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1 Inleiding
1.1

Onderzoekskader

In opdracht van Evers Adviesburo heeft Archeodienst BV een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Spartahof in Apeldoorn (gemeente Apeldoorn, Fig. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd in het
kader van de nieuwbouw van woningen.

Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2014).

De gemeente Apeldoorn heeft een advies opgesteld waarin staat dat archeologisch onderzoek in
de groen gearceerde zone noodzakelijk is bij bodemingrepen groter dan 500 m2 (en dieper dan 35
cm) (Fig. 1.2). Deze ondergrenzen zijn gekoppeld aan de (middel)hoge verwachting (categorie 4)
op de gemeentelijke beleidskaart (Fig. 1.3). De opdrachtgever heeft aangegeven dat het gebied ter
plaatse van de voormalige bebouwing tot een diepte van 0,5 m is geroerd tijdens de sloop van de
fabrieksgebouwen en dat de verwachting is dat het uit te voeren grondwerk voor de herinrichting
van het terrein dieper dan deze verstoorde laag zal worden uitgevoerd. Hieruit volgt dat een
archeologisch onderzoek nodig is.
Het oostelijke deel van de groen gearceerde zone is niet meegenomen in het onderzoek omdat
hier geen nieuwbouw zal plaatsvinden. Op verzoek van de opdrachtgever is het onderzoeksgebied
uitgebreid in de zuidwestelijke hoek. Dit terreindeel is onderdeel van het nieuwbouwproject en is
indertijd niet onderzocht door middel van proefsleuven.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de gemeentelijke eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3 (CCvD 2013).
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen
naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd.
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Fig. 1.2: Advieskaart van de gemeente (Parlevliet, 9 februari 2016).

Fig. 1.3: Het plangebied op de gemeentelijke beleidskaart (bron: Gemeente Apeldoorn 2014).
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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.
Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
 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?
 Zoja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP?
 En in welk opzicht kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
 In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
1.3

Ligging en huidige situatie plangebied

Het plangebied is ca. 1 ha groot en langs de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn. Het
plangebied betreft een braakliggend, voormalig fabrieksterrein dat in het zuiden wordt begrensd
door de Prins Willem-Alexanderlaan in het westen door woningen aan de Swiftstraat en in het
noorden en oosten door een watergang. Het plangebied bestaat uit een oostelijke deelgebied met
een oppervlakte van ca. 8.500 m2 en een westelijke deelgebied met een oppervlakte van ca. 1.070
m2. Momenteel is de locatie in gebruik als hondenuitlaatplek. De hoogte van het maaiveld (geraadpleegd op www.ahn.nl) varieert van ca. 19,5 – 20,5 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil) in
het oosten tot 21,0 – 21,5 m +NAP in het westen.
1.4

Toekomstige situatie plangebied

De exacte inrichting van het terrein is nog niet bekend, maar er is nieuwbouw van ca. 60 woningen gepland.
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2 Bureauonderzoek
2.1

Methode

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte
archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische
kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.
In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
 Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (AeroGRID 1m via ArcMap)
 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl)
 Geomorfologische Kaart van de gemeente Apeldoorn (Vestigia 2012)
 Kadastrale minuutplan, verzamelminuut en oorspronkelijk aanwijzende tafels 1811 –
1832 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
 Historische kaarten uit de afgelopen 200 jaar (www.topotijdreis.nl)
 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis3)
 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via de
database van Archis2 uit mei 2015)
 Gemeentelijke archeologische beleidskaart (Gemeente Apeldoorn 2014)
 Gemeentelijke archeologische waarden/kenniskaart (Vestigia 2012)
 Bodematlas van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl – bodematlas)
 Rijksmonumenten vanuit de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl)
 Basisadministratie Adressen en Gebouwen (bagviewer.kadaster.nl)
 AWN-afdeling 18 (Archeologische Werkgroep Apeldoorn)
 Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA)
2.2
2.2.1

Fysische geografie
Geomorfologie en geologie

Het plangebied ligt ten oosten van de Veluwe stuwwal. Het landschap in dit gebied heeft zijn huidige vorm vooral tijdens de laatste twee ijstijden, het Saalien (ca. 150.000 jaar geleden) en het
Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden), gekregen.
In het Saalien zijn de stuwwallen van de Veluwe door het landijs opgestuwd, dat vanuit het noorden Nederland is binnengedrongen (Berendsen 2005). 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. In de omgeving van het plangebied komen
ook ‘witte zanden’ voor van de Enschede en Harderwijk Formatie. Deze afzettingen zijn door een
riviersysteem afgezet die vanuit het oosten Nederland binnenkwam (Eridanos riviersysteem) (Berendsen 2005 en 2004). Aan het einde van de ijstijd stroomde het smeltwater over de laagste
plaatsen van de stuwwal. Daarbij zijn dalen uitgesleten en grote puinwaaiers van glaciofluviale
afzettingen (sandrs) gevormd (Berendsen 2004). Ten oosten van de Veluwe stuwwal is een uitgestrekt gebied met sneeuwsmeltwaterafzettingen ontstaan. Het plangebied ligt in deze zone die op
de geomofologische kaart van de gemeente is aangegeven als relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en –glooiingen (Fig. 2.1, code Wmf). Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) is te zien dat de hoogte van het maaiveld geleidelijk afneemt in oostelijke richting
(Fig. 2.1, van geel naar groen, lichtblauw en donkerblauw). Het plangebied ligt relatief laag aan
de voet van de stuwwal in de lichtblauwe zone. Binnen het plangebied bedraagt het hoogteverschil tussen het westelijke en oostelijke deel ca. 1 tot 2 m (ca. 19,5 – 20,5 m +NAP in het oosten
tot 21,0 – 21,5 m +NAP in het westen).
Na een relatief warme periode, het Eemien (ca. 130.000 – 115.000 jaar geleden), is het in 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 (Berendsen 2004). Hierbij is opnieuw sediment van de stuwwal
geërodeerd, aan de voet weer afgezet en zijn de dalen verder uitgesleten.
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Fig. 2.1: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl) met daar overheen de
geomorfologische en bodemkundige eenheden van de gemeentelijke kenniskaart uit 2012.

