
Bureauonderzoek en Inventariserend  

Veldonderzoek, verkennende fase (booronderzoek) 

Achterste Kerkweg 2, Dorpstraat 65 en 94, Evert Jan Boksweg 21 en 

26 en Stoppelbergweg 25 te Beekbergen en Deventerstraat 576 te 

Apeldoorn 

Gemeente Apeldoorn 

KSP Archeologie 



KSP Archeologie 2

Colofon 

Versie : 1.0 

Status : Niet beoordeeld door de bevoegde overheid 

KSP Rapport : 20791 

Auteur : E.A. Schorn (senior KNA Prospector) 

ISSN : 2542-7490 

Foto’s en afbeeldingen : KSP Archeologie 

Beheer en plaats 

documentatie 

: KSP Archeologie te Duiven 

Autorisatie : E. van der Klooster (senior KNA Prospector) 

Datum autorisatie : 30 oktober 2020 

Disclaimer 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook, zonder bronvermelding. 

KSP Archeologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderhavig onderzoek of de gegeven 

adviezen. 

KSP Archeologie beschikt over het Procescertificaat Archeologie dat is verleend op basis van de beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 

voor protocol 4002 ‘bureauonderzoek’. Wanneer de certificatie-eisen strijdig zijn met de eisen van de bevoegde overheid, dan 

gaat KSP Archeologie uit van de eisen van de bevoegde overheid omdat die sanctioneerbaar zijn.

www.ksparcheologie.nl | info@ksparcheologie.nl 



KSP Archeologie 3

Inhoudsopgave 

Samenvatting 8
1 Inleiding 10

1.1 Onderzoekskader 10
1.2 Afbakening plan- en onderzoeksgebied 10
1.3 Overheidsbeleid 10
1.4 Toekomstige situatie 12
1.5 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 12

2 Bureauonderzoek 14
2.1 Huidige situatie 14
2.2 Beschrijving van aardwetenschappelijke gegevens 15
2.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen 20
2.4 Beschrijving van archeologische gegevens 30
2.5 Beschrijving van de ondergrondse bouwhistorische waarden 38
2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting voor de plangebieden 38

3 Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase 44
3.1 Werkwijze 44
3.2 Veldsituatie 44
3.3 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 45
3.4 Archeologische indicatoren 47
3.5 Toetsing van de archeologische verwachting 47

4 Conclusie en advies 51
4.1 Conclusie 51
4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 51
4.3 Selectieadvies 55

Literatuur 57

Bijlage 1 Geomorfologische kaart
Bijlage 2 Bodemkaart
Bijlage 3 Archeologische gegevens
Bijlage 4a Boorpuntenkaart Dorpstraat 65 en 94, Achterste Kerkweg 2, E.J. Boksweg 21 en 26 
Beekbergen
Bijlage 4b Boorpuntenkaart Stoppelbergweg 25 Beekbergen
Bijlage 5 Boorbeschrijving
Bijlage 6 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 7 Bouwtekening

Lijst van afbeeldingen
Figuur 1: De plangebieden in Beekbergen op de topografische kaart  schaal 1:10.000 (bron: Kadaster). 6

Figuur 2: De plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen op de topografische kaart  schaal 1:10.000 (bron: 

Kadaster). 6

Figuur 3: Het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn op de topografische kaart  schaal 1:10.000 (bron: 

Kadaster). 7

Figuur 4: Toekomstige situatie binnen het plangebied. 12

Figuur 5: De plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen op het Actueel Hoogtebestand van Nederland 

(bron: www.ahn.nl) met daarop geprojecteerd de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. 17

Figuur 6: Het plangebied Stoppelbergweg op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl) met 

daarop geprojecteerd de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. 18

Figuur 7: Het plangebied aan de Deventerstraat 576 op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: 

www.ahn.nl) met daarop geprojecteerd de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. 19

Figuur 8: De plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen op de kaart van de Heerlijkheid het Loo uit 

1748-1762 door Willem Leenen (bron: www.geheugenvanapeldoorn.nl). 22

Figuur 11: De plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen op de topografische kaarten uit 1935, 

1962, 1970, 1976, 1988 en 1997 (bron: www.topotijdreis.nl). 24

Figuur 12: Het plangebied op de kaart van de Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (bron: 

www.geheugenvanapeldoorn.nl). 25



KSP Archeologie 4

Figuur 13: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: 

beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 25

Figuur 14: Het plangebied op de kaart uit 1893, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 26

Figuur 15: Het plangebied op de topografische kaarten uit 1935, 1962, 1970, 1976, 1988 en 1997 (bron: 

www.topotijdreis.nl). 26

Figuur 16: Het plangebied op de kaart van de Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (bron: 

www.geheugenvanapeldoorn.nl). 27

Figuur 17: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: 

beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 28

Figuur 18: Het plangebied op de kaart uit 1872, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 28

Figuur 19: Het plangebied op de topografische kaarten uit 1935, 1962, 1970, 1976, 1988 en 1997 (bron: 

www.topotijdreis.nl). 29

Figuur 20: De vijf plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen en het plangebied Stoppelbergweg 25 

op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (Van Heeringen et al. 2012). 34

Figuur 21: Het plangebied Deventerstraat 576 op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn 

(Van Heeringen et al. 2012). 38

Figuur 22: Links Dorpstraat 65 gezien vanaf de Dorpstraat richting het noorden. Rechts Dorpstraat 94 gezien vanaf 

de tuin aan de voorzijde richting het oosten. 45

Figuur 23: Links Achterste Kerkweg 2 gezien vanuit de achtertuin richting het noorden. Rechts Evert Jan Boksweg 

21 gezien vanaf de voorzijde richting het noorden. 45

Figuur 24: Links Evert Jan Boksweg 26 gezien vanaf de voorzijde richting het zuiden. Rechts Stoppelbergweg 25 

gezien vanaf de voorzijde van het perceel richting het noordoosten. 45

Lijst van tabellen 
Tabel 1: Overzicht dubbelbestemmingen archeologie voor de plangebieden. 11

Tabel 2: Geomorfologische eenheid per plangebied. 16

Tabel 3: Geomorfologische eenheid volgens gemeentelijke kaart per plangebied. 16

Tabel 4: Bodemeenheid per plangebied. 20

Tabel 5: Overzicht van de AMK-terreinen, onderzoeks - en vondstmeldingen binnen een straal van 250 m rondom 

de plangebieden in het centrum van Beekbergen (bron: archis.cultureelerfgoed.n). 33

Tabel 6: Overzicht van de onderzoeks - en vondstmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied 

aan de Stoppelbergweg 25 (bron: archis.cultureelerfgoed.nl). 36

Tabel 7: Onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied aan de Deventerstraat 675 te 

Apeldoorn (bron: archis.cultureelerfgoed.nl). 37

Tabel 8: Archeologische verwachting per periode voor de vijf plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen.

