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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Uttilochweg 13-15  

Plaats    : Uddel 

Gemeente   : Apeldoorn 

Provincie   : Gelderland 

Projectnummer   : S170004 

Bevoegde overheid  : Gemeente Apeldoorn (code: GAPEN), deskundige namens de bevoegde  

      Overheid: drs. H. Pape 

Opdrachtgever   : G. Hop B.V. te Uddel 

Uitvoerende instantie  : Synthegra B.V. 

Datum uitvoering veldwerk  : 31-01-2017 

Uitvoerders veldwerk  : drs. J.H.F. Leuvering (senior prospector, fysisch geograaf) 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 4032660100 

Datum onderzoeksmelding : 30-01-2017 

Kaartblad   : 33A 

Periode    : laat-paleolithicum tot en met nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 7.500 m
2 

Centrum coördinaat  : X; 181.694 / Y: 474.398 

Perceelnummer(s)  : sectie A nr. 5168 

Grondgebruik    : grasland en een klein deel bebouwd 

Geologie   : dekzand op hellingafzettingen 

Geomorfologie   : daluitspoelingswaaier 

Bodem    : hoge zwarte enkeerdgrond 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Gelderland, te Nijmegen 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in opdracht van G. Hop Holding B.V. te Uddel een archeologisch bureauonderzoek in 

combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Uttilochweg 13-15 te Uddel. 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het terrein. Het bestaande 

woongebouw, Uttilochweg 13-15, zal worden gesloopt. Aan de straatzijde zullen twee woningen worden 

gebouwd. Achter de vrijstaande woningen wordt een woon-zorgvoorziening gerealiseerd. Verder zal ruimte 

zijn voor een parkeerterrein, het ontgraven ten behoeve van een wadi en erfafscheiding in de vorm van 

hagen. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder het plaggendek 

vanaf de top van de 

podzolbodem  

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Onder het plaggendek 

vanaf de top van de 

podzolbodem tot diep in de 

C-horizont 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

laag  vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke bodem. Uit de boringen blijkt dat 

in het grootste deel van het plangebied (boring 2 t/m 7) de verstoring van de podzolbodem gering is, gezien 

de aanwezigheid van een intacte podzol-B horizont. De kans is hierdoor klein dat eventueel aanwezige 

vuursteenvindplaatsen zijn verploegd en niet meer in situ liggen. De middelhoge verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum blijft daarom op grond van de 

resultaten van het veldonderzoek bestaan. 

 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd bestaan behalve uit fragmenten aardewerk 

ook uit diepe sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot diep in de C-horizont reiken en 

zijn mogelijk nog intact. Daarom blijft de middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische 

waarden uit de periode Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen voor het plangebied gehandhaafd. 

De lage verwachting voor de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd kan ook gehandhaafd 

blijven.  
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Aanbeveling  

In het plangebied is een grotendeels intacte bodemopbouw aangetroffen op een diepte van circa 40 tot 75 cm 

beneden maaiveld, waardoor het potentiële archeologische niveau intact is. 

 

De geplande ontwikkeling bestaat uit de sloop van het bestaande woongebouw en de overige opstallen en de 

oprichting van twee nieuwe woningen. Achter de twee vrijstaande woningen wordt een woon-zorgvoorziening 

gerealiseerd. Verder zal ruimte zijn voor een parkeerterrein, het ontgraven ten behoeve van een wadi en 

erfafscheiding in de vorm van hagen (afbeelding 1.2). De huidige woning is gefundeerd op staal. Onder de 

bestaande garage / berging is een kleine kelder aanwezig met een diepte van circa 2,5 m beneden maaiveld.  

De nieuwe woningen en de woon-zorgvoorziening zullen naar verwachting ook op deze wijze gefundeerd 

worden. Er zijn onder de nieuwbouw geen kelders voorzien. De maximaal te verstoren diepte tijdens de 

herinrichting van het plangebied bedraagt 1 m beneden maaiveld. 

 

Om de fundering te slopen en een nieuwe te maken, moet rekening worden gehouden met een 

verstoringsdiepte van circa 80 cm waarbij het potentieel archeologisch niveau in het geding is. Het is zeer 

aannemelijk dat de grond bij de bouw van de huidige woning en de overige opstallen al flink geroerd is, maar 

gezien de middelhoge archeologische verwachting binnen het plangebied wordt geadviseerd de ondergrondse 

sloop van de woning archeologisch te begeleiden. Uit het bouwdossier is namelijk niet op te maken of het hele 

bouwvlak is afgegraven of alleen de sleuven ten behoeve van de funderingsbalken. 

Tevens wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in de rest van het plangebied waarbij het 

accent dient te liggen op de locaties van de geplande bodemroering voor de wadi’s en de bebouwing.  

De wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd moet worden dient in een door de bevoegde overheid goed te 

keuren Programma van Eisen te worden verwoord. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente 

Apeldoorn), die vervolgens een besluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform de Erfgoedwet, artikel 5.10  

een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of bij de hem 

vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van G. Hop Holding B.V. te Uddel een archeologisch bureauonderzoek in 

combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Uttilochweg 13-15 te Uddel 

(afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het terrein.  

Het bestaande woongebouw inclusief de overige opstallen , Uttilochweg 13-15, zal worden gesloopt. Aan de 

straatzijde zullen twee woningen worden gebouwd. Achter de vrijstaande woningen wordt een woon-

zorgvoorziening gerealiseerd. Verder zal ruimte zijn voor een parkeerterrein, het ontgraven ten behoeve van 

een wadi en erfafscheiding in de vorm van hagen. De diepte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt 

circa 1 m beneden maaiveld, waardoor de bodem tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit 

gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta 1988, in het kader van een 

omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0
1
 en de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek.
2
 Het veldwerk is uitgevoerd op 31 januari 2017. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Beleidskaart.
3
 Op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente 

Apeldoorn heeft het plangebied een archeologische waarde, categorie 3. Voor deze categorie geldt dat bij 

bodemingrepen vanaf 100 m
2
  én dieper dan 35 cm beneden maaiveld archeologisch onderzoek is verplicht. 

Volgens het vigerende beleid dient voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden en/of een 

inventariserend veldonderzoek te worden uitgevoerd in de vroegste fase van de planvorming. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een besluit 

nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen.  

 

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

                                                            

1
 SIKB 2016. 

2
 SIKB 2006. 

3
 Gemeente Apeldoorn, 2015. 
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• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

• Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte t.o.v. het 

• maaiveld en het NAP? 

• Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waarom? 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 7.500 m
2
 groot en ligt aan de Uttilochweg 13-15 in Uddel (afbeelding 1.1). Het terrein 

wordt in het oosten begrensd door de Uttilochweg in de overige richtingen door een perceelsscheiding. Het 

plangebied is in hoofdzakelijk in gebruik als grasland in de oostelijke helft bevindt zich bebouwing. De hoogte 

van het maaiveld varieert van circa 31,01 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil) in het westen tot circa 31,78 m 

+NAP in het oosten van het plangebied.
4
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst,1998). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Het bestaande woongebouw, Uttilochweg 13-15, zal worden gesloopt. Aan de straatzijde zullen twee 

woningen worden gebouwd. Achter de vrijstaande woningen wordt een woon-zorgvoorziening gerealiseerd. 

Verder zal ruimte zijn voor een parkeerterrein, het ontgraven ten behoeve van een wadi en erfafscheiding in 

de vorm van hagen (afbeelding 1.2). 

 

 

 

 

 

                                                            

4
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied (Bron: opdrachtgever) 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000  

• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Bodemkaart, schaal 1:50.000 

• Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
5
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

De onderzoekslocatie ligt in het Midden-Nederlands zandgebied, tussen de stuwwal van de oostelijke Veluwe 

en het IJsseldal. Het stuwwallencomplex van de Veluwe is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. 

 

De stuwwallen zijn in het Saalien opgestuwd door het landijs, dat vanuit het noorden Nederland is 

binnengedrongen. De stuwwallen bestaan overwegend uit midden-pleistocene grindrijke grofzandige 

rivierafzettingen van de Rijn en de Maas, die al vóór de landijsbedekking in de ondergrond aanwezig waren. 

Het landijs heeft er ook voor gezorgd dat het IJsseldal werd uitgesleten. 

 

Na een relatief warme periode, het Eemien, is het tijdens het Weichselien opnieuw zeer koud en droog 

geworden. Onder de periglaciale omstandigheden is de ondergrond periodiek permanent bevroren en is het 

regen- en sneeuwsmeltwater gedwongen om over het oppervlak af te stromen. Hierbij is sediment van de 

stuwwal geërodeerd en zijn dalen ontstaan. Aan de rand van de stuwwal liggen de hellingafzettingen dicht aan 

het oppervlak. De hellingafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit grof zand met grind en zijn onderdeel van de 

zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel.   

 

De hellingafzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en droogste perioden van het 

Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal en in sommige perioden van het Laat-Glaciaal, is de 

                                                            

5
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
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vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor is op grote schaal verstuiving opgetreden, waarbij dekzand is afgezet. 

Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 µm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan 

grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf dat tijdens de 

dekzandafzetting is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met 

langgerekte ruggen. Op de in 2015 geactualiseerde beleidskaart van de gemeente Apeldoorn is te zien dat 

het plangebied op daluitspoelingswaaierafzettingen ligt
6
 (afbeelding 2.1). De verwachte grofzandige 

humuspodzolen geven aan dat de dekzandlaag naar verwachting dun zal zijn. Op het kaartbeeld van het 

Actueel Hoogtebestand van Nederland (afbeelding 2.2, AHN) is te zien dan het plangebied, weergegeven in 

lichtgroen, ten westen ligt van de hoger gelegen stuwwal, weergegeven in feller groen. Binnen het perceel is 

geen hoogteverschil zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de geactualiseerde beleidskaart gemeente Apeldoorn 

aangegeven met het rode kader (Bron: gemeente Apeldoorn 2015). 

                                                            

6
http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5e69d28ce09f47b69b76a060432c238f&extent=194314.2925,469

549.9664,194711.1683,469890.8827,28992 
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Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 

 

In het Holoceen, het tijdvak waar wij ons nu nog in bevinden, is het klimaat warmer en vochtiger geworden en 

is het landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand en de hellingafzettingen zijn 

door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken hebben zich ingesneden, waarbij beekdalen zijn 

ontstaan.  

 
  



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek, 

Uttilochweg 13-15 te Uddel 

Projectnummer: S170004 

 

 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  14 van 34 

 

Bodem 

Op de bodemkaart (afbeelding 2.3) is te zien dat in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond voorkomt 

(code zEZ21). Dit komt overeen met het kaartbeeld van de geactualiseerde beleidskaart van de gemeente 

Apeldoorn (afbeelding 2.1) waarop is te zien dat het plangebied binnen de enk van Uddel ligt. Vanaf de late 

middeleeuwen ontstond het systeem van potstalbemesting. Plaggen werden met veemest vermengd en op de 

akkers uitgespreid om de bodem vruchtbaarder te maken. Hierdoor ontstond een dik plaggendek. Door 

grondbewerking is de top van de onderliggende oorspronkelijke bodem vaak opgenomen in het plaggendek. 

De oorspronkelijke bodem, van voor het aanbrengen van het plaggendek is waarschijnlijk een 

veldpodzolgrond in matig fijn tot grof zand, die in de omgeving van het plangebied voorkomt. 

 

De bovengrond (Ap-horizont) van veldpodzolgronden vertoont meestal duidelijke sporen van sterke uitloging 

(sterk gebleekte zandkorrels). Er kan een E-horizont (uitspoelingshorizont) onder de bovengrond aanwezig 

zijn. Hieronder ligt de B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont.
7
 Afhankelijk 

van de ploegdiepte is de E-/B- en/of C-horizont met de bovengrond vermengd geraakt.  

zEZ21  hoge zwarte enkeerdgronden  

Hn21  veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

Hn30  veldpodzolgronden in grof zand 

cHn30  laarpodzolgrond in grog zand 

g…..  grind ondieper dan 40 cm beginnend plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en 

 tenminste 10 cm dik 

….g  grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Stichting voor Bodemkartering 1979, blad 33 West Apeldoorn). 

                                                            

7
 De Bakker en Schelling, 1989. 
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Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 

grondwatertrappen. Het plangebied waar naar verwachting een hoge zwarte enkeerdgrond voorkomt wordt 

gekenmerkt door een diepe grondwaterstand grondwatertrap VII. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand dieper dan 40 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen, en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand wordt dieper dan 160 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 

 

Het afdekkende esdek heeft een beschermende werking tegen ondiepe grondbewerking zoals ploegen. Dit 

betekent dat grondsporen en anorganische archeologische resten mogelijk goed zijn geconserveerd. Door de 

lage grondwaterstand zijn organische archeologische resten naar verwachting grotendeels of geheel vergaan.  
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

• Centraal Monumenten Archief (CMA) 

• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

• Archeologische Beleidskaart van de gemeente Apeldoorn 2015
8
 

• gegevens van amateur archeologen 

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

hoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Apeldoorn 

heeft het plangebied een archeologische waarde, categorie 3. Voor deze categorie geldt dat bij plangebieden 

vanaf 100 m
2
 archeologisch onderzoek is verplicht. Vanwege het beleid van de gemeente wordt deze kaart 

als leidend beschouwd. 

                                                            

8
 http://www.arcgis.com/apps/webappviewer 
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Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Apeldoorn, 

aangegeven met het rode kader (Bron: gemeenteAapeldoorn). 

 

Uit de archieven en ARCHIS van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische monumenten, 

waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). In de directe omgeving (binnen een straal 

van 500 m) is divers onderzoek uitgevoerd. 