De fluvio(peri)glaciale afzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. In de koudste en
droogste perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (ca. 26.000 –
15.700 jaar geleden) en in sommige perioden van het Laat-Glaciaal (ca. 15.700 – 11.755 jaar
geleden), is de vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor is op grote schaal verstuiving opgetreden,
waarbij dekzand is afgezet (Berendsen 2004). Dit (soms 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 (Berendsen 2004). De dekzandlaag ter plaatse van
het plangebied is vermoedelijk dunner dan 120 cm. Volgens het verwachte bodemtype op de
gemeentelijke kaart komt namelijk binnen 120 cm beneden maaiveld grof zand en/of grind voor
(Fig. 2.1, toevoeging ….g bij de code van het bodemtype). Dit zijn de fluvio(peri)glaciale afzettingen.
In het Holoceen (vanaf ca. 11.755 jaar geleden tot heden) is het klimaat warmer en vochtiger en
is het landschap door geologische processen weinig veranderd. Het (dek)zand is door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken hebben zich ingesneden, waarbij beekdalen zijn ontstaan.
Deze volgen vaak de natuurlijke laagten, zoals de eerder gevormde erosiedalen. In dit gebied zijn
de beken sterk beïnvloed door ingrepen van de mens zoals het graven van sprengkoppen en het
kanaliseren en rechttrekken van beeklopen. De waterloop die de oostelijke begrenzing van het
plangebied vormt, is een zogenaamde sprengbeek (zie paragraaf 2.4). Op basis van het AHNkaartbeeld lijkt de spreng te zijn gegraven vanaf een natuurlijke laagte/inham in de stuwwal direct
ten noorden van het plangebied.
2.2.2

Bodem

Het plangebied is vanwege de ligging binnen de bebouwde kom van Apeldoorn niet gekarteerd op
de bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000. Op basis van de geomorfologische kaart van de
gemeente worden in het plangebied gooreerdgronden verwacht (Fig. 2.1, code pZn21/pZn23).
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Op de hogere zandgronden vindt van nature het bodemvormende proces podzolering plaats. Bij
podzolering worden kleine deeltjes, zoals ijzer, aluminium en humus uitgespoeld door infiltrerend
regenwater. Wanneer de grondwaterstand te hoog is voor podzolering, kunnen gooreerdgronden
ontstaan. Soms is wel sprake van de ontwikkeling van een zwakke inspoelings B-horizont. De
gooreerdgronden worden gekenmerkt door een zeer donkergrijze, humeuze bovengrond (20 – 40
cm dik). Daaronder is lichtgrijs tot licht grijsbruin, matig fijn zand aanwezig zonder roest of met
een roestige laag die over meer dan 30 cm is onderbroken (Stichting voor Bodemkartering 1979).
2.3

