels geldt een onderzoeksplicht voor
het oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m2 of voor geen bouwwerk zijnde
grondwerkzaamheden groter dan 50 m2 en dieper dan 35 cm –mv.
Ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer een rapport
te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het
plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven
onderzoek plaatsgevonden.
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren
op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3).2 Behalve op de KNA is
de uitvoering van het onderzoek tevens gebaseerd op de aanvullende eisen van de gemeente
Apeldoorn versie 1.1, oktober 2014.
De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing:
Opdrachtgever:

Fasen AMZ-cyclus:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Kaartblad:
Oppervlakte plangebied
Coördinaten:

1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

2

SIKB 2013.

Midden Nederland Makelaars
Dhr. E. Top
Kampstraat 32
3771 AV Barneveld
E-mail: E.Top@middennederland.com
Tel.: 0342 – 420 966
namens:
G. van Beek & Zn. Kalverstalinrichting B.V.
Koopmansgoed 8
3771 MK Barneveld
Tel.: 0342 – 416 583
E-mail: gjklok@gvanbeekenzn.nl
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van een verkennend booronderzoek
sloop opstallen, nieuwbouw veestal
Amersfoortseweg 271
Uddel
Apeldoorn
Gelderland
gemeente Apeldoorn sectie B nummer 1028
(gedeeltelijk)
33A (1:25.000)
2
circa 4.900 m
NW: 180.696 / 470.218
ZO: 180.783 / 470.168
NO: 180.780 / 470.225
ZW: 180.698 / 470.161
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Deskundige namens de bevoegde overheid met
contactgegevens:

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):
ADC-projectcode:
Auteur:
Projectmedewerker(s):
Autorisatie:
Periode van uitvoering:
Beheer en plaats documentatie:
Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot):
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Mw. J. Zuyderwyk
Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Tel.: 055 - 580 28 61
E-mail: j.zuyderwyk@apeldoorn.nl
4006749100
4180346
R.M. van der Zee
n.v.t.
A. Muller
juni, juli en november 2016
ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort
http://dx.doi.org/10.17026/dans-z4t-xqkx

Bureauonderzoek
2.1

Doelstelling en vraagstelling

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven
van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
•
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de
specifieke archeologische verwachting?
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?

2.2

Methodiek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek.
Het bureauonderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen:
1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk
toekomstig gebruik;
2. Aanmelden onderzoek bij Archis;
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid;
4. Beschrijven huidig gebruik;
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond;
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden;
8. Opstellen gespecificeerde verwachting;
9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek;
10. Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens;
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-Depot.
De processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8, de
gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan worden
beschouwd als een belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien relevant
weergegeven op een kaart.
De resultaten van processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 3.1 tot en met
3.5. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben
betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij
onder meer Archis en het e-Depot.
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De beschrijving van de historische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
•
Kadastrale minuut uit 1811-1832
•
Grote historische atlas van Nederland, 1:50.000, deel 3 Oost-Nederland 1830-1853
•
Bonnekaarten uit 1872, 1892, 1900, 1907 ,1925 en 1933
•
Topografische kaarten uit 1936-2015
•
Geologische overzichtskaart van Nederland 1:600.000
•
Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (digitale versie)
•
Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 1:15.000
•
Bodemkaart van Nederland 1:50.000
•
Recente luchtfoto’s (Google Earth)
•
AHN-beelden
•
Archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (2015)
•
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
•
Archeologische MonumentenKaart (AMK)
•
Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS)
•
Diverse literatuur en websites