 

Onderzoeksmelding 66.169  

Verkennend onderzoek uitgevoerd aan de Uttilochweg 7 direct ten zuiden van het huidige plangebied.
9
 Op 

grond van de resultaten van het onderzoek en de huidige zones waar ingrepen plaatsvinden acht 

Archeodienst BV een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Indien rondom de huidige woning 

                                                            

9
 Van der Klooster, 2015. 
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inclusief tuin graafwerkzaamheden plaatsvinden acht Archeodienst BV een archeologisch vervolgonderzoek 

wel noodzakelijk. Afhankelijk van eventueel toekomstige plannen moet dan gekeken worden of een 

proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding beter past bij de omvang van de graafwerkzaamheden. 

 

Onderzoeksmelding 49553 

Betreft een booronderzoek uitgevoerd voor een locatie aan de Harderwijkerweg 32. De resultaten zijn niet 

opgenomen in Archis. 

 

Onderzoeksmelding 40319 en 40575  

Betreffen beide een bureauonderzoek gecombineerd met een booronderzoek, uitgevoerd circa 200 meter ten 

noorden van het huidige plangebied. De resultaten van de onderzoeken staan niet vermeld in Archis. 

 

Onderzoeksmelding 46027 

Betreft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Essenkamp, uitgevoerd circa 200 meter ten noorden 

van het huidige plangebied. Tijdens het onderzoek is geen vindplaats aangetroffen.  

 

Onderzoeksmelding 53405 

Betreft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd aan de Gardenseweg 86b, circa 250 meter ten zuidwesten 

van het plangebied gelegen. De bodem ter plaatse van de geplande bebouwing bleek aanzienlijk verstoord. Er 

zijn geen overtuigende archeologische indicatoren aangetroffen die samenhangen met archeologische 

waarden. Uiteraard kan niet worden uitgesloten dat zich in het plangebied toch nog archeologische waarden 

bevinden, maar deze kans lijkt door het ontbreken van archeologische indicatoren en de verstoorde bodem 

zeer gering. 

 

Onderzoeksmelding 40493, 43.746, waarnemingsnummer 430.124:: 

In 2010 is door Econsultancy een booronderzoek uitgevoerd, ter plaatse van het plangebied Heegderweg – 

Aardhuisweg, circa 400 m ten oosten van het plangebied. Tijdens het booronderzoek werd divers materiaal 

(fragmenten glas, spijker, fragmenten bouwkeramiek en aardewerk) uit de nieuw tijd aangetroffen.  

Op grond van de resultaten van het bureau- (onderzoeksmelding 40.493) en veldonderzoek 

(onderzoeksmelding 43.746 adviseerde Econsultancy om voor het merendeel van het plangebied een 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Behoud van de archeologische vindplaats bij een niet aangepaste 

uitvoering van de geplande bodemingrepen is, gezien de diepteligging van de verwachte archeologische 

resten binnen de eerste meter vanaf het maaiveld, niet mogelijk. Het vervolgonderzoek kan het beste worden 

uitgevoerd door middel van een IVO karterende en waarderende fase, proefsleuven (IVO-P). Dat niet 

geadviseerd werd een karterend booronderzoek uit te laten voeren komt mede vanwege het feit dat karterend 

booronderzoek voor het opsporen van vindplaatsen met een lage vondstdichtheid (prehistorische sites) en het 

herkennen van grondsporen (activiteiten van Landbouwers) onder een esdek vaak niet een adequate 

methode is.  Indien de initiatiefnemer besluit om de uitvoering van de geplande bodemingrepen aan te 

passen, waarbij de bodem niet dieper verstoord gaat worden dan de huidige bouwvoor (30 cm -mv), voorziet 

Econsultancy geen bedreiging voor het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed. In dit geval wordt 

vervolgonderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht. 
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In 2013 heeft er een opgraving plaatsgevonden op dit terrein. Hierbij is een nederzetting uit de Vroege 

Middeleeuwen aangetroffen (zie ook onderstaande reactie van de AWA). 

 

De lokale afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, (de AWA) is via email benaderd en 

heeft op de vraag of bij hen nog informatie uit het plangebied bekend is het volgende antwoord gestuurd: 

 

Ongeveer 1 km ten oosten van de locatie ligt het Blekemeer. Vanwege de vondst – midden 19e eeuw – van 2 

halsringen (archis 405236) en Romeinse munten (Archis 42641) hebben we enkele malen boringen gezet 

rond het Bleekemeer, zonder vermeldenswaardige resultaten. 

  

Gebied lijkt lang uit veen te hebben bestaan, zoals de toponiemen aangeven. 