Archeologie

Op het terrein van de Spartafabriek heeft in 2004 archeologisch onderzoek plaatsgevonden in
verband met de voorgenomen herinrichting van het terrein. Het onderzochte terreindeel ligt
direct ten noorden en westen van het huidige onderzoeksgebied (Fig. 1.2, rode en blauwe
arcering). Het onderhavige plangebied is indertijd niet onderzocht omdat hier nog een omvangrijk
complex van fabrieksgebouwen stond. In eerste instantie is een verkennend booronderzoek
uitgevoerd om de bodemintactheid in kaart te brengen. De bodem is tot afwisselende diepte
verstoord variërend van 0,3 tot 1,6 m. In een aantal boringen is een donkere laag aangetroffen,
die mogelijk op een begraven bodemhorizont wijst. Deze is vooral aangetroffen in het westelijk
deel van het sportveld en in het middengedeelte van het terrein, ten noorden van het westdeel van
de fabrieksgebouwen. Vervolgens is op basis van de boorresultaten een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd om daadwerkelijk de aan- of afwezigheid van archeologische resten aan te tonen.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de bodem in het terreindeel ten westen van
het fabriekscomplex grotendeels recent verstoord is tot 0,6 – 1,0 m beneden maaiveld. Plaatselijk
is onder de recente verstoring een oudere, vergraven laag bewaard, die mogelijk ontstaan is door
afplagging in de late of post-middeleeuwse periode. Door deze activiteit is de bodem minstens tot
een halve meter onder het oorspronkelijke oppervlak verstoord. De kans op het aantreffen van
archeologische sporen is daardoor zeer gering. Archeologische indicatoren zijn in dit gedeelte
bovendien niet gevonden. Direct langs en ten noorden van de meest westelijke fabriekshallen is
de bodem over het algemeen verstoord tot op een niveau tussen 0,8 en 1,2 m onder het maaiveld,
waardoor hier geen archeologische sporen meer te verwachten zijn. Tot 40 m ten westen en ten
noordwesten van de noordelijke fabriekshal is de bodem in de omgeving van de voormalige
beekbedding tot geringe diepte verstoord. Hoewel geen ouder bodemrestant bewaard is gebleven,
is de verstoringsdiepte ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld mogelijk gering. Een relatief
hoge grondwaterspiegel t.o.v. het oorspronkelijke maaiveld kan herkenbare, bodemvormende
processen beperkt hebben tot enkele decimeters. De archeologische verwachting voor een dergelijk milieu van drassige beekoevers is geringer dan op drogere gronden. Onder een humeus dek
met post-middeleeuwse vondsten zijn enkel vondstloze paalsporen aangetroffen. Archeologische
indicatoren van vóór 1650 ontbreken. De hier aangetroffen beekloop lijkt natuurlijk en eeuwenoud, maar is in de 19e eeuw deels vergraven en in 1968 deels geschoond alvorens met schoonzand
gedempt te zijn. In de bedding zijn slechts vondsten en beschoeiingsresten aangetroffen van na de
graafactiviteiten uit de late 19e eeuw. De kans op oudere vondsten is gering. Deze zijn misschien
wel te verwachten in het in 1885 gedempte deel van de beekmeander onder het zuidoostelijke
deel van het fabriekscomplex (Spitzers 2005).
In een dertig meter brede strook langs de Driehuizerweg ten noordoosten van het plangebied is
tijdens het proefsleuvenonderzoek een hoge dichtheid van sporen aangetroffen van boerderijen en
bijbehorende constructies uit de 17e tot en met 20e eeuw van het buurtschap Driehuizen. Deze
bewoningslocatie is ook aangegeven op de gemeentelijke kennis/waardenkaart (Fig. 2.2, zwarte
blokjes met stippellijn). Enkele vondsten van laatmiddeleeuws aardewerk, geven aan dat in de
14e-15e eeuw eveneens een nederzetting aanwezig was, zo niet op het onderzoeksterrein, dan
vermoedelijk in de zeer directe omgeving. Vermoedelijk stammen de betreffende vondsten, samen
met enkele vervaagde paalsporen, van de rand van een boerderij-complex waarvan de kern ten
oosten van het onderzochte terreindeel (werkput 5-7) te zoeken zal zijn. Dat wil zeggen: in de
strook tussen werkput 7 en de Driehuizerweg, dan wel onder deze weg of ten oosten van de weg.
Zuidwaarts in werkput 8 wordt de grondslag natter en zijn wederom slechts vondstloze, recente
sporen gevonden. De locatie heeft vanwege deze natte omstandigheden in de prehistorie of
Vroege-Middeleeuwen waarschijnlijk geen geschikte bewoningslocatie gevormd. Bewoning in de
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Volle of Late-Middeleeuwen is niet volledig uit te sluiten, maar evenmin erg waarschijnlijk
(Spitzers 2005).
Dhr. C. Nieuwenhuize van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn meldt dat het bovengenoemde onderzoek is uitgevoerd vanwege de vondst van een merovingische (vroegmiddeleeuwse)
urn die bij Driehuizen gevonden zou zijn. Vanwege het nieuwbouwproject op de Spartalocatie is
op initiatief van het Erfgoedplatform Apeldoorn een samenwerkingsproject opgericht (Spartacusproject) om de historische ontwikkeling van het terrein in kaart te brengen. In het kader van dit
project is onder andere archiefonderzoek gedaan naar de precieze locatie van de vondst. De hypothese is dat de urn direct ten oosten van Driehuizen is gevonden. Tijdens het bovengenoemde
onderzoek zijn echter geen sporen van een vroegmiddeleeuws grafveld gevonden.
In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 1 km) zijn naast de bovengenoemde
vindplaats nog veertien archeologische waarnemingen gemeld (Bijlage 4, Tab. 2.3). Er liggen
geen archeologische monumentterreinen (AMK-terreinen) in de omgeving van het plangebied.
Waarneming/
Onderzoeksmelding

Ligging

42531

---

960 m ten W
(Laan van
Spitsbergen)

42532

---

920 m ten W
(Laan van
Spitsbergen)

42535

---

510 m ten W
(Jachtlaan)

42534

---

490 m ten W
(Jachtlaan)

42533

---

580 m ten W
(Jachtlaan)

401509

---

11578

Aard waarneming

Datering

Twee grafheuvels

NEOL-BRONS

Drie grafheuvels

NEOL-BRONS

100 m ten NO
(Driehuizerweg)

Kern van drie boerderij met naastgelegen
akker ‘Den Daalakker’

LME-NT

Vondst uit 1924

790 m ten O
(Hattemsche
Veld)

Zandstenen bijl

NEOV-NEOMA

11617

---

790 m ten O

Stenen bijl

NEOVB-BRONS

35645

Proefsleuven in
1998

580 m ten NO
(Timaterrein)

Spieker

Onbekend

443351

63721

430 m ten N
(Tienwoningenw
eg 3)

Oude cultuurlaag met drie fragmenten
handgevormd aardewerk

IJZ-ROM

442941

45844

480 m ten N
(HerderwegOoiweg)

Nederzettingsterrein: o.a. hoofdgebouwen,
bijgebouwen, hutkommen

ROM

401507

---

970 m ten NO
(Brinklaan)

Oude bewoningskern

VME-NT

45080

Uitgraven van
een kelder in
2000

600 m ten N
(Hamelweg 9)

Houtskool, hutteleem, slakmateriaal,

IJZ-NT

442771

45845

910 m ten NO
(Arbeidstraat/Gr
oeneweg)

Vier spiekers
Silo

NEOL-ROMM
NEOL

Tab. 2.1 Overzicht van de waarnemingen binnen een straal van 1 km rondom het plangebied.

Op de Apeldoornse Enk ca. 400 m ten noorden van het plangebied heeft een archeologische
opgraving plaatsgevonden waarbij een gedeelte van een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de
Romeinse tijd is aangetroffen (onderzoeksmelding 45844, waarneming 442941). Ten zuidoosten
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van de opgraving is een oude cultuurlaag aangetroffen tijdens een booronderzoek met fragmenten
handgevormd aardewerk uit dezelfde periode (onderzoeksmelding 63721, waarneming 443351).
Onderzoeksmelding

Ligging

Aard melding

Conclusie/advies

6401

0 m ten W
(Spartalocatie)

Proefsleuvenonderzoek door BAAC
in 2004

Boerderijplaats uit de Nieuwe tijd
(overigens wijkt de begrenzing van de
onderzoekslocatie in Archis/Bijlage 6 af
van het daadwerkelijk onderzochte
gebied)

17155

330 m ten N

Begeleiding door Arcadis in 2006

Grotendeels verstoord, wel wat
archeologische resten aangetroffen 
niet behoudenswaardig

32868

400 m ten Z
(JachtlaanVeenweg)