2.3

Resultaten

2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen
van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Uddel, op circa 4,5 km ten zuidwesten van de
dorpskern (afb. 1 en 2). Het plangebied maakt deel uit van het perceel dat kadastraal geregistreerd
als ‘gemeente Apeldoorn sectie B nummer 1028’. Het betreft de locatie van de toekomstige veestal
(inclusief de locaties van de luchtwassers), ten zuiden van de Amersfoortseweg, en is niet fysiek
begrensd.
Het plangebied bestaat gedeeltelijk uit een erf en gedeeltelijk uit akkerland (afb. 4). De bebouwing
op het erf (voor zover deze zich binnen de begrenzing van het plangebied bevindt) bestaat uit twee
veestallen en een loods. De veestallen zijn voorzien van mestkelders, die op circa 180 cm –mv zijn
aangelegd. De loods is niet onderkelderd. Het buitenterrein is grotendeels verhard met
betonklinkers. Een klein deel in het noordwesten is ingericht als tuin.
Voor zo ver bekend is in het plangebied nog geen milieukundig verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd. De milieuhygiënische situatie is derhalve niet bekend.
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC.3 Uit de hierop ontvangen gegevens
blijkt dat deze niet aanwezig zijn. Op grond van de aanwezigheid van bebouwing moet evenwel
rekening gehouden worden met huisaansluitingen. Deze zijn echter niet op de aanleverde
tekeningen weergegeven.
Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van circa 500 m rondom het plangebied. De
begrenzing van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen sprake is van voldoende
informatie om een uitspraak te doen over de archeologische verwachting die representatief is voor
het plangebied.
In het plangebied is de bouw van een veestal gepland (afb. 5). De stal zal een omvang krijgen van
circa 85 bij 58 m.4 De fundering zal op circa 1 m –mv aangelegd worden. Aan de oostzijde zullen
twee luchtwassers gerealiseerd worden.
3

meldingsnummer 16G244903.

4

Plattegrond en doorsneden van perceel Amersfoortseweg 271, 3888NP, Uddel, Graveland Bouwontwerp, concept 4 mei 2016.
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De consequentie van de voorgenomen ontwikkeling kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond mogelijk worden aangetast.
2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden
De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied:
Bron

Informatie
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden,

Geologische overzichtskaart van Nederland
1:600.000

5

dekzand (kaartcode: Bx5)

Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000
(digitale versie)

6

dekzandruggen al dan niet met oud bouwlanddek
(kaartcode: 3L5)

Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn

smeltwaterterras (kame-terras, helling 0-5%

1:15.0007

(kaartcode: Kt))

Bodemkaart van Nederland 1:50.000

8

holtpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand,
vergraven, grondwatertrap VII (kaartcode: Y21-VII )

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; afb. 6)

9

29,4 – 29,8 m + NAP

Geologie en geomorfologie
Uit het geraadpleegde aardwetenschappelijke informatie blijkt dat het plangebied is gelegen op een
dekzandrug. Deze is gevormd op een smeltwaterterras, tussen de stuwwal van Garderen in het
westen en de Oost-Veluwe stuwwal in het oosten.
Het Veluwe massief, waartoe de stuwwal van Garderen en de Oost-Veluwe stuwwal behoren, is in
de voorlaatste ijstijd gevormd. De periode werd gekenmerkt door een zeer koud klimaat en
landijsbedekking. Ongeveer 170 à 160.000 jaar geleden kwam het landijs vanuit het noordoosten
Nederland binnen.10 Het ijsfront reikte uiteindelijk tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. In de
periode dat het ijs Nederland gedeeltelijk bedekte, vond in verschillende stadia opstuwing plaats
van de in de ondergrond aanwezige, hoofdzakelijk Vroeg- en Midden-Pleistocene fluviatiele
afzettingen. Daarbij werden vooral in Midden-Nederland hoge stuwwallen gevormd, waaronder de
stuwwallen van de Veluwe.
Na de periode met actieve ijsuitbreiding volgde vanaf circa 150.000 jaar geleden een periode
waarin het landijs afsmolt en het ijsfront zich terugtrok.11 Tussen het afsmeltende landijs en de
stuwwallen ontstond een ‘kame-terras’. Er ontstond ruimte tussen de stuwwallen en het ijs, waarin
zogenaamde ijscontactafzettingen werden gevormd. Deze afzettingen bestaan uit grof zand en
grind.
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, die duurde van circa 115.000 tot 11.700 jaar geleden,
breidden de Scandinavische en Britse ijskappen sterk uit, maar het landijsfront bereikte Nederland
niet meer.12 Wel kreeg het klimaat een continentaal karakter (koud en droog) en was in het MiddenWeichselien de vegetatie zeer schaars. Er was sprake van een poolwoestijn, met een permanent
bevroren ondergrond en met grote zandverstuivingen. Ook aan het einde van het Laat-Weichselien
was er nog een keer zeer koude periode (Jonge Dryas stadiaal). Deze periode duurde van 12.900
tot 11.700 jaar geleden en werd eveneens gekenmerkt door zandverstuivingen.
De aan de zandverstuivingen gerelateerde afzettingen worden dekzanden genoemd, omdat ze de
oudere afzettingen vrijwel overal bedekken.13 De dekzanden uit het Midden- en Laat-Weichselien
5

TNO 2006.