Ongeveer 500 meter ten oosten van de locatie ligt de voormalige vroegmiddeleeuwse bewoning aan de 

Aerdhuisweg. Opgegraven in 2013. Er werd een nederzettingsterrein aangetroffen met een groot aantal 

hutkommen. Een deel van deze hutkommen werd vermoedelijk gebruikt als smederij.
10

  

 
  

                                                            

10
 Gemeente Apeldoorn, 2015 
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

De geschreven geschiedenis van Uddel gaat terug tot het jaar 792, toen het onder de naam “Uttiloch” in een 

akte werd vermeld.
11

 De naam betekent zoiets als ‘aan de buitenkant van het bos’. Het betrof destijds een 

bescheiden nederzetting met verspreide boerderijen en huiskampen waarop gewassen voor eigen gebruik 

werden verbouwd. Vanaf de zevende tot en met de dertiende eeuw bloeide in dit gebied de ijzerindustrie. 

Tussen 1000 en 1350 ontstond een meer aaneengesloten nederzetting op de flank van de stuwwal tussen de 

hoge droge gronden van de stuwwal en de natte lage gronden van het Uddelerveen en het dal van de 

Hierdense Beek. Hierdoor beschikte Uddel over een combinatie van bos, heide, weide, beek en vennen, die in 

onderlinge samenhang een compleet agrarisch systeem waarborgden: water, veevoeder, plaggen, strooisel, 

turf, bouwmateriaal, brandstof. Aansluitend op de nederzetting werden de huiskampen ontgonnen. Deze 

strekten zich uit van het Uddelermeer tot aan de bossen van de Uddeler Heegde. De boeren verbouwden 

gewassen op de kampen, lieten het vee grazen op de lage gronden en hielden schapen op de heidevelden. 

Het Uddelermeer werd gebruikt voor de visvangst, het wassen van schapen en het reuten van hennep. 

De dorpsgemeenschap was een zelfvoorzienende economie. Dit landbouwsysteem hield - mede door de 

geïsoleerde ligging – tot ver in de negentiende eeuw aan. 

Het bebouwingspatroon van Uddel bestond aanvankelijk uit enkele verspreide agrarische clusters aan de 

randen van de kampen. Enkele belangrijke clusters lagen destijds aan het begin van de Aardhuisweg, het 

begin van de Harderwijkerweg, de kruising van de Heegderweg en de Markveldweg, de kruising van Het Hof 

en de Garderenseweg en Het Hof zelf. Deze oudste bebouwing is inmiddels gedeeltelijk vervangen door 

jongere bebouwing, maar enkele clusters geven nog steeds een beeld van het oorspronkelijke 

bebouwingspatroon.
 12

 

Uddel is in de loop van de tijd gegroeid langs het stelsel van wegen en paden. Op deze wijze ontstonden 

bebouwingslinten van boerderijen en woningen, afgewisseld met veldjes en weides. De belangrijkste linten 

zijn de Garderenseweg - Elspeterweg en de Aardhuisweg - Harderwijkerweg. Samen vormen deze twee linten 

het assenkruis van het dorp. Dit zijn de wegen die Uddel verbinden met het ommeland. Daar waar deze vier 

wegen elkaar kruisen ligt het dorpshart van Uddel.
13

 

 

Op de kaart van de Heerlijkheid Het Loo uit 1748 (afbeelding 2.5) is te zien dat het plangebied in ontgonnen 

gebied ligt. Het plangebied is niet bebouwd. De oostzijde van het plangebied grenst aan een voorloper van de 

Uttilochweg. Op de kaart uit 1830-1855 (afbeelding 2.6) is de weg ten oosten te zien, en nu is ook ten zuiden 

van het plangebied een weg te zien die vanuit Garderen naar Uddel loopt. Op de kaart uit circa 1900 

(afbeelding 2.7) is te zien dat het plangebied op de grens ligt van een omheinde akker aan de zuidzijde en 

percelen met bebouwing aan de noordzijde. Er staat ook bebouwing in het plangebied afgebeeld. Op de kaart 

uit 1955-1965 (afbeelding 2.8) is ook nog geen bebouwing te zien. 

 

                                                            

11
 Van Berkel en Samplonius, 2006. 

12
 Van Meijel, Hinterthür en Bet, 2009 

13
 Polman en Boerefijn, 2013. 
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Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1748, weergegeven met het rode kader. De ligging 

is globaal(Bron: kaart aangeleverd door de gemeente Apeldoorn) 

 

Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1830-1855, aangegeven met het rode kader 

(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Oost-Nederland). 
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Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1900, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Archis 3). 

 

Afbeelding 2.8: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1955-1965, aangegeven met het rode kader 

(Bron: Uitgeverij 12 Provinciën 2006/2007). 
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Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan.
14

 In het plangebied zijn twee stalletjes aanwezig (de noordelijke twee gebouwen op de 

boorpuntenkaart). De stalletjes zijn deels onderkelderd. Van deze stalletjes waren in het archief van CODA 

geen bouwtekeningen aanwezig. 