Booronderzoek door BAAC in 2008

Verstoord bodemprofiel  geen
vervolgonderzoek

Booronderzoek door ADC in 2010

Vervolg d.m.v. proefsleuven in de zones
met een intact bodemprofiel

Proefsleuven door ADC in 2011

Vindplaats aangetroffen  behoud insitu of opgraving

42965
45104

420 m ten N
(Herderweg Ooiweg)

45844

Opgraving door RAAP in 2011

Zie waarneming 442941

45907

10 m ten Z (Prins
Willem
Alexanderlaan 1469)

Booronderzoek door BAAC in 2011

Geen vervolgonderzoek vanwege
bodemopbouw

48689

450 m ten N

Begeleiding door de gemeente
Apeldoorn in 2011

Geen resultaten gemeld

Bureauonderzoek door
Past2Present/Archeologic in 2012

Vervolg d.m.v. boringen

Booronderzoek door Transect in
2012

Rondom boring 22 vervolg d.m.v.
karterende boringen

51101
51201

380 m ten ZW
(Nieuw-Orden)

53323

Proefsleuven door ADC in 2012

Bakstenen waterput uit de Nieuwe tijd

54251

260 m ten ZW
(Orderbeek)

Booronderzoek door Oranjewoud in
2012

Geen vervolgonderzoek

55957

330 m ten N
(Asselsestraat 232248)

Booronderzoek door ADC in 2013

Geen vervolgonderzoek

56969

260 m ten N
(Asselsestraat 245247)

Booronderzoek door De Steekproef
2013

In de noordoosthoek een deels intact
bodemprofiel maar hier zijn geen
bodemingrepen gepland  geen
vervolgonderzoek

61278

490 m ten NO (Prins
Willem
Alexanderlaan
PWA-zone

Booronderzoek door Antea Group in
2014

Geen resultaten gemeld

62609

380 m ten NO

Booronderzoek door RAAP in 2014

Deels intacte podzolbodem,
vindplaatsen in de directe omgeving 
vervolg d.m.v. proefsleuven

63273

480 m ten N
(Asselsestraat 192)

Booronderzoek door Synthegra in
2014

Intact bodemprofiel  vervolg d.m.v.
proefsleuven

Bureauonderzoek door
Econsultancy in 2014

Vervolg d.m.v. boringen

Booronderzoek door Econsultancy
in 2014

Zie waarneming 443351  behoud insitu of vervolgonderzoek

Booronderzoek door Antea Group in
2015

Geen resultaten gemeld

63720
63721
66437

420 m ten N
(Tienwoningenweg
3)
300 m ten O (PWAzone

Tab. 2.2: Overzicht van de onderzoeken binnen een straal van 500 m rondom het plangebied.
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Direct ten westen van de boorlocatie en ten zuiden van de opgraving is een archeologische begeleiding uitgevoerd waarbij geen behoudenswaardige archeologische resten zijn aangetroffen en de
bodem bovendien grotendeels verstoord was (Bijlage 4, Tab. 2.2, onderzoeksmelding 17155).
Ten noordwesten daarvan is ook een begeleiding uitgevoerd op een klein terrein maar daar zijn
geen resultaten van bekend (onderzoeksmelding 48689).
Meer richting het noordoosten zijn tijdens een opgraving op de enk vier complete vierpalige spiekers gevonden en een silo (onderzoeksmelding 45845, waarneming 442771). De silo is door middel van C14-datering in het Laat-Neolithicum geplaatst. De spiekers kunnen ook deze periode
dateren maar vanwege het ontbreken van vondstmateriaal zijn ze ruim geplaatst in de periode tot
en met de Midden-Romeinse tijd.
Op het Hattemsche Veld ten noordoosten van het plangebied zijn in het verleden twee bijlagen
gevonden uit het Neolithicum en/of de Bronstijd (waarnemingen 11578, 11617). De exacte
vondstlocatie is echter niet bekend.
Ca. 490 tot 280 m ten westen van het plangebied op de flank van de stuwwal liggen drie grafheuvels uit de periode Neolithicum – Bronstijd (waarneming 42533 t/m 42535). Hoger op de
stuwwal liggen nog twee grafheuvels (waarneming 42531, 42532).
Aan de overkant van het plangebied (Prins Willem Alexanderlaan 1469) is een booronderzoek
uitgevoerd (Bijlage 4, Tab. 2.2, onderzoeksmelding 45907). Vanwege de natheid van de bodem
en de bewerking van de bodem tot in de top van de C-horizont is een lage archeologische verwachting aan de locatie toegekend en geen vervolgonderzoek geadviseerd.
Volgens de archeologische kennis/waardenkaart van de gemeente geldt voor het plangebied een
middelhoge archeologische verwachting (Fig. 2.2). Vermoedelijk vanwege de minder gunstige
landschappelijke ligging aan de voet van de stuwwal waar sprake is van relatief natte bodemomstandigheden. Het westelijke deelgebied ligt iets hoger op de flank van de stuwwal waardoor
deze locatie tot de hoge archeologische verwachtingszone is gerekend.
2.4