6

Alterra 2006.

7

Willemse 2006.

8

Stichting voor Bodemkartering 1979a.

9

http://www.ahn.nl/pagina/apps-en-tools/viewer.html

10

Stouthamer et al. 2015.

11

ibid.

12

ibid.

13

ibid.
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worden onderverdeeld in Oud en Jong dekzand. Het Oud dekzand is gevormd in het MiddenWeichselien. Het is veelal horizontaal gelaagd en er komen lemige (soms lössachtige) banden in
voor. In het Laat-Weichselien werd het Jong dekzand gevormd. Gelaagdheid is in dit dekzand, in
tegenstelling tot in Oud dekzand, meestal niet aanwezig. Ook komen er geen leemlagen in voor.
Jong dekzand is afgezet in de vorm van langgerekte of paraboolvormige ruggen. Op het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied zich ten noorden van een
langgerekte dekzandrug bevindt (afb. 6).
Behalve dekzand werden er ook fluvio-periglaciale afzettingen gevormd.14 Deze kwamen door
smeltwaterstromen tot stand en bestaan veelal uit grindhoudend grof zand.
Vanaf het begin van het Holoceen, het huidige geologische tijdvak dat 11.700 jaar geleden begon,
raakte onder invloed van een klimaatsverbetering het zandoppervlak geleidelijk begroeid en
ontwikkelden zich podzolbodems. De veranderingen die daarna nog plaatsvonden bleven beperkt
tot verstuivingen.15 Vooral de Jonge dekzanden waren hiervoor gevoelig.
Bodem
Op basis van de Bodemkaart van Nederland 1:50.00016 moet in het plangebied rekening worden
gehouden met (resten van) holtpodzolgronden. Deze gronden, zogenoemde
‘humuspodzolgronden’, komen veelal voor in (voormalige) bosgebieden.17 De vorming is het
resultaat van uitspoeling, verplaatsing en neerslag van organische stof en ijzer- en
aluminiumoxiden. De profielen worden gekenmerkt door dunne humushoudende bovengrond (Ahorizont) en een getinte bruine inspoelingshorizont (B-horizont).
In niet-ontgonnen gebieden is de A-horizont slechts 10 à 20 cm dik.18 In ontgonnen gebieden is de
A-horizont 20 à 30 cm dik doordat een deel van de onderliggende B-horizont is meegeploegd. De
bruine tot donkerbruine B2-horizont reikt tot 25 à 35 cm diepte en is humusarm. De bruine tot
geelbruine B3-horizont gaat door tot 50 à 60 cm. Het moedermateriaal (C-horizont) bestaat uit
okergeel tot grijsgeel, leemarm fijn dekzand.
2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, 3e generatie), die een vlak- en
landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten bevat, is het plangebied
gelegen in een zone met een middelhoge trefkans (afb. 7). Deze is gebaseerd op de combinatie
van bodemtype en grondwatertrap. Voor holtpodzolgronden met grondwatertrap VII geldt een
‘gemiddelde’ dichtheid aan archeologische vindplaatsen.
Omdat de IKAW vanwege de kaartschaal niet bruikbaar is op perceelniveau zijn vanaf 1995
gemeentelijke verwachtings- en beleidskaarten vervaardigd. Op de huidige beleidskaart van de
gemeente Apeldoorn19 is het plangebied gelegen in een zone met een middelhoge verwachting.
Deze verwachting is gekoppeld aan de geomorfologische eenheid ‘smeltwaterterras’.
Op Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) is ten noorden van de Amersfoortseweg een vlak
weergegeven dat is aangeduid als ‘kazerne’.20 Het betreft Kamp Nieuw-Milligen. Dit kamp is in het
tweede kwart van de 19e eeuw gesticht en heeft diverse functies gekend.
Op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) maakt het plangebied geen deel uit van een
archeologisch terrein (afb. 7). In het onderzoeksgebied, op circa 400 m ten zuiden van het
plangebied, is wel een archeologisch terrein (monument van hoge archeologische waarde)
14

ibid.

15

Stichting voor Bodemkartering 1979b.

16

Stichting voor Bodemkartering 1979a.

17

De Bakker 1966.

18

Stichting voor Bodemkartering 1979b.

19

Gemeente Apeldoorn 2015.