39

Tabel 9: Archeologische verwachting per periode voor het plangebied Stoppelbergweg 25 in Beekbergen. 40

Tabel 10: Archeologische verwachting per periode voor het plangebied. 42



KSP Archeologie 5

Administratieve gegevens 

KSP Projectnummer : 20791 

Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn, Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving 

Uitvoerder/projectleider : KSP Archeologie, E.A. Schorn (senior KNA Prospector) 

Bevoegde overheid : Gemeente Apeldoorn 

Deskundige namens 

bevoegde overheid 

: G. Spanjaard 

Provincie : Gelderland 

Gemeente : Apeldoorn 

Periode uitvoering 

onderzoek 

: Oktober 2020 

Toponiem Onderzoeksmelding Centrum-

coördinaat

Kadastrale gegevens Oppervlak 

(m²) 

Achterste Kerkweg 

2, Beekbergen (AK2)

4901353100 x: 194.895 / 

y: 463.522 

Beekbergen K3378 797 

Evert Jan Boksweg 

21, Beekbergen 

(EJ21) 

x: 194.907 / 

y: 463.480 

Beekbergen K3687 433 

Evert Jan Boksweg 

26, Beekbergen 

(EJ26) 

x: 194.902 / 

y: 463.430 

Beekbergen K3450 352 

Dorpstraat 65, 

Beekbergen (DS65) 

x: 194.902 / 

y: 463.611 

Beekbergen K4432 

(deels) 

1278 

Dorpstraat 94, 

Beekbergen (DS94) 

x: 194.916 / 

y: 463.551 

Beekbergen K3302 en 

K3381 (deels) 

648 

Stoppelbergweg 25, 

Beekbergen (SB25) 

4901337100 x: 194.691 / 

y: 461.902 

Beekbergen L3008 

(deels), L3009 (deels)  

2039 

Deventerstraat 576, 

Apeldoorn (D576) 

4901361100 x: 197.928 / 

y: 471.157 

Apeldoorn AF474 en 

AF2072 (deels) 

645 



KSP Archeologie 6

Figuur 1: De plangebieden in Beekbergen op de topografische kaart  schaal 1:10.000 (bron: Kadaster). 

Figuur 2: De plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen op de topografische kaart  schaal 1:10.000 (bron: Kadaster). 
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Figuur 3: Het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn op de topografische kaart  schaal 1:10.000 (bron: Kadaster). 
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Samenvatting 

KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de zeven locatie in de gemeente Het 

onderzoek is uitgevoerd  voor zeven locaties in de gemeente Apeldoorn. De zeven locaties maken 

onderdeel uit van een uitkoopregeling voor woningen die recht onder hoogspanningsverbindingen zijn 

gelegen. De bestaande woningen zullen worden gesloopt en wegbestemd. Hiertoe wordt momenteel 

een nieuw bestemmingsplan voor deze locaties opgesteld. De locaties Achterste Kerkweg 2, Dorpstraat 

65 en 94, Evert Jan Boksweg 21 en 26 en Stoppelbergweg 25 liggen allen in Beekbergen en de locatie 

Deventerstraat 576 ligt in Apeldoorn. 

Op basis van de landschappelijke ligging op een stuwwal en mogelijk een stuwwalglooiing (Dorpstraat 

65) en de archeologische vondstlocaties uit de omgeving is aan de vijf plangebieden in de bebouwde 

kom van Beekbergen en Stoppelbergweg 25 in het buitengebied van Beekbergen een lage verwachting 

toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum en een 

hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot 

in de 13e eeuw). Voor de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd is een lage 

verwachting aan de plangebieden toegekend. 

Op basis van de landschappelijke ligging Binnen een zone met welvingen in 

sneeuwsmeltwaterafzettingen is aan het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn een lage 

verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het 

Neolithicum en een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle 

Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). Voor de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de 

Nieuwe tijd is een lage verwachting aan het plangebied toegekend. 

Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek 

verkennende fase (met uitzondering van de Deventerstraat 576 in Apeldoorn, waarvoor geen 

toestemming tot betreding is verkregen). Uit het booronderzoek van de vijf plangebieden in de 

bebouwde kom van Beekbergen is gebleken dat in de meeste boringen een enkeerdgrond is 

aangetroffen met daaronder een restant van een podzolbodem Uit het booronderzoek aan de 

stoppelbergweg 25 in het buitengebied van Beekbergen is gebleken dat er een deels intacte 

podzolbodem aanwezig. Op basis hiervan kan de lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het 

Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum evenals de hoge verwachting voor 

nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) worden 

gehandhaafd voor de plangebieden in Beekbergen. De resultaten van het booronderzoek geven geen 

aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en 

met de Nieuwe tijd voor deze plangebieden bij te stellen. 

Aangezien in het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn geen booronderzoek kon worden 

uitgevoerd, wordt geadviseerd om dit in een later stadium alsnog te doen. 

Op grond van de in de plangebieden in Beekbergen aangetroffen enkeerdgronden met daaronder deels 

intacte podzolen dan wel aangetroffen deels intacte podzolen en daarmee hoge archeologische 

verwachting voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in 

de 13e eeuw), adviseert KSP Archeologie een archeologisch vervolgonderzoek als eventueel geplande 

ingrepen dieper reiken dan het (potentiële) archeologische niveau: 

Dorpstraat 65:   30 cm -mv 

Dorpstraat 94:   115 cm -mv 

Achterste Kerkweg 2:  95 cm -mv 

Evert Jan Boksweg 21:  135 cm -mv 
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Evert Jan Boksweg 26:  90 cm -mv 

Stoppelbergweg 25:  20 cm -mv
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor 

zeven locaties in de gemeente Apeldoorn. De zeven locaties maken onderdeel uit van een 

uitkoopregeling voor woningen die recht onder hoogspanningsverbindingen zijn gelegen. De bestaande 

woningen zullen worden gesloopt en wegbestemd. Hiertoe wordt momenteel een nieuw 

bestemmingsplan voor deze locaties opgesteld. De locaties Achterste Kerkweg 2 (AK2), Dorpstraat 65 

en 94 (DS65 en DS94), Evert Jan Boksweg 21 en 26 (EJ21 en EJ 26) en Stoppelbergweg 25 (SB25) liggen 

allen in Beekbergen en de locatie Deventerstraat 576 (D576) ligt in Apeldoorn (Figuur 1, Figuur 2 en 

Figuur 3). 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 (versie 4.1) met bijbehorende 

protocollen (KNA 4.1) 4002 (bureauonderzoek bij landbodems) en 4003 (inventariserend veldonderzoek, 

overig) (www.sikb.nl) en de gemeentelijke eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar 

Bijlage 6. 

1.2 Afbakening plan- en onderzoeksgebied  

De plangebieden zijn gelijk aan de onderzoeksgebieden waarvoor het archeologische onderzoek is 

uitgevoerd. De oppervlakte van de locaties zijn weergegeven op pagina 4 en de ligging in (Figuur 1 t/m 

3).  

1.3 Overheidsbeleid 

In 1992 heeft Nederland het Europese ‘Verdrag van Malta’ ondertekend. In het verdrag is de omgang 

met het Europees archeologische erfgoed geregeld. Belangrijk daarin is dat voorafgaand aan de 

uitvoering van plannen onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische 

waarden en daar in de ontwikkeling van plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.  

Het wettelijk kader voor de archeologische monumentenzorg is vastgelegd in de Erfgoedwet. Daarnaast 

hebben de verschillende overheden (het rijk, de provincie en de gemeentes) archeologiebeleid 

vastgelegd. 

Gemeenten houden bij de vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een vergunning 

altijd rekening met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden (Wet 

ruimtelijke ordening). 

Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Apeldoorn geldt voor de plangebieden 

onderstaande dubbelbestemmingen (Tabel 1, www.ruimtelijkeplannen.nl). Wanneer deze ondergrenzen 

bij de realisatie van de nieuwe plannen worden overschreden (zie paragraaf 1.4), is archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 
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Plangebied Bestemmingsplan Dubbelbestemming

archeologie 

Ondergrenzen ingrepen archeologie

Achterste 

Kerkweg 2 

Beekbergen 

Beekbergen Lieren 

(2012) 

Middelhoge tot hoge 

archeologische 

verwachtingswaarde 

Respectievelijk groter dan 100 m2 dan 

wel groter 50 m2 en in beide gevallen 

dieper dan 0,5 m -mv 

Dorpstraat 65

Beekbergen 

Beekbergen Lieren

(2012) 

Hoge archeologische

verwachtingswaarde 

Groter dan 50 m2 en dieper

dan 0,5 m -mv 

Dorpstraat 94 

Beekbergen 

Beekbergen Lieren 

(2012) 

Middelhoge tot hoge 

archeologische 

verwachtingswaarde 

Respectievelijk groter dan 100 m2 dan 

wel groter 50 m2 en in beide gevallen 

dieper dan 0,5 m -mv 

Evert Jan 

Boksweg 21 

Beekbergen 

Beekbergen Lieren 

(2012) 

Middelhoge 

archeologische 

verwachtingswaarde 

Groter dan 100 m2 en dieper 

dan 0,5 m -mv 

Evert Jan 

Boksweg 26 

Beekbergen 

Beekbergen Lieren 

(2012) 

Middelhoge 

archeologische 

verwachtingswaarde 

Groter dan 100 m2 en dieper 

dan 0,5 m -mv 

Stoppelbergweg 

25 

Beekbergen 

Buitengebied 

Beekbergen en 

Loenen (2017) 

Hoge archeologische

verwachtingswaarde 

Groter dan 500 m2 en dieper dan 0,35 m 

-mv 

Deventerstraat 

576 

Apeldoorn 

Osseveld-Woudhuis 

(2009) 

Hoge archeologische 

verwachtingswaarde 

Groter dan 500 m2 en dieper dan 0,35 m 

-mv 

Tabel 1: Overzicht dubbelbestemmingen archeologie voor de plangebieden. 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn gelden onderstaande archeologische 

waarden dan wel archeologische verwachtingen voor de plangebieden (Figuur 20 en Figuur 21). 

 Achterste Kerkweg 2: Achterste Kerkweg 2 ligt in een zone die op de archeologische beleidskaart 

(2015) is geclassificeerd als 'terrein met archeologische waarden' (categorie 3).  

 Dorpstraat 65: Uit de beleidskaart volgt dat het plangebied de Dorpstraat 65 ligt in een zone 

die is geclassificeerd als 'terrein met archeologische waarden' (categorie 3).  

 Dorpstraat 94: Uit de beleidskaart volgt dat het plangebied Dorpstraat 94 ligt in een zone die is 

geclassificeerd als 'terrein met archeologische waarden' (categorie 3). 

 Evert Jan Boksweg 21: Uit de beleidskaart volgt dat het plangebied Evert Jan Boksweg 21 ligt in 

een zone die is geclassificeerd als 'terrein met archeologische waarden' (categorie 3). 

 Evert Jan Boksweg 26: Uit de beleidskaart volgt dat het plangebied Evert Jan Boksweg 26 ligt in 

een zone die is geclassificeerd als 'terrein met archeologische waarden' (categorie 3).  

 Stoppelbergweg 25: Uit de beleidskaart volgt dat het plangebied Stoppelbergweg 25 gelegen 

is in een zone met (middel)hoge archeologische verwachting.  

 Deventerstraat 576: Uit de beleidskaart volgt dat het plangebied Deventerstraat 576 gelegen is 

in een zone met (middel)hoge archeologische verwachting. 

Hierbij wijkt de ondergrens voor ingrepen af voor de plangebieden in de bebouwde kom van 

Beekbergen, die allen zijn geclassificeerd als 'terrein met archeologische waarden' (categorie 3). Hier is 

de ondergrens voor verstoringen ruimer (groter dan 100 m2). Er wordt vanuit gegaan dat het 

bestemmingsplan leidend is. 

De adviseur archeologie van Apeldoorn heeft aangegeven dat vanwege de herbestemming voor alle 

locaties een archeologische bureauonderzoek met verkennende boringen dient te worden uitgevoerd. 
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1.4 Toekomstige situatie 

In de toekomstige bestemmingsplannen worden de volgende bestemmingen gewijzigd (Figuur 4). 

Figuur 4: Toekomstige situatie binnen het plangebied. 

 Het plan voor Achterste Kerkweg 2 betreft de sloop van de bestaande woning, waarna de bouw 

van een schuur (met werkplaats voor een aannemer) zal worden gerealiseerd.  

 Het plan aan de Dorpstraat 65 betreft de sloop van de bestaande woning en de nieuwbouw van 

een kantoorunit (daar waar eerst de woning stond) . 

 Het plan voor Dorpstraat 94 behelst de sloop van de bestaande bebouwing, waarna deze locatie 

in gebruik genomen wordt als tuin. 

 Het plan voor Evert Jan Boksweg 21 behelst de sloop van de bestaande bebouwing, waarna 

deze locatie in gebruik genomen wordt als tuin.  

 Het plan voor Evert Jan Boksweg 26 behelst de sloop van de bestaande bebouwing, waarna 

deze locatie in gebruik genomen wordt als tuin. 

 Het plan aan de Stoppelbergweg 25 betreft sloop van de bestaande bebouwing, waarna natuur 

zal worden ontwikkeld.  

 Het plan aan de Deventerstraat 576 behelst sloop van de bestaande bebouwing. 

Voor zover bekend is binnen het plangebied geen bodem- en/of grondwatersanering nodig in het kader 

van de milieuhygiëne. Het waterpeil c.q. bodempeil binnen het plangebied zal niet veranderen door de 

geplande bodemingrepen. 

1.5 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

De opdrachtgever heeft geen specifieke doelen en wensen ten aanzien van de uitvoering van het 

archeologische onderzoek, anders dan de standaard doelstellingen zoals hieronder geformuleerd. 
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Bureauonderzoek 

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

met behulp van informatie van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden 

binnen het omschreven onderzoeksgebied.  

Het resultaat is een standaardrapport bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische 

verwachting en een advies. Op basis hiervan wordt vastgesteld of vervolgonderzoek nodig is en zo ja, 

welke strategie hierbij het beste gevolgd kan worden.  

Inventariserend Veldonderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek (IVO) (landbodems) is het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. Het gaat om 

gebiedsgericht onderzoek door middel van waarnemingen in het veld, waarbij (extra) informatie wordt 

verkregen over bekende en of verwachte archeologische waarden in het onderzoeksgebied.  

Het resultaat van het IVO is een standaardrapport IVO-O met een waardering en een inhoudelijk 

(selectie)advies (buiten normen van tijd en geld). Aan de hand hiervan kan een beleidsbeslissing (meestal 

een selectiebesluit) worden genomen. Indien er onvoldoende gegevens voor waardering en selectie-

advies zijn, kunnen deze niet opgesteld worden. Er kan dan worden geadviseerd tot vervolgonderzoek 

of om af te zien van verder onderzoek. 

Om te komen tot het resultaat moeten de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau waarop de 

beleidsbeslissing gefundeerd genomen kan worden, d.w.z. dat de archeologische waarden van het 

terrein/vindplaats in voldoende mate zijn vastgesteld. 