Historische geografie

Het plangebied ligt ten zuiden van de Apeldoornse Enk vlakbij het buurtschap Driehuizen (Fig.
2.3, groene cirkel). Dit buurtschap is vermoedelijk in de Late-Middeleeuwen ontstaan maar
daarvan zijn tot op heden nog geen sporen gevonden. Direct ten noordoosten van het plangebied
zijn wel de resten gevonden van één van de drie boerderijen uit de Nieuwe tijd (zie paragraaf 2.3).
De oudste geschreven vermelding die tot nu toe is gevonden stamt uit 1732, waar in een protocol
staat vermeld: het erf en goet Driehuijsen, bestaande in huijs met berg en schaapschot, als bouw en
weilanden soo van Groot als Kleijn Driehuijsen. In 1632 wordt de naam Driehuizen al bij een
boerderij gebruik (Gemeente Apeldoorn 2004).
Op de historische kaart uit de 18e eeuw is het stelsel van sprengen duidelijk te zien (Fig. 2.3).
Zowel langs de noordoost- en zuidwestgrens van het plangebied als er dwars doorheen lopen
sprengen. De spreng binnen het plangebied is in het verleden al gedempt maar de spreng die de
noordoostelijke grens van het plangebied vormt, bestaat nog steeds en vormt een kenmerkend
landschappelijke element. In de helling van de stuwwal komt het grondwater relatief dicht aan het
oppervlak, zodat vooral vanaf de 16e eeuw sprengkoppen werden uitgegraven die een stelsel van
gekanaliseerde beken (sprengen) voedden. In deze periode zijn waarschijnlijk ook de sprengen ter
plaatse van het plangebied aangelegd. De beken vormden een krachtbron voor de aandrijving van
molens en als proceswatervoorziening voor o.a. de papierfabrieken en wasserijen (www.apeldoorn.nl). Op basis van historisch kaartmateriaal hebben binnen het plangebied langs de sprengen geen molens e.d. gestaan. In de omgeving van Driehuizen stond langs de Waterloseweg wel
een wasserij die gebruik maakte van de spreng die door het plangebied heeft gelopen (Gemeente
Apeldoorn 2004).
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Fig. 2.2: Het plangebied op de archeologische kennis/waardenkaart (Vestigia 2012).
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Fig. 2.3: Het plangebied op de kaart van de Heerlijkheid het Loo gemaakt in 1748 - 1762 (Leenen).

Op de historische kaart uit de 18e eeuw, de kadastrale minuut uit het begin van de 19 e eeuw en
het Bonneblad uit 1872 is het plangebied onbebouwd. In eerste instantie heeft het plangebied
vermoedelijk onderdeel uit gemaakt van de woeste gronden (heidegronden en/of nat broekland)
en is later in gebruik genomen als landbouwgrond zoals is te zien op het kaartmateriaal uit de 19 e
eeuw.
In het begin van de 20e eeuw breidt te bebouwing in de omgeving van het plangebied zich sterk
uit en worden verspreid over het gebied huizen gebouwd (Fig. 2.6). Het plangebied is dan nog
onbebouwd. Op 14 april 1927 koopt Dirk Leendert Schakel, koopman te Apeldoorn, Het buiten
genaamd ‘Driehuizen’ gelegen aan den Waterlooscheweg 52 te Apeldoorn, totaal 83 are en 38 centiare
groot om daar op 11 mei 1927 ook zelf te gaan wonen. Tot dat moment woonde hij aan de
Hoofdstraat, waar hij begonnen was met een handel in fietsen. Schakel wilde zijn activiteiten
verder uitbouwen en omdat in de binnenstad, hoek Hoofdstraat – Badhuisweg geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren, werd op het terrein aan de Waterloseweg een fabriek gebouwd.
Omdat er meer fabrieksruimte nodig was, werden op het terrein steeds meer fabrieksgebouwen
bijgebouwd (Gemeente Apeldoorn 2004). Uiteindelijk was het plangebied grotendeels bebouwd
(Fig. 2.7 en Fig. 2.8). De sprengbeek werd in de loop van de tijd overkluisd door één van de
bedrijfsgebouwen. Dit was een onhandige situatie en daarom werd in 1967 een compleet nieuwe
beek gegraven aan de noordzijde van het Spartaterrein. De oude beek ligt voor zover bekend nog
steeds onder één van de productiehallen (Gemeente Apeldoorn 2004).
De Spartafabriek op het terrein wordt uiteindelijk gesloten en verhuist in 2001 naar een nieuwe
locatie in Apeldoorn. Enkele jaren geleden zijn de fabrieksgebouwen gesloopt. De woning die in
het westelijke deelgebied stond, is toen ook gesloopt.
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Fig. 2.4: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

Fig. 2.5: Het plangebied op de kaart uit 1872, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl).
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Fig. 2.6: Het plangebied op de topografische kaart uit1913 (bron: www.topotijdreis.nl).

Fig. 2.7: Het plangebied op de topografische kaart uit 1932, 1958 en 1966 (bron: www.topotijdreis.nl).
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Fig. 2.8: De Spartafabriek in het plangebied in het begin van de 21e eeuw (bron: googlemaps.nl).

2.5

Bodemverstoring

De verwachting is dat ter plaatse van de fabrieksgebouwen de bodem diep is verstoord. De
opdrachtgever heeft aangegeven dat het gebied ter plaatse van de voormalige bebouwing tot een
diepte van 0,5 m is geroerd tijdens de sloop van de fabrieksgebouwen. De kans is groot dat de
bodem door de bouw van de fabriekspanden en bij de sloop ervan tot in het potentiële archeologische niveau is verstoord.
Op het terrein zijn in het verleden zones met bodem- en waterverontreinigingen aangetroffen.
Deze zijn inmiddels gesaneerd (www.gelderland.nl – bodematlas). Het is niet bekend wat de
werkwijze van de sanering is geweest en in hoeverre grondverzet/afgraving heeft plaatsgevonden
van de bodem waarbij het potentiële archeologische niveau is verstoord.
2.6

Specifieke archeologische verwachting

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld (Tab. 2.3). Op de gemeentelijke archeologische waardenkaart geldt
voor het plangebied grotendeels een middelhoge verwachting en voor het westelijke deelgebied
een hoge verwachting (Fig. 2.2). Deze verwachting zal in de onderstaande tekst worden toegelicht
en gespecificeerd.
Het landschap heeft voornamelijk voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de
keuze voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt in een zone met daluitspoelingswaaierafzettingen. Op basis van het AHN-kaartbeeld ligt het plangebied relatief laag aan de voet van de
stuwwal. Ter hoogte van het plangebied is in het verleden een sprengbeek gegraven. Op basis van
de relatief lage ligging, het verwachte bodemtype (gooreerdgronden), de aanwezigheid van de
sprengbeek en de resultaten van het eerder uitgevoerde archeologische proefsleuvenonderzoek op
de Spartalocatie worden relatief natte bodemomstandigheden verwacht. Gezien de ouderdom van
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de te verwachte afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het LaatPaleolithicum tot en met de Nieuwe tijd.
Periode