20

http://www.ikme.nl
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gelegen. Op dit terrein, dat bekend is onder de toponiem ‘Hennepstede Mottenkuil’ zijn aardewerken vuursteenvondsten21 gedaan. Het materiaal dateerde hoofdzakelijk uit de periode NeolithicumBronstijd. Ook net buiten het archeologisch terrein zijn diverse vondsten uit het Laat-Neolithicum.
gedaan.22
Een waarneming, die op circa 250 m ten noordwesten van het plangebied is gedaan, heeft
betrekking op een grafheuvel uit de periode Laat-Neolithicum-Bronstijd.23
Voor de legerplaats Nieuw-Milligen die zich direct ten noorden van de Amersfoortseweg uitstrekt, is
een bureauonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van archeologische waarden.24 Dit
onderzoek maakte deel uit van een grootschalig onderzoek op drie terreinen van het Ministerie van
Defensie. De op basis van de verzamelde archeologische informatie opgestelde verwachting is
gecontroleerd door middel van een veldverkenning en grondboringen. Dit resulteerde in een
archeologische verwachting (in termen van hoog, middelmatig of laag).
In het zuidelijk deel van het terrein dat zich relatief dichtbij het plangebied bevindt, bleek in de
onbebouwde delen sprake te zijn van ondiep verstoorde bodemprofielen (A/Bp).25 Verder is hier een
halve grafheuvel aangetroffen.26 De ontbrekende helft is vermoedelijk afgegraven bij het plaatsen
van een hekwerk. Tijdens de veldverkenning is de steilkant van deze heuvel afgestoken om de
profielopbouw te bestuderen. Zowel bij het graven van profielkuiltjes als in de boringen zijn
geen archeologische vondsten aangetroffen.
Voor de locatie Amersfoortseweg 281, op circa 350 m ten westen van het plangebied, is een
bureauonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een
verkennend booronderzoek. Op grond van de opbouw van de ondergrond, fluvio-periglaciale
afzettingen dan wel dekzand, werd rekening gehouden met resten vanaf het Laat-Paleolithicum.27
Gezien de aanwezigheid van enkele grafheuvels uit de periode Laat -Neolithicum– Bronstijd in de
directe omgeving van het plangebied, ligt de nadruk voornamelijk op het voorkomen van sporen
gerelateerd aan begravingsrituelen. Met uitzondering van de locaties met de bedrijfspanden, die
bijna allemaal onderkelderd zijn, werd aan het gebied een hoge verwachtingswaarde toegekend.
Het verkennend booronderzoek bevestigde grotendeels de in het bureauonderzoek opgestelde
verwachting.28 De bodem is buiten het deel van de locatie waar de schuren hebben gestaan nog
grotendeels intact. De archeologisch relevante bodemlaag (top van de Bhs-horizont
(vondstenniveau) en de top van de C-horizont (sporenniveau) bleek nog intact aanwezig te zijn in
het (verspoelde) dekzand. Geadviseerd werd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.
Ten behoeve van aanvullende informatie over het plangebied en de omgeving ervan is contact
opgenomen met de Archeologische Werkgroep Apeldoorn. Men gaf aan geen specifieke informatie
over het plangebied te hebben.29 Wel werd gewezen op een tweetal recent uitgevoerde bureau- en
booronderzoeken, respectievelijk op de locatie Amersfoortseweg 281 en op de locatie
Amersfoortseweg 287-291. Gezien de relatief grote afstand tot het plangebied wordt laatst
genoemd onderzoek niet besproken in het voorliggende rapport.
Samenvattend kan gesteld worden dat het merendeel van de in onderzoeksgebied aangetroffen
resten uit de periode Laat-Neolithicum – Bronstijd dateren. Enkele vondsten dateren mogelijk uit de
IJzertijd.
21

waarnemingen 2938424100 (Archis2: 41.552), 2938610100 (Archis2: 41.586), 2938676100 (Archis2: 41.598), 2938684100

(Archis2: 41599) en 2938692100 (Archis2: 41.600).
22

waarneming 2938595100 (Archis2: 41.583).

23

waarneming 2944101100 (Archis2: 42.471).

24

onderzoeksmelding 2263548100 (Archs2: 37.796).

25

Zielman 2009.

26

waarneming 2943949100 (Archis2: 42.446).

27

Van Putten 2016.

28

Ibid.