Het inventariserend veldonderzoek kent drie fasen: een verkennende, een karterende en een 

waarderende fase. Voor goed uitgevoerd archeologisch onderzoek is het niet altijd nodig om al deze 

fasen te doorlopen dat hangt af van de situatie. Dit onderzoek betreft een verkennend onderzoek. De 

verkennende fase heeft als doel om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap 

(bodemopbouw) die van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme 

zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor mogelijk vervolgonderzoek. 

Om de bovenstaande 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? 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? 

 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied?
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Huidige situatie 

Om de huidige situatie en mogelijke verstoringen van de bodem in kaart te brengen zijn de volgende 

bronnen geraadpleegd: 

 Huidige topografische kaart (Figuur 1); 

 Luchtfoto uit 2019 (via PDOK); 

 Grondwatertrappen op de Bodemkaart schaal 1:50.000 versie 2006 (via geoplaza.vu.nl); 

 (Rijks)monumenten (via archis.cultureelerfgoed.nl): geen bebouwing aanwezig; 

 Informatie van de opdrachtgever over het plangebied; 

 Informatie over ondergrondse tanks (www.bodemloket.nl); 

 Informatie over kabels en leidingen (KLIC-melding); 

 Informatie over de huidige bebouwing: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

(bagviewer.kadaster.nl). 

Voor het huidige gebruik van de plangebieden wordt verwezen naar paragraaf 1.4, Tabel 1 en de kolom 

huidige bestemming. Binnen alle plangebieden is bebouwing aanwezig die door de gemeente 

(verwijzing gemeentelijke monumentenlijst) of het rijk (archis.cultureelerfgoed.nl) niet is aangemerkt als 

historisch waardevol. Rondom de bebouwing is deels verharding aanwezig in de vorm van klinkers. De 

verkregen/beschikbare bouwtekeningen zijn weergegeven in Bijlage 7. 

Van plangebied Dorpstraat 65 is geen bouwtekening ontvangen. Het huis en de werkplaats stamt uit 

1936 (bagviewer.kadaster.nl). Gezien de ouderdom van het huis zal er geen bouwput zijn aangelegd, 

maar is er gebruik gemaakt van sleuvenfunderingen, waardoor niet het gehele bouwvlak is verstoord. 

De sleuven zullen waarschijnlijk tot aan de onderzijde van het enkeerddek, op waarschijnlijk 0,90 m -mv, 

hebben gereikt (naar analogie van bouwtekening Dorpsstraat 94). 

Van plangebied Dorpstraat 94 is een bouwtekening van het huis ontvangen, waarbij het huis uit 1968 

stamt (bagviewer.kadaster.nl). Het huis is gefundeerd tot een diepte van 0,90 m -mv. Onduidelijk is of 

voor het huis een bouwput is uitgegraven of dat voor het huis nog gebruik is gemaakt van een 

sleuvenfundering, aangezien vanaf het eind van de jaren 60 steeds vaker een bouwput werd aangelegd. 

Van het plangebied Achterste kerkweg 2 is een bouwtekening van het huis ontvangen. Het huis stamt 

uit 1931 en de loods/schuur uit 1970 (bagviewer.kadaster.nl). Gezien de ouderdom van het huis zal 

gebruik gemaakt van een sleuvenfundering die tot 0,65 m -mv reikt.  Aan de voorzijde onder de hal bij 

de voordeur is een kelder aangelegd tot een diepte van 1,80 m -mv. 

Van de twee plangebieden aan de Evert Jan Boksweg 21 en 26 is één tekening ontvangen van een garage 

en twee tekeningen van woningen, waarbij sterk wordt betwijfeld of de tekeningen wel betrekking 

hebben op de twee adressen. Het huis aan de Evert Jan Boksweg 21 stamt uit 1968 en het huis nummer 

26 uit 1966 (bagviewer.kadaster.nl). Aangenomen dat de verstoringsdiepte  op de tekeningen ook geldt 

voor deze huizen dan is de bodem tot een diepte van 0,85 m -mv verstoord. Waarschijnlijk is nog gebruik 

gemaakt van sleuvenfundering, waardoor niet het gehele bouwvlak van het huis is verstoord. 

Van plangebied Stoppelbergweg 25 is alleen een bouwtekening van een schuurtje ontvangen. Het huis 

stamt uit 1935 (bagviewer.kadaster.nl). Als voor de bouw van het huis de bodem even diep is verstoord 

als voor het schuurtje, dan reikt de bodemverstoring tot 0,65 m -mv. Gezien de ouderdom van het huis 

zal sprake zijn van een sleuvenfundering, waardoor niet het gehele bouwvlak is verstoord. 

Van het plangebied Deventerstraat 576 is een verbouwingstekening uit 1988 van de woning ontvangen. 

De woning stamt uit 1920 bagviewer.kadaster.nl). Uit de bouwtekening blijkt dat de woning tot een 
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diepte van 0,80 m -mv is gefundeerd. En dat voor de vloer van de bestaande bijkeuken aan de achterzijde  

de grond tot een diepte van ca. 0,30 m -mv is verstoord. Gezien de ouderdom van het huis zal sprake 

zijn van een sleuvenfundering, waardoor niet het gehele bouwvlak van het huis is verstoord. 

Er zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks aanwezig op de te onderzoeken locaties 

(www.bodemloket.nl). 

Op de KLIC meldingen is op alle locaties een bovengrondse hoogspanningsleiding aanwezig. 

Naar elk gebouw zijn huisaansluitingen voor gas, data, water en elektriciteit aanwezig. Bij de 

Deventerstraat en Achterste Kerkweg is een deel van het plangebied onderdeel van de stoep/berm, 

daaronder liggen diverse leidingen voor riool, gas, elektra en/of telecommunicatie. 

Op de bodemkaart (Bijlage 2) staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van 

zogenaamde grondwatertrappen (I t/m VII). De plangebieden binnen Beekbergen worden allen naar 

verwachting gekenmerkt door een diepe grondwaterstand (grondwatertrap VII). Dit betekent dat de 

gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80 cm en de gemiddeld laagste grondwaterstand 

dieper dan 160 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. Het plangebied aan de Deventerstraat 576 in 

Apeldoorn wordt naar verwachting gekenmerkt door een matig diepe grondwaterstand (grondwatertrap 

V). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm en de gemiddeld 

laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 

2.2 Beschrijving van aardwetenschappelijke gegevens 

Om het landschap ter plaatse en rondom het plangebied in kaart te brengen, zijn de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

 Geologische overzichtskaart van Nederland schaal 1:600.000 (https://www.grondwatertools.nl/ 

geologische-overzichtskaart); 

 Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000 versie 2019 (BRO 2020, Maas e.a. 2017); 

 Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 versie 2018 (BRO 2019); 

 Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) (www.ahn.nl, AHN3 grid 0,5 x 0,5 m); 

De zes plangebieden in Beekbergen liggen op de Veluwestuwwal en het plangebied Deventerstraat 576 

in Apeldoorn 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) (Stouthamer et al. 2015 en Berendsen 2005). De door het landijs gevormde afzettingen 

worden tot de Formatie van Drente gerekend. 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. Ten oosten van de Veluwe stuwwal is een uitgestrekt gebied met 

daluitspoelingswaaiers en sneeuwsmeltwaterafzettingen ontstaan, nadat het landijs was gesmolten. In 

onderstaande tabel (Tabel 2) is weergegeven binnen welke geomorfologische eenheid de plangebieden 

liggen volgens de geomorfologische kaart (Bijlage 1). 
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Plangebied Geomorfologische eenheid 

Achterste Kerkweg 2 Beekbergen Stuwwal (B11) 

Dorpstraat 65 Beekbergen Stuwwalglooiing (H11) 

Dorpstraat 94 Beekbergen Stuwwal (B11) 

Evert Jan Boksweg 21 Beekbergen Stuwwal (B11) 

Evert Jan Boksweg 26 Beekbergen Stuwwal (B11) 

Stoppelbergweg 25 Beekbergen Stuwwal (B11) en Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten 

(L54) 

Deventerstraat 576 Apeldoorn Welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen (L21)

Tabel 2: Geomorfologische eenheid per plangebied. 