 

Bouwdossieronderzoek CODA 

Er is een bezoek gebracht aan het CODA in Apeldoorn om de daar beschikbare bouwtekeningen van de 

bestaande bebouwing te bekijken. De oudste tekening die hier beschikbaar was betrof de bouwtekening van 

de woning aan de Uttilochweg nummer 13. Deze tekening was alleen op microfilm beschikbaar. Het origineel 

was niet aanwezig, omdat deze extern wordt gedigitaliseerd.  

Uit de tekening (afbeelding 2.9) blijkt dat deze woning is gebouwd in 1971 en is gefundeerd op balken, die op 

poeren rusten. De onderkant van de poeren liggen op 80 cm beneden maaiveld. De basis van de poeren is 40 

of 55 cm breed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.9: doorsnede door de woning Uttilochweg 13 en een detail van de fundering (Bron: CODA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

14
 www.bodemloket.nl 
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Afbeelding 2.10: plattegrond van de funderingsgbalkenlaag (Bron: CODA). 

 

Vervolgens is in 1985 de woning vergroot tot zijn huidige omvang (met uitzondering van de erkers aan de 

zuid- en westzijde; deze zijn in 2002 aangebouwd). Oorspronkelijk resulteerde dit in één woning Uttilochweg 

13, die later in tweeën is gesplitst tot Uttilochweg 13 en 15. De aanbouw is gefundeerd op staal op een diepte 

van 80 cm beneden maaiveld (afbeelding 2.11). 
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Afbeelding 2.11: doorsnede door de in 1985 gerealiseerde aanbouw: het huidige Uttilochweg 15 (Bron: 

CODA). 

 

Ten slotte was er een bouwtekening aanwezig van de garage / berging ten westen van de Uttilochweg 13 en 

15 (afbeelding 2.12). Deze is gebouwd in 1998. Bij de bouw hiervan werden twee bestaande opstallen 

gesloopt. 

Afbeelding 2.12: locatie van de in 1998 gebouwde garage / berging (Bron: CODA). 
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De garage / berging is deels onderkelderd tot een diepte van 2,5 m beneden maaiveld (afbeelding 2.13). De 

rest van dit gebouw is gefundeerd op staal tot een diepte van 90 cm beneden maaiveld. 

Afbeelding 2.13: doorsnede door de garage / berging uit 1998 (Bron: CODA). 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Volgens de IKAW geldt een hoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Gemeentelijke Beleidskaart 

heeft het plangebied ook een hoge archeologische waarde (categorie 3).  

 

Het plangebied ligt op een daluitspoelingswaaier van materiaal dat van de stuwwal is geërodeerd en 

vervolgens is bedekt met een dunne laag dekzand. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen 

kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

 

Jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats 

vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van open water. Water 

was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst. Nabij water heerst er ook een grotere 

biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen 

worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het oppervlak en eventueel sporen in de vorm van 

ondiepe haardkuilen. De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn 

opgeploegd. In situ vondsten en sporen kunnen onder het aanwezige plaggendek worden aangetroffen vanaf 

de top van een eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is verploegd. 

Een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van open water in de directe omgeving ontbreekt. Gezien de 

gunstige landschappelijke ligging, daluitspoelingswaaier met humuspodzol, maar het ontbreken van open 

water wordt aan het plangebied een middelhoge verwachting toegekend om vindplaatsen vanaf het Laat-

Paleolithicum tot en met het Mesolithicum aan te treffen. 

 

Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men akkerbouw met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar akkerbouw en veeteelt. De nederzettingen worden gekenmerkt door 

permanente woningen die vaak diep in de grond gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de 

watervoorziening terwijl in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze 

sporen kunnen diep in de bodem reiken. De vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze 

zijn opgeploegd. In situ vondsten en sporen kunnen onder de aanwezige enkeerdgrond worden aangetroffen 

vanaf de top van een eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is 

verploegd. In de periode vanaf het neolithicum tot en met de vroege- middeleeuwen heeft men nog steeds 

een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de nabijheid van water. Daarom wordt aan het 

plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en met 

de Vroege Middeleeuwen. 