Verwachting

Laat-Paleolithicum Mesolithicum

Middelhoog

Neolithicum – VolleMiddeleeuwen (tot in
de 13e eeuw)

Laag

Late-Middeleeuwen
(vanaf de 14e eeuw) –
Nieuwe tijd

Laag

Verwachte kenmerken vindplaats
Bewoningssporen, tijdelijke kampementen,
vuursteen artefacten, haardkuilen

Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten
aardewerk, natuursteen,
gebruiksvoorwerpen, (paal)kuilen, greppels

Diepteligging sporen
Onder de bovengrond
vanaf de top van de
oorspronkelijke bodem
Onder de bovengrond
vanaf de top van de
oorspronkelijke bodem
tot in de C-horizont
Vanaf maaiveld tot diep
in de C-horizont

Tab. 2.3 Archeologische verwachting per periode voor het plangebied.

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. Archeologische vindplaatsen uit deze periode komen dus met name
voor op overgangen van nat naar droog (de zogenaamde gradiëntzones). Vondsten uit deze periode kunnen overal binnen de gemeente worden verwacht, maar men had wel een voorkeur voor de
hogere delen in het landschap in de nabijheid van water. De indruk is dat de spreng in een
natuurlijke laagte/inham in de stuwwal ten noord(west)en van het plangebied is gegraven, dus
mogelijk was er in het verleden ook sprake van een (periodieke) natuurlijke waterloop/beek. Dit
maakt het plangebied in potentie een aantrekkelijke bewoningslocatie. In de omgeving van het
plangebied dat bekend staat om de vele sprengen zijn tot op heden echter nog geen aanwijzingen
gevonden voor de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen. Mogelijk was het gebied in het
algemeen toch te nat. Op basis hiervan is in overeenstemming met de gemeentelijke waardenkaart
aan het plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het
Laat-Paleolithicum en Mesolithicum.
Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het oppervlak en
eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. De vindplaatsen kunnen variëren van klein
(enkele vierkante meters) tot vrij groot (enkele duizenden vierkante meters). De vuursteenartefacten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In situ vondsten en
sporen worden onder de recente bovengrond in de top van het dekzand/oorspronkelijke bodem
verwacht.
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 C-horizont van
de bodem reiken. In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Volle-Middeleeuwen (tot in
de 13e eeuw) heeft men een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden in de nabijheid van
water, die geschikt waren voor akkerbouw. Het plangebied ligt vermoedelijk in een relatief natte
zone (zie eerste alinea van deze paragraaf) en heeft waarschijnlijk een minder aantrekkelijke
bewoningslocatie gevormd dan de omgeving zoals de hogere stuwwal ten westen van het
plangebied en de Apeldoornse Enk in het noorden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn direct
ten noorden en westen van het plangebied ook geen bewoningssporen uit deze periode gevonden.
Op de hogere gronden ten noorden van het plangebied op de Apeldoornse Enk zijn wel
bewoningssporen gevonden uit het Laat-Neolithicum en de Romeinse tijd. Op basis van deze
gegevens is aan het plangebied een lage verwachting aan het plangebied toegekend voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle-Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). Ook
worden er geen begravingen verwacht. De grafheuvels uit de prehistorie liggen namelijk hoger op
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de flank van de stuwwal ten westen van het plangebied. De mogelijk merovingische urn die bij
Driehuizen is gevonden wordt ten oosten van de boerderijen (en dus ook ten oosten van het
plangebied) geplaatst.
Het buurtschap Driehuizen dat aan de overkant van de spreng ligt ten noordoosten van het
plangebied is vermoedelijk in de Late-Middeleeuwen ontstaan. Dergelijke oude sporen zijn nog
niet teruggevonden maar ten noordoosten van het plangebied zijn wel nederzettingssporen uit de
Nieuwe tijd van het buurtschap teruggevonden. Nederzettingssporen uit de Late-Middeleeuwen
(vanaf de 14e eeuw) en de Nieuwe tijd worden op basis hiervan ten (noord)oosten van het
plangebied verwacht en niet ter plaatse van het plangebied zelf. De proefsleuven ten noorden en
westen van het plangebied hebben ook geen sporen uit deze periode opgeleverd. Op basis hiervan
is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen vanaf de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd.
Daarnaast geldt voor het plangebied een specifieke verwachting voor een spreng die in de tweede
helft van de 20e eeuw is gedempt. Ook in het zuidwesten van het plangebied kan een gedempte
spreng in de ondergrond aanwezig zijn. Binnen het plangebied worden geen archeologische resten
verwacht die in direct verband staan met de spreng zoals sporen van (water)molens e.d. Ook heeft
naar verwachting geen bewoning langs de spreng plaatsgevonden die sporen/resten in de beken
achtergelaten kunnen hebben. De verwachting op waardevol vondstmateriaal in de opvulling/demping van de sprengen wordt op basis hiervan klein geacht.
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3 Booronderzoek
3.1

Werkwijze

Op basis van de verwachte bodemverstoringen in het plangebied is een verkennend booronderzoek uitgevoerd om de intactheid van de bodem vast te stellen. Voor het verkennend booronderzoek is uitgegaan van een boorgrid van 40 x 50 m en een boordichtheid van 6 boringen per hectare. Aangezien het plangebied een oppervlakte heeft van ca. 1 ha zijn in eerste instantie 6 boringen gepland. Omdat het westelijke deelgebied een klein losstaand terreindeel betreft, is hier een
extra boring gepland. Het totaal aantal boringen komt hiermee op 7. De exacte boorlocaties zijn
uitgezet met een handheld GPS toestel (Bijlage 5).
De boringen zijn geplaatst met een Edelmanboor met een boordiameter van 7 cm en doorgezet
tot minimaal 30 cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en
geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen en
aardewerk. De boringen zijn beschreven conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens
De Bakker en Schelling (1989) (Bijlage 6).
3.2
3.2.1

Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens
Sediment

De natuurlijke ondergrond heeft een wisselende samenstelling. In het westelijke deel is zwak siltig, matig fijn zand aangetroffen dat scherp aanvoelt en matig is gesorteerd (boring 1 en 3). Ter
plaatse van boring 6 was het zand fijner. In het oostelijke deel is het zand juist zeer grof (boring 7)
tot uiterst grof (boring 5). Op basis van deze kenmerken, de wisselende samenstelling en de landschappelijke ligging is dit sediment geïnterpreteerd als hellingmateriaal van de stuwwal (fluvioperiglaciale afzettingen). Een afdekkende laag dekzand is afwezig. Mogelijk is geen dekzand afgezet of is de dunne laag opgenomen in de verstoorde bovengrond (zie volgende paragraaf). Het
fijne zand in de ondergrond ter plaatse van boring 6 zou verspoeld dekzand kunnen zijn.
3.2.2

Bodem

In het plangebied zijn geen restanten van de oorspronkelijke bodem aangetroffen. Een eerdlaag
van een gooreerdgrond is afwezig en ook zijn geen aanwijzingen gevonden voor een podzolbodem
als sprake zou zijn van een lokale hogere dekzandwelving of betere ontwatering.
De bodem bestaat in het algemeen uit gevlekte, verrommelde zandlagen die reiken tot in de Chorizont. Deze verstoorde lagen worden gekoppeld aan het voormalige gebruik als fabrieksterrein.
Tijdens de uitvoering van het veldwerk was ter plaatse van de boringen 4 en 5 de voormalige
contour van de bebouwing zichtbaar als een verlaagd terreindeel. Bij de sloop van de bebouwing
is ongeveer een halve meter vanaf het maaiveld afgegraven. De bodemverstoringen die ter plaatse
zijn aangetroffen, geven aan dat de bodem vanaf dit niveau nog minimaal 0,85 m is verstoord. Dit
betekent dus een verstoring van minimaal 1,35 gerekend vanaf het oorspronkelijke maaiveld. Boring 7 die in de oostelijke hoek van het plangebied is gezet en waar het maaiveld niet is verlaagd,
laat inderdaad zien dat de bodemverstoring tot 1,4 m beneden maaiveld reikt. In de voormalige
groenstrook ten zuiden van de bedrijfsgebouwen langs de Prins Willem-Alexanderlaan is de
bodem iets minder diep verstoord tot 1,1 m beneden maaiveld (boring 6).
In de zone ten westen van de fabrieksgebouwen is geen sprake van diepe bodemverstoringen.
Hier zijn zogenaamde AC-profielen aangetroffen bestaande uit een bouwvoor van 40 – 45 cm met
daaronder de C-horizont (boring 2 en 3). Ter plaatse van boring 1 die in de tuin van het voormalige huis is gezet, werd op basis hiervan ook een AC-profiel verwacht maar zijn verrommelde,
gevlekte lagen aangetroffen tot de maximale boordiepte van 2,2 m beneden maaiveld. Vanaf deze
diepte zakte het boorgat vanwege het grondwater steeds dicht waardoor de exacte verstoringsdiepte niet kon worden vastgesteld. Op basis van de grote diepte van de bodemverstoring en de
locatie is mogelijk een spreng aangeboord die op historisch kaartmateriaal uit de 18 e eeuw is
aangegeven (Fig. 2.3).
21

3993044100 BO & IVO V Spartahof te Apeldoorn

3.3

Archeodienst BV

Archeologische interpretatie

De natuurlijke bodem is in het hele plangebied verdwenen en opgenomen in de bovengrond
(westelijke deel van het plangebied) of geheel verstoord (oostelijke deel van het plangebied ter
plaatse van de voormalige fabrieksgebouwen).
Ter plaatse van de fabrieksgebouwen reikt de bodemverstoring tot ca. 1,4 m beneden maaiveld.
Er is geen (deels) intact bodemprofiel aangetroffen dat kan dienen als referentie om te bepalen
hoeveel van de oorspronkelijke bodem is verdwenen. Als wordt uitgegaan van een gooreerd- of
podzolbodem dan wordt de C-horizont vanaf ca. 40 – 50 cm beneden maaiveld verwacht. Het
gedocumenteerde vlak van de vindplaats Driehuizen ten noordoosten van het plangebied is ook
op ongeveer een halve meter onder het oorspronkelijke maaiveldniveau aangelegd. Dit betekent
dat de bodem tot ca. 1,0 in de C-horizont is verstoord. Ter plaatse van fabrieksgebouwen zullen
eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen compleet zijn verdwenen en ook nederzettingssporen
(waarvoor in het bureauonderzoek overigens al een lage verwachting voor gold) worden door deze
diepe bodemverstoring niet meer verwacht.
In het onbebouwde, westelijke deel van het plangebied, is de oorspronkelijke bodem geroerd/
verploegd. Vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars bestaan voornamelijk uit strooiing van
fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, in de bovengrond van de
oorspronkelijke (podzol)bodem. Aangezien geen restanten van een podzolbodem zijn aangetroffen die wijzen op een hogere welving en de oorspronkelijke bodem is opgenomen in de huidige
bouwvoor/bovengrond, worden geen intacte vuursteenvindplaatsen meer verwacht. Het archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont overigens nog wel intact. Eventueel aanwezige
nederzettingssporen kunnen in dit gedeelte van het plangebied dus nog intact zijn. Op basis van
de landschappelijke ligging, bekende vindplaatsen uit de omgeving en de resultaten van het eerder
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek, wordt in het bureauonderzoek de kans dat een vindplaats
aanwezig is echter klein geacht. De lage verwachting uit het bureauonderzoek voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd blijft daarom gehandhaafd.
In de ondergrond zullen nog wel restanten aanwezig zijn van gedempte sprengen. Dit betreft de
zuidelijke rand van het westelijke deelgebied en dwars door het oostelijke deelgebied. De verwachting op waardevol vondstmateriaal in de opvulling/demping van de sprengen wordt op basis
van bureauonderzoek echter klein geacht (zie paragraaf 2.6).