Hoewel er ook sneeuwsmeltwaterafzettingen zijn gevormd in het Saalien, is het merendeel gevormd in 

het Weichselien (Stouthamer et al. 2015). 

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. Tijdens het Pleniglaciaal (ca. 75.000 – 15.700 jaar geleden) is de 

bodem permanent bevroren geweest (Cohen et al. 2009). Hierdoor is het sneeuwsmelt- en regenwater 

gedwongen over het oppervlak af te stromen waarbij zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen zijn 

afgezet en dalen uitgesleten. Deze zijn zowel ten westen, noorden, oosten en zuiden van de 

plangebieden in Beekbergen aanwezig (Bijlage 1, code R21: droogdal) en ten oosten en zuiden van het 

plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn (Bijlage 1, code R23: dalvormige laagte). De fluvioperi-

glaciale afzettingen bevinden zich in de diepere ondergrond van het plangebied en bestaan uit fijn en 

grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten, en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend 

(De Mulder et al. 2003). De fluvio(peri)glaciale afzettingen zijn later grotendeels bedekt met dekzand. 

Op de geomorfologische kaart staat binnen de plangebied geen dekzand aangegeven. Dit betekent niet 

dat er geen dekzand kan zijn afgezet, maar in het geval de dekzandbedekking dunner is dan 50 cm, deze 

niet is weergegven. 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 2005). 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. Het dekzandpakket is vaak niet dikker dan 1,2 m en ligt 

meestal op grindrijke, grove zanden (fluvioperiglaciale afzettingen). De gemeente Apeldoorn heeft een 

eigen geomorfologische kaart die is gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN). 

De geomorfologische eenheden die volgens de gecombineerde hoogtekaart en de gemeentelijke 

geomorfologische kaart (Figuur 5, Figuur 6 en Figuur 7) binnen de plangebieden aanwezig zijn worden 

weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 3). 

Plangebied Geomorfologische eenheid volgens gemeentelijke kaart 

Achterste Kerkweg 2 Beekbergen Glooiing van hellingafspoelingen (Dhg) 

Dorpstraat 65 Beekbergen Kleine daluitspoelingswaaier (DWk) 

Dorpstraat 94 Beekbergen Glooiing van hellingafspoelingen (Dhg) 

Evert Jan Boksweg 21 Beekbergen Glooiing van hellingafspoelingen (Dhg) 

Evert Jan Boksweg 26 Beekbergen Glooiing van hellingafspoelingen (Dhg) 

Stoppelbergweg 25 Beekbergen Dalglooiing (Dg) 

Deventerstraat 576 Apeldoorn Dekzandruggen en -koppen op helling- en 

daluitspoelingswaaierafzettingen (Er) 

Tabel 3: Geomorfologische eenheid volgens gemeentelijke kaart per plangebied. 

Uit ervaring met onderzoeken binnen de gemeente Apeldoorn is gebleken dat de betrouwbaarheid  en 

indeling van de onderscheiden eenheden op deze kaart te wensen overlaat, aangezien deze niet in het 

veld geverifieerd.  Voor het onderzoek wordt uitgegaan van de geomorfologische eenheden zoals deze 

op de geomorfologische kaart staan aangegeven. 
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Figuur 5: De plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: 

www.ahn.nl) met daarop geprojecteerd de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. 
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Figuur 6: Het plangebied Stoppelbergweg op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl) met daarop 

geprojecteerd de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. 
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Figuur 7: Het plangebied aan de Deventerstraat 576 op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl) met 

daarop geprojecteerd de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn. 

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. Voor zover 

bekend liggen er geen beken in de directe omgeving van zowel de plangebieden in Beekbergen als 

mede het plangebied in Apeldoorn. Wel liggen er zogenaamde droge dalen  (Bijlage 1, code R21) en 

dalvormige laagtes (Bijlage 1 code R23) uit het Saalien/Weichselien ten westen van het plangebied, maar 

deze zijn in het Holoceen niet meer watervoerend. 

In onderstaande tabel (Tabel 4) is weergegeven welke bodems er binnen de plangebied worden 

verwacht volgens de bodemkaart (Bijlage 2). 
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Plangebied Geomorfologische eenheid volgens gemeentelijke kaart

Achterste Kerkweg 2 Beekbergen Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ30g)

Dorpstraat 65 Beekbergen Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ30g) 

Dorpstraat 94 Beekbergen Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ30g) 

Evert Jan Boksweg 21 Beekbergen Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ30g) 

Evert Jan Boksweg 26 Beekbergen Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ30g) 

Stoppelbergweg 25 Beekbergen Haarpodzolgrond (Hd21) 

Deventerstraat 576 Apeldoorn Veldpodzolgrond (gHn30) 

Tabel 4: Bodemeenheid per plangebied. 

De plangebieden binnen de bebouwde kom in Beekbergen zijn op de bodemkaart niet gekarteerd 

vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Op grond van de aangrenzende kaarteenheden worden 

er in deze plangebieden hoge zwarte enkeerdgronden (code zEZ30g) verwacht, die zijn gevormd in grof 

zand, waarbij grind binnen 40 cm -mv word verwacht.  Volgens de bodemkaart worden in het plangebied 

Stoppelbergweg 25 te Beekbergen haarpodzolgronden verwacht (code Hd21), die zijn gevormd in 

leemarm en zwak lemig fijn zand en mogelijk vergraven zijn. Volgens de bodemkaart worden in het 

plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn veldpodzolgronden (code gHn30) verwacht, die zijn 

gevormd in grof zand en waarbij grind binnen 40 cm -mv aanwezig is. 

De hoge zwarte enkeerdgronden bestaan uit een donkere, humeuze bovengrond van meer dan 50 cm 

dik met daaronder de oorspronkelijke bodem. De humeuze bovengrond betreft op de hogere zandgron-

den vaak een plaggendek, ook wel esdek genoemd. Plaggendekken zijn ontstaan, doordat in Oost-

Nederland vanaf ca. de 16e eeuw op grote schaal het systeem van potstalbemesting is toegepast (Spek 

2004). Plaggen worden met mest van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid om de bodem 

vruchtbaarder te maken. In de loop van de tijd is een plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan. 

De oorspronkelijke bodem onder het plaggendek is op de hogere zandgronden vaak een podzolgrond. 