 

Vanaf de Late-Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. Bewoning concentreert zich in dorpen, steden 

en bewoningsclusters. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor de voedselvoorziening 

van de inwoners. In deze periode is een hoge ligging van het gebied niet meer doorslaggevend voor de 

locatiekeuze. Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in het akkerbouwgebied van Uddel ligt 
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en in de 18
e
 tot en met ongeveer het midden van de 19

e
 eeuw onbebouwd was. Pas op de kaart uit 1900 is er 

een boerderij aanwezig. Daarom wordt de kans klein geacht dat er resten van boerderijen aanwezig zullen zijn 

die teruggaan tot in de middeleeuwen. Aan het plangebied wordt een lage verwachting toegekend om 

vindplaatsen vanaf de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd aan te treffen. Vondsten en sporen uit 

deze periode kunnen voorkomen vanaf het maaiveld. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-

Paleolithicum  – 

Mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder het plaggendek 

vanaf de top van de 

podzolbodem  

Neolithicum – 

Vroege 

Middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Onder het plaggendek 

vanaf de top van de 

podzolbodem tot diep in de 

C-horizont 

Late 

Middeleeuwen – 

Nieuwe Tijd 

laag  vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is een verkennend 

booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 7 boringen per hectare uitgevoerd. In het plangebied 

met een oppervlakte van circa 7.500 m
2
, zijn in totaal 7 boringen gezet. Voor zover de terreinomstandigheden 

(bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, is een boorgrid van circa 30 x 40 m gehanteerd, 

waarbij de afstand tussen de raaien 30 m en de afstand tussen de boringen 40 m bedraagt. Voor een optimale 

verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 15 m ten opzichte van de naastgelegen raai. 

Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn 

de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met 

een psion.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 

cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm 

en/of verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 5104
15

 en bodemkundig
16

 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De locaties van de boringen staan in bijlage 2 en de boorprofielen in bijlage 3. Binnen het terrein zijn 

hoogteverschillen waargenomen. Het maaiveld loopt geleidelijk af in westelijke richting.  

 

De boringen laten een uniform beeld zien. De ondergrond in het plangebied bestaat uit matig fijn tot matig grof 

grindhoudend zand, de C-horizont. Dit zand is geïnterpreteerd als fluvioperiglaciaal zand behorend tot de 

Formatie van Boxtel. De C-horizont is aangetroffen op een diepte variërend van 55 cm beneden maaiveld in 

het westen en 1 meter beneden maaiveld in het oosten van het plangebied (afbeelding 3.1). Binnen het 

plangebied is in alle boringen een humeuze bovengrond aanwezig van minimaal 45 cm dikte, waardoor in het 

plangebied in overeenstemming met de verwachting uit het bureauonderzoek enkeerdgronden aanwezig zijn. 

Onder het humeuze donkergrijze dek was in boring 2 t/m 7 een bruine laag aanwezig met een dikte van 5 tot 

15 cm. Deze laag is geïnterpreteerd als de B-horizont, de inspoelingshorizont van de oorspronkelijke 

podzolbodem die geleidelijk overgaat in het gele zand van de C-horizont. Dit geeft aan dat de top van de C-

horizont intact is. 

Boring 1 vormt een uitzondering op de hierboven beschreven profielen. Deze boring is verstoord tot het einde 

van de boring op 160 cm beneden maaiveld. De boring is gestuit op grof puin of een massief object. 

                                                            

15
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

16
 De Bakker en Schelling 1989. 
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Afbeelding 3.1: weergave van een lengteprofiel van oost naar west, op basis van de uitgevoerde boringen. 

Boring 1 is verstoord tot het einde van de boringen. In boring 3, 5 en 7 is te zien dat de diepteligging van de  

B-horizont, de meest dunne baan, toeneemt richting het westen. 

 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Dit was ook niet het specifieke doel van het 

verkennende onderzoek. 

 

3.4 Archeologische interpretatie  

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke bodem. Uit de boringen blijkt dat 

in het grootste deel van het plangebied (boring 2 t/m 7) de verstoring van de podzolbodem gering is, gezien 

de aanwezigheid van een intacte podzol-B horizont. De kans is hierdoor klein dat eventueel aanwezige 

vuursteenvindplaatsen zijn verploegd en niet meer in situ liggen. De middelhoge verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum blijft daarom op grond van de 

resultaten van het veldonderzoek bestaan. 

 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd bestaan behalve uit fragmenten aardewerk 

ook uit diepe sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot diep in de C-horizont reiken en 

zijn mogelijk nog intact. Daarom blijft de middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische 

waarden uit de periode Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen voor het plangebied gehandhaafd. 

De lage verwachting voor de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd kan ook gehandhaafd 

blijven.  

 
  



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek, 

Uttilochweg 13-15 te Uddel 

Projectnummer: S170004 

 

 

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  31 van 34 

 

4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een 

middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum en 

nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Voor de Late Middeleeuwen en 

de Nieuwe Tijd gold een lage verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van 

deze verwachting. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

In de boringen is matig grof tot zeer grof zand aangetroffen waarin zich een podzolbodem heeft ontwikkeld. 

De bodem wordt afgedekt door een opgebracht humeus dek.  

 

• In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

Boring 1 is verstoord tot het einde van de boring op 160 cm beneden maaiveld. In de overige boringen reikt de 

verstoring niet verder dan de bouwvoor. 