29

e-mail de heer C. Nieuwenhuize d.d. 15 juni 2016.
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2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische
waarden
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Kadastrale minuut30

1811-32

heide (‘Het Garderensche Veld’), onderdeel van perceel 157

Topografische kaart
Bonnekaart (afb. 8)

31

32

1849

idem

1872

idem

Bonnekaart

33

1892

idem

Bonnekaart

34

1900

idem

Bonnekaart

35

1907

idem

Bonnekaart

36

1925

heide, bouwland

37

1933

idem

Topografische kaart

38

1936-1965

idem

Topografische kaart

39

1966-2015

Bonnekaart (afb. 9)

erf met vier gebouwen, in 1976 uitbreiding, in 1988 zes gebouwen, 1995
huidige situatie, bouwland

Op de oudst geraadpleegde kaart, het minuutplan van de gemeente Apeldoorn uit 1811-3240, is ter
plaatse van de huidige Amersfoortseweg reeds een doorgaande weg aangegeven, de Straatweg
van Amersfoort naar Apeldoorn. Uit historische informatie is bekend dat deze weg omstreeks 1809
is aangelegd. Het gebied dat zich naar het zuiden toe uitstrekt en waar zich het plangebied bevindt
is onbebouwd. Het gebied wordt ‘Het Garderensche Veld’ genoemd en wordt doorsneden door
enkele veldwegen. Uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) blijkt dat het een heidegebied
betreft. De topografische kaart uit 184941 en de Bonnekaarten uit 1872, 1892, 1900 en 190742 geven
eenzelfde landgebruik weer (afb. 8). Opvallend is het reliëf in de vorm van langgerekte ruggen en
kopjes dat op deze kaarten is weergegeven.
Op de Bonnekaart van 192543 is het heidegebied opgedeeld in blokken en gedeeltelijk in cultuur
gebracht. De Bonnekaart van 193344 en de topografische kaarten uit de periode 1936-196545 geven
een vergelijkbaar beeld van het gebied (afb. 9). Op de topografische kaart van 196646 verschijnt
voor het eerst een erf met vier gebouwen, vermoedelijk een woonhuis met agrarische opstallen. Op
de topografische kaart van 197647 is de bebouwing in omvang toegenomen. Op de topografische
kaart van 198848 bestaat het erf uit zes gebouwen. De topografische kaart van 199549 geeft situatie
weer zoals die heden ten dage bestaat.

30

Kadaster 1811-32.

31

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties 1990.

32

Bureau Militaire Verkenningen 1872.

33

Bureau Militaire Verkenningen 1892.

34

Bureau Militaire Verkenningen 1900.

35

Bureau Militaire Verkenningen 1907.

36

Bureau Militaire Verkenningen 1925.

37

Bureau Militaire Verkenningen 1933.

38

http://www.topotijdreis.nl

39

http://www.topotijdreis.nl

40

Kadaster 1811-32.

41

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties 1990.

42

Bureau Militaire Verkenningen, 1872, 1892, 1900, 1907.

43

Bureau Militaire Verkenningen 1925.

44

Bureau Militaire Verkenningen 1933.

45

http://www.topotijdreis.nl

46

http://www.topotijdreis.nl

47

http://www.topotijdreis.nl

48

http://www.topotijdreis.nl

49

http://www.topotijdreis.nl
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2.4

Gespecificeerde verwachting en conclusie

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?”
kan als volgt worden beantwoord:
Het plangebied is gelegen op een smeltwaterterras tussen de stuwwal van Garderen in het westen
en de Oost-Veluwe stuwwal in het oosten. De ondergrond is opgebouwd uit smeltwaterafzettingen
en dekzand. Op grond van de ouderdom van deze afzettingen en archeologische waarnemingen in
de omgeving moet in het plangebied rekening worden gehouden met archeologische resten vanaf
het Laat-Paleolithicum.
Resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum zullen zich manifesteren in de vorm van
vuursteen- en houtskoolconcentraties. Resten vanaf het Neolithicum zullen zich manifesteren in de
vorm van een cultuurlaag, een omgewerkte laag onder(in) de humushoudende bovengrond met
daarin aardewerkscherven en houtskool. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en
zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Eventuele grondsporen (uitgezonderd
diepe paalsporen, waterputten et cetera) zullen zich tot een halve meter in de natuurlijke
ondergrond (dekzand- en/of smeltwaterafzettingen) bevinden.
Als gevolg van landbouwkundig grondgebruik en de aanleg van bebouwing, waarvan het
merendeel deel onderkelderd is, zullen ondiepe sporen zijn verdwenen of zal enkel de basis
bewaard zijn gebleven. Op basis de ligging in een voormalig heidegebied, dat vanaf het eerste
kwart van de 20e eeuw in cultuur is gebracht en het ontbreken van oude handelswegen worden
geen archeologische resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd verwacht.
De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is als volgt:
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
Op grond van de landschappelijke ligging van het plangebied en archeologische waarnemingen in
de omgeving moet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische
resten vanaf het Laat-Paleolithicum.
Om de kans op de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen is vooral het verwerven van
inzicht in de bodemopbouw en de mate van intactheid van belang. Geadviseerd wordt daarom een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uit te voeren (zie
hoofdstuk 3).