De podzolgronden bestaan uit een humeuze, donkere bovengrond (Ap-horizont), die ca. 25 cm dik is, 

waaronder een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is (De Bakker & Schelling 1989). Hieronder 

ligt de bruingekleurde B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-horizont. Afhan-

kelijk van de vroegere bodembewerking is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere 

mate intact. De veldpodzolgronden liggen in de relatief lage delen van het Pleistoceen en wel typisch in 

de zogenaamde afvoerloze laagten terwijl haarpodzolgronden uitsluitend te vinden zijn op de hogere 

delen van het Pleistoceen en wel in het bijzonder op de armere stuwwallen (De Bakker & Schelling 1989). 

2.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Om de historische situatie en mogelijke verstoringen van de bodem in kaart te brengen zijn de volgende 

bronnen geraadpleegd: 

 Oude kadasterkaarten: kadastrale minuut en oorspronkelijk aanwijzende tafels 1811 – 1832 voor 

toenmalige eigenaar/gebruiker (beeldbank.cultureelerfgoed.nl); 

 Caert der Limitten van de Hooge en Vrye Heerlijckheid Het Loo 1748-1762 door Willem Leenen; 

 Historische kaarten uit de afgelopen 200 jaar (www.topotijdreis.nl); 

 Historisch-landschappelijk informatiesysteem, Histland (Dirkx & Nieuwenhuizen 2013), 

geraadpleegd via archis.cultureelerfgoed.nl; 

 Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland: geen waardevolle elementen in 

het plangebied of in de directe omgeving; 

 Cultuurhistorische regiobeschrijving provincie Gelderland (CultGIS/Haartsen 2009);  

 Cultuurhistorische analyse Beekbergen en Lieren Meijel et al. 2009); 

 Cultuurhistorische analyse Apeldoorn Noord-Oost (Opmeer e.a. 2007); 

 Archeologische en overige cultuurhistorische rapporten van onderzoek binnen het 

onderzoeksgebied: is niet van toepassing; 

 Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (www.ikme.nl): geen verwachting op specifieke resten uit WOII; 
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 V.1 & V.2 inslagen in Nederland (vergeltungswaffen.nl): geen inslagen bekend die voor een 

bodemverstoring gezorgd kunnen hebben; 

 Topografische kaart van Nederland (Figuur 1); 

 Informatie over de huidige bebouwing: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

(bagviewer kadaster.nl); 

 Bouw-/constructietekeningen van te slopen of te wijzingen historische bouwwerk: is niet van 

toepassing; 

 Gegevens van milieukundig bodemonderzoek (www.bodemloket.nl): geen gegevens 

beschibaar; 

 Luchtfoto uit 2019 (PDOK); 

 Geomorfologische kaart van Nederland: hierop zijn geen bodemverstoringen t.p.v. het 

plangebied aangegeven; 

 Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000: hierop zijn geen bodemverstoringen t.p.v. het 

plangebied aangegeven; 

 Vergraven gronden project Alterra (Brouwer & Van der Werff 2012): hierop zijn geen 

bodemverstoringen t.p.v. het plangebied aangegeven; 

 Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) (www.ahn.nl): hierop zijn geen kunstmatige 

ophogingen en/of afgravingen zichtbaar; 

 In het kader van dit onderzoek zijn geen archieven geraadpleegd omdat een gerichte 

vraagstelling ontbreekt. 

Hieronder volgt een beschrijving van het historische gebruik (bebouwing, landbouwgrond, historische 

wegen etc. Aard, omvang, diepteligging en locatie van (mogelijke) bodemverstoringen, 

bodemvervuilingen. 

De hedendaagse dorpen rondom de Veluwe liggen veelal op de flanken van de stuwwal op de overgang 

van hoog naar laag, zoals ook voor de vijf plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen 

alsmede voor het plangebied Stoppelbergweg 25 buiten de bebouwde kom van Beekbergen het geval 

is. Het plangebied Deventerstraat 576, aan de oostelijke rand van de huidige bebouwde kom van 

Apeldoorn, ligt net buiten de flank van de stuwwal op het relatief vlakke deel van de 

sneeuwsmeltwaterafzettingen. Voor deze locatie geldt dat het een moerassig terrein met droge en natte 

heidevelden was die respectievelijk op de hogere plaatsen delen dan wel lager delen voorkwamen 

(Opmeer et al. 2007). De onontgonnen en voor landbouw minder geschikte gebieden hoger op de 

Veluwe waren in gebruik als heide en weidegrond. Op de flanken lager de akkers en de lager gelegen 

delen waren in gebruik als weide- en hooilanden. De beken op de Veluwe werden na de uitvinding van 

boekdrukkunst gebruikt voor de papierindustrie. Diverse papiermolens verschenen aan natuurlijke 

beken die op de lagere delen van de Veluwe stroomden (Haartsen 2009), maar op de hogere delen 

werden ook sprengen aangelegd. Een spreng is een door mensen gegraven of verlegde beek met 

zodanige gegraven bronnen dat er onder druk staand grondwater aan de oppervlakte wordt gebracht. 

De Oude Beek ten noorden van Beekbergen is zo’n beek. Binnen de plangebieden in Beekbergen en de 

directe omgeving worden geen sprengen verwacht. De plangebieden Dorpsstraat 65 en 94, Achterste 

Kerkweg 2, Evert Jan Boksweg 21 en 26 liggen binnen het esdorp Beekbergen waarvan de oorsprong 

teruggaat tot in de Vroege Middeleeuwen (Haartsen 2009). De geschreven geschiedenis van Beekbergen 

en het naburige Engeland gaat terug tot het begin van de negende eeuw (Meijel et al. 2009). Beekbergen 

en Engeland werden voor het eerst in schenkingsakten genoemd. In een akte uit het jaar 801 wordt 

Engeland genoemd. De ongedateerde kerkelijke schenkingsakte waarin Beekbergen voor het eerst 

wordt genoemd, is zeer waarschijnlijk in dezelfde tijd opgesteld. Beekbergen bestond lange tijd uit twee 

bebouwingsconcentraties: één bij de kerk en één langs het beekdal van de Oude Beek. De eerste 

bebouwing bij de kerk stond aan de huidige Dorpstraat. Daarna ontstond geleidelijk een radiale 

structuur met verspreide bebouwing langs de kerkwegen. Deze liepen vanuit de omliggende 

buurschappen naar Beekbergen, zoals de Kerkweg, de Voorste Kerkweg en de Achterste Kerkweg. Aan 

de Dorpstraat, die deel uitmaakte van de hoofdverbindingsweg tussen Engeland en Lieren, ontstond bij 
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de kerk een dorpskern met onder andere een smederij, een herberg en een schooltje. Een andere 

belangrijke route in de structuur van Beekbergen was de Arnhemseweg, een eeuwenoude route van 

Apeldoorn naar Arnhem. Het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn maakte onderdeel uit van het 

Ankelaarsche veld. De plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen zijn op Histland niet 

gekarteerd, maar maken op grond van de aangrenzende gebieden onderdeel uit van de 

kampontginningen met plaatselijke essen, waarvan de mate van verandering in de loop van de tijd niet 

is vastgesteld. Het plangebied Stoppelbergweg 25 Beekbergen en Deventerstraat 576 Apeldoorn maken 

volgens Histland onderdeel uit van de heideontginningen en bossen (sedert 1850), waarvan de mate 

van verandering in de loop van de tijd niet is vastgesteld. 