22

3993044100 BO & IVO V Spartahof te Apeldoorn

Archeodienst BV

4 Conclusie
4.1

Inleiding

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde
archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek
was om deze verwachting te toetsen. In paragraaf 4.2 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals die voorafgaand aan het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 4.3 wordt een
advies gegeven ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek.
4.2

Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen


Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
In het westelijke deel zijn zogenaamde AC-profielen aangetroffen die bestaan uit een humeuze
bouwvoor met daaronder de natuurlijke afzettingen (C-horizont). In het oostelijke deel bestaat de
bovenste 0,8 – 1,4 m van de bodem uit gevlekte, verrommelde zandlagen met daaronder de Chorizont.



In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact?
De natuurlijke bodem is in het hele plangebied verdwenen en opgenomen in de bovengrond
(westelijke deel van het plangebied) of geheel verstoord (oostelijke deel van het plangebied ter
plaatse van de voormalige fabrieksgebouwen). In het onbebouwde, westelijke deel is de
bodemverstoring beperkt gebleven tot de huidige bouwvoor/bovengrond (ca. 40 – 45 cm). Ter
plaatse van de voormalige fabrieksgebouwen is de bodem tot 1,4 m beneden maaiveld verstoord.
Hierdoor is naar schatting 1,0 m van de C-horizont verdwenen.



Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied?
De natuurlijke ondergrond bestaat uit hellingmateriaal van de stuwwal (fluvioperiglaciale
afzettingen)en heeft een wisselende samenstelling: zeer fijn tot uiterst grof zand dat scherp
aanvoelt en matig tot slecht is gesorteerd.



Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Op basis van de relatief lage ligging, het verwachte bodemtype (gooreerdgronden), de aanwezigheid van de sprengbeek en de resultaten van het eerder uitgevoerde archeologische proefsleuvenonderzoek op de Spartalocatie worden relatief natte bodemomstandigheden verwacht. De kans op
nederzettingsresten wordt daarom laag ingeschat. Wel zouden eventueel vuursteenvindplaatsen
uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum aanwezig kunnen zijn.
Ter plaatse van de fabrieksgebouwen wordt vanwege de diepe bodemverstoring (naar schatting tot
1,0 m in de C-horizont) geen archeologische vindplaatsen meer verwacht. In het onbebouwde deel
ten westen daarvan kunnen op basis van een intact archeologische niveau (AC-profiel) wel
grondsporen worden gevonden maar deze worden hier zoals hierboven vermeld niet verwacht (zie
ook paragraaf 2.6).



Zoja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP?
Niet van toepassing.



En in welk opzicht kan op basis hiervan de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
De middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum – Mesolithicum kan op basis van het ontbreken van een intacte (podzol)bodem naar laag worden bijgesteld.
De lage verwachting voor vindplaatsen uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd uit het
bureauonderzoek blijft gehandhaafd en wordt voor het grootste deel van het plangebied versterkt
door de grootschalige, diepe bodemverstoringen die zijn aangetroffen.



In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
Aangezien de kans op de aanwezigheid van een (intacte) archeologische vindplaats op basis van
het onderzoek laag wordt ingeschat, vormen de graafwerkzaamheden die nodig zijn voor de
toekomstige herinrichting van het terrein geen bedreiging voor het archeologische bodemarchief.
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Advies

Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst BV een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop
dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds 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 selectiebesluit neemt.
Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen
dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te
verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter, op
basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden
niet met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden
worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister
gemeld te worden. In de praktijk verdient het de aanbeveling de gemeente hierover in te lichten.
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dgr/lgr

100 z3s1
Boring
4

Boring
5

Diepte in cmTextuur
- mv

6

7

g2

lgr

Horizont

Opmerkingen

lge

XX

bouwzand

90 z3s1

lbrgr

XX?

verrommelde laag, verstoord

Diepte in cmTextuur
- mv

Humus

Humus

40 z5g1

Kleur

Insluitsels

Horizont

Opmerkingen

lge

Insluitsels

XX

bouwzand

lge/dbr

XX

gevlekt, verrommelde laag

lgr

XX

100 z6g1

lge

C

gebleekt laagje, scherpe ondergrens
slecht gesorteerd, scherp zand,
fluvioperiglaciale afzetting

Horizont

Opmerkingen

Diepte in cmTextuur
- mv

h1

Kleur

82 z5g1

Humus

Kleur

95 z3s1

h1

grbr

XX

110 z3s1

h1

dbrgr

XX

verstoorde bovengrond
gevlekt, verrommelde laag, scherpe
ondergrens

lgr

C

lijkt verspoeld dekzand

140 z2s1
Boring

Insluitsels

80 z4s1

80 z5g1

Boring

Insluitsels

Diepte in cmTextuur
- mv

Insluitsels

Vondst

Vondst

Vondst

Vondst

Vondst

Humus

Kleur

Horizont

Opmerkingen

h2

dgrzw

Ap

recente bovengrond

ge/gr

XX

gevlekt, verrommelde laag

100 z3s1

dgr

XX

gevlekt, verrommelde laag

140 z3s1

orge/gr

XX

160 z2s1 --> z5s1

lgr

C

gevlekt, verrommelde laag, scherpe ondergrens
slecht gesorteerd, scherp zand,
fluvioperiglaciale afzetting

25 z3s1
90 z3s1

Insluitsels

Vondst

Vondst