3

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
3.1

Plan van Aanpak

3.1.1 Inleiding
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op
basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is
geformuleerd in par. 2.4. Tevens is de strategie voor het veldonderzoek afgestemd op de door de
bevoegde overheid opgestelde richtlijnen.50 Op 14 juni 2016 werd een Plan van Aanpak opgesteld,
waarin de werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd.
In lijn met de conclusie naar aanleiding van de gespecificeerde verwachting (par. 2.4) is gekozen
voor een verkennend booronderzoek. Met het verkennende booronderzoek zal de bodemopbouw
en de mate van intactheid daarvan bepaald worden. Het leidt tot beantwoording van de volgende
onderzoeksvragen:
50

aanvullende eisen gemeente Apeldoorn versie 1.1 4 oktober 2010.
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•

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
plangebied?
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
worden bijgesteld?
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
toekomstige planontwikkeling?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?

•
•
•
•

•
•
•

3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
onderzoeksmethode toegepast:
Aantal boringen:

5

Boorgrid:

geen, evenredig verspreid over plangebied

Diepte boringen:

tot tenminste 25 cm in de onverstoorde ondergrond (C-horizont)

Boormethode:

Edelman met diameter 7 cm (handmatig)

Bemonstering:

versnijden en/of verbrokkelen

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104
wordt gehanteerd.51 De X- en Y-coördinaten worden bepaald aan de hand van de lokale topografie
en ingemeten met een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter
plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van AHN-beelden.
3.1.3 Monsternameplan
Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemonsterd.

3.2

Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

3.2.1 Veldinspectie en uitvoering Plan van Aanpak
Het westelijk deel van het plangebied wordt grotendeels ingenomen door agrarische opstallen. Het
buitenterrein is bestraat met betonklinkers. Enkel het noordwestelijk deel is niet bestraat en
ingericht als tuin. Het oostelijk deel van het plangebied is onderdeel van een maïsakker.
De boringen zijn gezet in overeenstemming met het Plan van Aanpak.

51

Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989.
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3.2.2 Lithologische beschrijving en interpretatie
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 10. De boorgegevens worden gepresenteerd in
bijlage 1.
Uit het booronderzoek blijkt dat de natuurlijke ondergrond van het plangebied uit kalkloos,
humusloos, zwak siltig zand met een lichtgele tot lichtgrijsgele kleur bestaat. De korrels zijn redelijk
tot goed gesorteerd. De mediaanklasse van de korrelgrootte is matig fijn (150 – 210 µm). Plaatselijk
zijn enkele grindjes aangetroffen.
Op grond van de korrelgrootte en de sortering wordt het zand geïnterpreteerd als dekzand
(Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel52). Op basis van het voorkomen van
grindjes is het dekzand mogelijk ten dele verspoeld
De bodemopbouw ter plaatse van de terreindelen die als tuin of akkerland in gebruik zijn (boringen
1, 4 en 5) wordt gekenmerkt door een 25 à 35 cm dikke matig humeuze bovengrond met een
bruine of grijsbruine kleur (Aap-horizont). Deze horizont is ontstaan door agrarisch grondgebruik
zoals ploegen en bemesting en is aan de onderkant scherp begrensd. Ze gaat over in een 30 tot 40
cm dikke, donkergeelbruine tot oranjebruine overgangshorizont (BC-horizont). Hieronder volgt het
moedermateriaal (C-horizont).
De BC-horizont betreft vermoedelijk een restant van de oorspronkelijk aanwezige holtpodzolgrond.
Het bovenste deel van het profiel met inbegrip van het vondstniveau is opgenomen in de
bovengrond. Van het sporenniveau zal enkel de onderkant van dieper ingegraven sporen bewaard
zijn gebleven.
In de boringen 2 en 3, die ter plaatse van de bestrate terreindelen zijn gezet, bestaat de
bodemopbouw tot respectievelijk 125 en 85 cm –mv uit heterogene zandlagen met resten baksteen
en puin en sintels (A-/C-horizont). In boring 3 is een fragment van een (sub)recente tegel
aangetroffen. Onder de heterogene zandlagen bevindt zich het moedermateriaal (C-horizont).
Gezien het volledig ontbreken van een natuurlijk bodemprofiel worden hier geen intact vondsten en
sporen verwacht.