2.3.1. Plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Op de kaart van de 

Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (Figuur 8) zijn de plangebieden in de huidige 

bebouwde kom van Beekbergen onbebouwd en zijn in gebruik als akker. Bebouwing is vooral ten 

noorden, oosten en westen van het plangebied aanwezig. De Dorpstraat en de straat de Hoeven (ten 

oosten van de plangebieden) is al aanwezig. Ten noorden van de plangebieden is de Oude Beek te zien, 

die wordt gevoed door sprengen (westzijde afbeelding). Op het minuutplan uit het begin van de 19e

eeuw (Figuur 9) zijn de plangebieden onbebouwd en in gebruik als akkerland. De huidige Dorpstraat 

heet hier nog Tweede Kerkweg en de huisdige Achterste Kerkweg heet hier Eerste Kerkweg. Op de kaart 

uit 1868 (Figuur 10) is de landschappelijke inrichting van de plangebieden en de directe omgeving goed 

te herkenen, waarbij de akkers in het wit zijn weergegeven en bos in het groen. Het plangebied is nog 

steeds onbebouwd en in gebruik als akker. Op het afgebeelde kaartmateriaal vanaf 1935 tot en met 

1997 (Figuur 11) is de ontwikkeling van de plangebieden in de 20 eeuw te zien. Vanaf het begin van de 

jaren dertig van de 20e eeuw  komt er binnen de plangebieden langzamerhand bebouwing te staan. 

Tegen het einde van de jaren 70 van de 20e eeuw is er bebouwing binnen alle plangebieden aanwezig. 

De huidige situatie wordt weergegeven door Figuur 2. 

Figuur 8: De plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen op de kaart van de Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 

door Willem Leenen (bron: www.geheugenvanapeldoorn.nl). 
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Figuur 9: De plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw 

(bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

Figuur 10: De plangebieden in de bouwde kom van Beekbergen op de kaart uit 1868, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 
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Figuur 11: De plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen op de topografische kaarten uit 1935, 1962, 1970, 1976, 

1988 en 1997 (bron: www.topotijdreis.nl). 

Op basis van bodemloket kan de conclusie getrokken worden dat op de meeste locaties binnen de 

bebouwde kom van Beekbergen geen informatie is over eerder uitgevoerd milieukundig onderzoek en 

dat hier geen ondergrondse tanks bekend zijn (www.bodemloket.nl). Op het terrein aan de Dorpstraat 

65 te Beekbergen lijkt (gedeeltelijk) een sanering te zijn uitgevoerd. Hiervoor is navraag gedaan bij 

opdrachtgever, maar is (nog) geen informatie ontvangen. Voor de verstoring van de bodem onder de 

bestaande bebouwing wordt verwezen naar paragraaf 2.1. 

2.3.2. Plangebied Stoppelbergweg 25 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Op de kaart van de 

Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (Figuur 12) is het plangebied onbebouwd en 

maakt onderdeel uit van de woeste grond (waarschijnlijk heide). Op het minuutplan uit het begin van de 

19e eeuw (Figuur 13) is het plangebied onbebouwd en in gebruik als heide. Door het plangebied lopen 

enkele zandpaden. Op de kaart uit 1893 (Figuur 14) is de landschappelijke inrichting van het plangebied 

en de directe omgeving goed te herkenen, waarbij de heide in het wit met rode stippen en het bos in 

donkergroen is weergegeven. Het plangebied is nog steeds onbebouwd en in gebruik als heide. Op het 

afgebeelde kaartmateriaal vanaf 1935 tot en met 1997 (Figuur 11) is de ontwikkeling van de 

plangebieden in de 20 eeuw te zien. Tegen het einde van de jaren 50 van de 20e eeuw is voor het eerst 

bebouwing binnen het plangebied te zien (zie kaart uit 1962). De huidige situatie wordt weergegeven 

door Figuur 1. 
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Figuur 12: Het plangebied op de kaart van de Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (bron: 

www.geheugenvanapeldoorn.nl). 

Figuur 13: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 
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Figuur 14: Het plangebied op de kaart uit 1893, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 

Figuur 15: Het plangebied op de topografische kaarten uit 1935, 1962, 1970, 1976, 1988 en 1997 (bron: www.topotijdreis.nl). 
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Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan (www.bodemloket.nl). Voor de verstoring van de bodem onder de bestaande bebouwing wordt 

verwezen naar paragraaf 2.1. 

2.3.3. Plangebied Deventerstraat 576 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Op de kaart van de 

Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (Figuur 16) is het plangebied onbebouwd en 

maakt onderdeel uit van de woeste grond (waarschijnlijk heide). De Deventerwegten noordwesten van 

het plangebied is al aanwezig. Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (Figuur 17) is het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als heide (perceel 1138) en voor een klein deel als hakhout (perceel 

1139). Op de kaart uit 1872 (Figuur 18) is de landschappelijke inrichting van het plangebied en de directe 

omgeving goed te herkenen, waarbij de heide in het wit met rode stippen, het bos in donkergroen, de 

akkers in wit en de weilanden in wit met een lichtgroene arcering is weergegeven. Het plangebied is nog 

steeds onbebouwd en nu in gebruik als bos. Op het afgebeelde kaartmateriaal vanaf 1935 tot en met 

1997 (Figuur 11) is de ontwikkeling van de plangebieden in de 20 eeuw te zien. Op de kaart uit het 

midden van de jaren 30 van de 20e eeuw is voor het eerst bebouwing binnen het plangebied te zien. De 

huidige situatie wordt weergegeven door Figuur 3. 

Figuur 16: Het plangebied op de kaart van de Heerlijkheid het Loo uit 1748-1762 door Willem Leenen (bron: 

www.geheugenvanapeldoorn.nl). 
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Figuur 17: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

Figuur 18: Het plangebied op de kaart uit 1872, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 
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Figuur 19: Het plangebied op de topografische kaarten uit 1935, 1962, 1970, 1976, 1988 en 1997 (bron: www.topotijdreis.nl). 

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

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan (www.bodemloket.nl). Voor de verstoring van de bodem onder de bestaande bebouwing wordt 

verwezen naar paragraaf 2.1. 
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2.4 Beschrijving van archeologische gegevens 

Om een beeld te krijgen van de archeologische gegevens, zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Archeologische Monumenten Kaart (AMK) (via archis.cultureelerfgoed.nl); 

 Beschermde archeologische Rijksmonumenten (via archis.cultureelerfgoed.nl); 

 Archeologische onderzoeken en vondstlocaties uit het Archeologische Informatiesysteem 

(Archis) (archis.cultureelerfgoed.nl); 

 Digitaal Archief (DANS) Rapporten en onderzoeksgegevens van archeologisch onderzoek 

(https://easy.dans.knaw.nl/); 

 Historische kaarten (zie paragraaf 2.2); 

 Gemeentelijke archeologische kennis/waardenkaart (Van Heeringen e.a. 2012) en beleidskaart 

(Gemeente Apeldoorn 2015); 

 Archeologische Werkgroep Apeldoorn (Chris Nieuwehuize). 

Per plangebied worden de archeologische gegevens behandeld, waarbij de vijf locaties binnen de 

bebouwde kom als één geheel zal worden behandeld. 

2.4.1. Plangebieden bebouwde kom Beekbergen 

Binnen de plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen zijn geen archeologische monumenten 

(AMK-terreinen), onderzoeksmeldingen en vondstmeldingen aanwezig. In een straal van 500 m rondom 

het plangebied is één AMK-terrein,  zijn 27 onderzoeksmeldingen en drie vondstlocaties gemeld. Gezien 

het grote aantal onderzoeksmeldingen is een straal van ca. 250 m ruim voldoende om een indruk te 

krijgen wat er binnen de plangebieden te verwachten is (Tabel 5, Bijlage 3). 