 

• Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

De ondergrond bestaat uit grindhoudend grof zand. Dit zand is geïnterpreteerd als fluvioperiglaciaal zand, van 

de daluitspoelingswaaierafzettingen. 

 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte t.o.v. het 

• maaiveld en het NAP? 

In de boringen 2 tot en met 7 is de B-horizont van de podzolbodem aangetroffen op een diepte van 40 tot 75 

cm beneden maaiveld. Dit komt overeen met een diepte van 30,5 tot 31,3 m +NAP. 

 

• Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waarom? 

De middelhoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-

Paleolithicum en Mesolithicum kan worden gehandhaafd. Ook de middelhoge verwachting voor 

nederzettingssporen uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen alsmede de lage verwachting 

voor de periode Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd kan op grond van de resultaten van het 

veldonderzoek worden gehandhaafd. 
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4.3 Aanbevelingen 

In het plangebied is een grotendeels intacte bodemopbouw aangetroffen op een diepte van circa 40 tot 75 cm 

beneden maaiveld, waardoor het potentiële archeologische niveau intact is. 

 

De geplande ontwikkeling bestaat uit de sloop van het bestaande woongebouw met opstallen en de oprichting 

van twee nieuwe woningen. Achter de vrijstaande woningen wordt een woon-zorgvoorziening gerealiseerd. 

Verder zal ruimte zijn voor een parkeerterrein, het ontgraven ten behoeve van een wadi en erfafscheiding in 

de vorm van hagen (afbeelding 1.2). De huidige woning is gefundeerd op staal. De nieuwe woningen en de 

woon-zorgvoorziening zullen naar verwachting ook op staal gefundeerd worden. 

De maximaal te verstoren diepte bedraagt circa 1 m beneden maaiveld, waarbij het potentieel archeologisch 

niveau in het geding is. Het is zeer aannemelijk dat de grond bij de bouw van de huidige woning en de overige 

voormalige en bestaande opstallen in het plangebied al flink geroerd is, maar gezien de middelhoge 

archeologische verwachting binnen het plangebied wordt geadviseerd de ondergrondse sloop van de woning 

archeologisch te begeleiden. Uit het bouwdossier is namelijk niet op te maken of het hele bouwvlak is 

afgegraven of alleen de sleuven ten behoeve van de funderingsbalken. 

Tevens wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in de rest van het plangebied waarbij het 

accent dient te liggen op de locaties van de geplande bodemroering voor de wadi’s en de bebouwing.  

De wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd moet worden dient in een door de bevoegde overheid goed te 

keuren Programma van Eisen te worden verwoord. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente 

Apeldoorn), die vervolgens een besluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform de Erfgoedwet, artikel 

5.10, een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of bij de hem 

vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Apeldoorn. 
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Bijlage 1:    Combinatiekaart IKAW, AMK en Archis waarnemingen 
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Bijlage 2:    Boorpuntenkaart 
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Bijlage 3:    Boorprofielen 
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Boring: 1

X: 181756,82

Y: 474429,56
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Zand, matig fijn, matig siltig, uiterst 
grindig, sterk humeus, donkergrijs, 
Edelmanboor, opgebracht scherpe 
ondergrens

3085

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig grindhoudend, 
zwak puinhoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, gevlekt, 
geroerd, boring gestuit op grof 
puin of massief object
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ondergrens
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Zand, matig grof, sterk grindig, 
sterk roesthoudend, donker 
oranjebruin, Edelmanboor, 
Bhorizont, geleidelijke ondergrens
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Zand, matig grof, sterk grindig, 
matig roesthoudend, licht 
oranjebruin, Edelmanboor, Cg 
horizont geleidelijke ondergrens

3083

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
geelgrijs, Edelmanboor, Cg 
horizont geleidelijke ondergrens3048

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, licht bruingrijs, 
Edelmanboor, Chorizont
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oranjebruin, Edelmanboor, 
Bhorizont, geleidelijke ondergrens
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Zand, matig grof, sterk grindig, 
matig roesthoudend, licht 
oranjebruin, Edelmanboor, Cg 
horizont geleidelijke ondergrens
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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roesthoudend, geelgrijs, 
Edelmanboor, Chorizont
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Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, donkergrijs, 
Edelmanboor, Aa horizont scherpe 
ondergrens
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Zand, matig grof, sterk grindig, 
sterk roesthoudend, donker 
oranjebruin, Edelmanboor, 
Bhorizont geleidelijke ondergrens
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Zand, matig grof, sterk grindig, 
matig roesthoudend, oranje, 
Edelmanboor, Cg horizont 
geleidelijke ondergrens
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Bhorizont geleidelijke ondergrens
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, matig roesthoudend, 
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Boring: 7
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water