3.3

Conclusies

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als
volgt worden beantwoord:

52

•

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
plangebied?
Het plangebied is gelegen op een smeltwaterterras. Het booronderzoek wijst uit dat de
ondiepe ondergrond uit ten dele verspoeld dekzand (Laagpakket van Wierden binnen de
Formatie van Boxtel) bestaat. De oorspronkelijke bodem bestaat uit holtpodzolgronden.

•

In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Ter plaatse van de terreindelen die in gebruik zijn als tuin of bouwland zijn resten van
holtpodzolgronden gevonden. Door agrarisch grondgebruik (in het verleden) is het
bovenste deel van het bodemprofiel (Bh-horizont) opgenomen in de humushoudende
bovengrond. Ter plaatse van de bestrate terreindelen is door diepe vergravingen geen
sprake van een natuurlijk bodemprofiel.

•

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
De oorspronkelijke top van het dekzand wordt in beginsel als archeologisch relevant
beschouwd. Dit niveau is evenwel geheel verdwenen of gedeeltelijk opgenomen in de
bovengrond. Het vondstniveau is derhalve niet meer intact. Van het sporenniveau resteert
enkel de onderkant van eventueel aanwezige dieper ingegraven sporen. Een uitzondering

TNO 2011.
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vormen de bestrate en bebouwde delen van het plangebied. Hier worden geen
archeologische resten meer verwacht.
•

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
Niet van toepassing

•

Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Er zijn geen archeologische indicatoren vastgesteld. Aan het maaiveld ter plaatse van de
akker is geen vondstmateriaal aangetroffen, dat duidt op de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats.
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Niet van toepassing

4

-

Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Niet van toepassing

-

Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Niet van toepassing

•

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
worden bijgesteld?
De archeologische verwachting dient naar laag te worden bijgesteld.

•

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
toekomstige planontwikkeling?
Op basis van de bodemopbouw moet worden aangenomen dat ondiep ingegraven sporen
door de aanleg van bebouwing en agrarische grondbewerking niet meer aanwezig zullen
zijn. Enkel de onderkant van dieper ingegraven sporen kunnen nog behouden zijn. Dit
geldt uitsluitend voor de terreindelen die als tuin of bouwland in gebruik zijn. Hierbij moet
worden opgemerkt dat ter plaatse van de akker geen vondstmateriaal aangetroffen, dat in
verband kan worden gebracht met een vindplaats. De kans op de aanwezigheid van een
intacte vindplaats wordt daarom als laag ingeschat.

•

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
Geadviseerd wordt het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

Aanbeveling
ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het
is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid (gemeentearcheoloog,
archeologie@apeldoorn.nl), zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet.
Het door de bevoegde overheid op basis van dit rapport genomen selectiebesluit wijkt af van het
door ADC ArcheoProjecten opgestelde advies. Voor het westelijk deel is geen vervolgonderzoek
noodzakelijk. Voor het oostelijk deel is als hier bij werkzaamheden op het terrein meer dan 500 m2
verstoord wordt (dieper dan 35 cm) vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven noodzakelijk.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1 Locatie van het plangebied
Afb. 2 Detailkaart van het plangebied
Afb. 3 Begrenzing van het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de archeologische
beleidskaart van de gemeente Apeldoorn
Afb. 4 Foto van het plangebied genomen in noordwestelijke richting
Afb. 5 Doorsnede veestal en luchtwasser
Afb. 6 Plangebied op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland
Afb. 7 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, AMK-terreinen en ARCHIS-meldingen
Afb. 8 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1872
Afb. 9 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1933
Afb. 10 Boorpuntenkaart
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Afb. 1 Locatie van het plangebied
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Afb. 2 Detailkaart van het plangebied
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Afb. 3 Begrenzing van het plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de archeologische
beleidskaart van de gemeente Apeldoorn
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Afb. 4 Foto van het plangebied genomen in noordwestelijke richting

Afb. 5 Doorsnede veestal en luchtwasser53

53

Plattegrond en doorsneden van perceel Amersfoortseweg 271, 3888NP, Uddel, Graveland Bouwontwerp, concept 4 mei

2016.
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Afb. 6 Plangebied op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland
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Afb. 7 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, AMK-terreinen en ARCHIS-meldingen
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Afb. 8 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1872
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Afb. 9 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1933
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Afb. 10 Boorpuntenkaart

x coördinaat (m)

180701 470211 2980

180724 470175 2970

180727 470202 2980

nummer

1

2

3

125

150

65

125

85

65

45

8

45

35

8

35

0

8

100

75

8

75

35

0

35

bovengrens (cm
onder mv)

0

ondergrens (cm
onder mv)

maaiveldhoogte
(cm) NAP

y coördinaat (m)

Bijlage 1 Boorgegevens

kleur

zandmediaan

bijmenging

grondsoort

matig fijn licht-bruingeel

licht-grijs

matig fijn licht-geel

matig fijn donkergeel-bruin

zand zwak siltig

zand zwak siltig

zand zwak siltig

zand zwak siltig

matig fijn licht-bruingeel

licht-grijs

matig fijn licht-grijsgeel

matig fijn licht-grijsgeel

matig fijn licht-bruinoranje

zand zwak siltig;
matig fijn grijs-bruin
zwak humeus

zand zwak siltig

zand zwak siltig

zand zwak siltig

zand zwak siltig;
matig fijn donkermatig humeus
bruin-grijs

kalkgehalte
kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

antropogene
bijmengingen
spoor
puinresten

spoor sintels

spoor
puinresten;
spoor
baksteen

bodemhorizonten
C-horizont

C-horizont

BC-horizont

A-horizont;
antropogeen dek

overig
matig kleine spreiding;
omgewerkte grond;
basis scherp; recent
tegelfragment

betonklinker

matig kleine spreiding

matig kleine spreiding;
brokken grijsbruin zand;
omgewerkte grond

matig kleine spreiding;
brokken lichtgrijsgeel
zand; omgewerkte
grond

matig kleine spreiding;
omgewerkte grond

matig kleine spreiding;
omgewerkte grond;
brokken lichtgrijsgeel
zand

betonklinker

matig kleine spreiding

matig kleine spreiding;
basis diffuus

matig kleine spreiding;
basis scherp

Lithostratigrafie
Laagpakket van
Wierden, Formatie
van Boxtel

Laagpakket van
Wierden, Formatie
van Boxtel
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organische
bijmengingen

nieuwvormingen

180774 470208 2930

180770 470184 2940

nummer

5

.

x coördinaat (m)

4

75

100

35

75

100

65

35

65

25

0

25

120

bovengrens (cm
onder mv)

0

ondergrens (cm
onder mv)

85

bijmenging

grondsoort

zandmediaan
matig fijn licht-geel

kleur

kalkloos

kalkloos

kalkgehalte

matig fijn licht-grijsgeel

zand zwak siltig;
zwak grindig

matig fijn licht-grijsgeel

zand zwak siltig;
matig fijn rood-bruin
zwak grindi g

zand zwak siltig;
matig fijn grijs-bruin
matig humeus

zand zwak siltig;
zwak grindig

kalkloos

kalkloos

kalkloos

kalkloos

zand zwak siltig;
matig fijn donkerkalkloos
zwak grindi g
oranje-geel

zand zwak siltig;
matig fijn bruin
matig humeus

zand zwak siltig

bodemhorizonten

matig kleine spreiding

overig
matig kleine spreiding

matig kleine spreiding;
basis diffuus

C-horizont

BC-horizont

matig kleine spreiding

matig kleine spreiding

A-horizont;antropogeen matig kleine spreiding;
dek;verploegd
basis scherp

C-horizont

BC-horizont

A-horizont;antropogeen matig kleine spreiding;
dek;verploegd
basis scherp

C-horizont

Lithostratigrafie
Laagpakket van
Wierden, Formatie
van Boxtel

Laagpakket van
Wierden, Formatie
van Boxtel
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organische
bijmengingen

antropogene
bijmengingen

nieuwvormingen

maaiveldhoogte
(cm) NAP

y coördinaat (m)