Onderzoeksmelding 2096656100 (Klein Canada, Huizinga-Schreur 2008) 

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat zich ter plaatse een enk bevindt die grotendeels 

onverstoord is. De dikte van de enk varieert tussen 0,8 en 1,4 m. Het uitgangspunt was om drie 

proefsleuven verdeeld over het plangebied te graven. Sleuf 1 vertoonde in de bovenste 0,3 m 

aanzienlijke verstoringen door de aanleg van diverse kabels. Verder bleek de bodem onverstoord. Er zijn 

geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen. Bij sleuf 2A en 2B bleek, evenals de eerste sleuf, 

de enk onverstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Kort na aanvang van het 

aanleggen van sleuf 3 zijn de werkzaamheden gestaakt door de aanwezigheid van gas- en 

waterleidingen. Om verdere overlast en schade te voorkomen is met zowel de gemeentelijk archeoloog 

als de opdrachtgever overeengekomen de werkzaamheden op een later tijdstip, tijdens het bouwrijp 

maken van de bodem, voort te zetten en af te ronden. 

Onderzoeksmelding 2103394100 (Voorste Kerkweg, Oude Rengerink 2005) 

De ongeroerde grond bestaat uit matig fijn tot matig grof zand dat licht grindig is en matig gesorteerd 

is. Het zand is te interpreteren als een helling- of smeltwaterafzetting. In het top van het zand is een AE-

horizont, AB-horizont en een B-horizont aangetroffen. De diepte waarop de ongeroerde grond werd 

aangetroffen lag gemiddeld tussen 60 en 80 cm -mv. De bovengrond bestond uit een cultuurdek (esdek) 

aangetroffen, dat 50-90 cm dik was. De archeologische indicatoren die in het esdek zijn aangetroffen 

zijn met de plaggenmest mee het land opgebracht en duiden dus niet op een archeologische vindplaats. 

Geen vervolgonderzoek. 

Onderzoeksmelding 2290350100 (Voorste Kerkweg, Horn 2010) 

enkeerdgrond ligt. Het humeuze dek reikt hier tot dieptes van 90-130 cm –mv. Onder het humeuze dek 

bevindt zich in alle boringen een Bhs-horizont. In de boringen en tijdens de veldinspectie is geen 

archeologisch vondstmateriaal aangetroffen dat kan wijzen op menselijke bewoning in het verleden. Op 

basis van historisch kaartmateriaal en achtergrondliteratuur werd het plangebied vanaf de 18e eeuw 

vooral gebruikt voor akkerbouw en grasland. Voorlopers van de Ruitersmolenweg en de Voorste 

Kerkweg kunnen wel door het plangebied hebben gelopen. Het humeuze dek en de deels intacte 

podzolbodem kunnen archeologisch vondstmateriaal en sporen herbergen van vóór de 18e eeuw. Zo 
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zijn in de omgeving van het plangebied archeologische resten gevonden en opgegraven uit de Vroege- 

tot Late-Middeleeuwen. Onder het humeuze dek kunnen archeologische resten worden verwacht zoals 

crematiegraven uit de Bronstijd – IJzertijd of stenen artefacten uit het Neolithicum die in de omgeving 

van het plangebied zijn gevonden. 

Onderzoeksmelding 2290626100 (Dorpstraat, Horn 2010) 

In plangebied 5 is onder in de boringen (14 tot 18) vanaf een diepte tussen 60 en 100 cm -mv zeer tot 

matig fijn, zwak (tot matig) siltig (dek)zand gevonden dat over het algemeen sporen grind bevat. Het 

zand is bruingeel, donkerbruin, bruinoranje of grijsgeel van kleur. Bodemvorming in het dekzand en/of 

in de grovere stuwwalafzettingen bestaat uit een podzolbodem die is afgedekt door een plaggendek. 

Het plangebied ligt ofwel geheel op een stuwwalplateau of geheel op een glooiing van 

hellingafzettingen, wat op basis van het onderzoek niet duidelijk kon worden beoordeeld. De 

bodemopbouw in de boringen komt overeen met de verwachting dat hier een hoge zwarte 

enkeerdgrond ligt. Onder het humeuze dek bevindt zich in alle boringen een bruinige Bhs-horizont. In 

de boringen en tijdens de veldinspectie werd geen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen dat 

eenduidig zou kunnen wijzen op menselijke bewoning in het verleden. In plangebied 5 wijst een deels 

intacte podzolbodem en het opgebrachte humeuze dek erop dat eventuele archeologische resten vanaf 

het Midden-Neolithicum aanwezig kunnen zijn. 

Onderzoeksmelding 2319210100 (Notaris Feithpad, Kremer et al. 2011) 

De ondergrond in het plangebied bestaat uit matig fijn, matig siltig en matig grindhoudend zand dat 

slecht gesorteerd is en scherp aanvoelt. Dit zijn typische kenmerken voor hellingafzettingen dan wel 

daluitspoelwaaierafzettingen, die op grond van de lithologie niet van elkaar kunnen worden 

onderscheiden. Op deze afzettingen ligt een 65-95 dik plaggendek bestaande uit een Aap- en een Aa-

horizont. Op het plaggendek lag een 40-50 cm dik pakket opgebrachte grond, bestaande uit humeus 

zand met gele zandvlekken. In de boringen 2-4 ligt boven dit pakket een gebroken puinlaag van 40-50 

cm dik, die als verharding van de tennisbaan heeft gefungeerd. Gezien de dikte van het plaggendek is 

er sprake van een enkeerdgrond. Onder de enkeerdgrond is geen podzolbodem aangetroffen. Deze is 

waarschijnlijk door verploeging opgenomen in de onderzijde van het plaggendek. Op grond van de 

resultaten van het onderzoek (aantreffen van een plaggendek) wordt voor het plangebied een 

vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven geadviseerd. 

Onderzoeksmelding 2383899100 (Dorpstraat 95, Hoven 2012) 

Bij aankomst in het plangebied aan de Dorpstraat 95 te Beekbergen moest worden vastgesteld dat de 

gehele bouwput voor het nieuw te bouwen huis aan de Dorpstraat 95 reeds was aangelegd tot op circa 

1,0 tot 1,2 meter onder het maaiveld. De bouwput zoals deze door de opdrachtgever is aangelegd is in 

overzicht gefotografeerd en opgemeten. In het zuidelijke profiel is één kolom gefotografeerd om de 

bodemopbouw vast te leggen. Er is zoals verwacht sprake van een intact plaggendek op het dekzand. 

In de profielen en in het vlak van de bouwput, alsmede in de grond op de stort, waren zo geen indicaties 

voor archeologische resten zichtbaar. 

Onderzoeksmelding 2429590100 (Kerkeveld, Kremer 2014) 

De natuurlijke ondergrond in het plangebied (C-horizont) bestaat inderdaad uit matig grof, matig siltig, 

matig tot sterk grindhoudend zand dat is geïnterpreteerd als dekzand vermengd met slecht gesorteerd 

fluvioperiglaciaal materiaal (Laagpakket van Wierden). De C-horizont is aangetroffen op een diepte 

variërend van 55 tot 100 cm beneden maaiveld. In alle boringen wordt de C-horizont afgedekt door een 

geelbruine gemengde, verstoorde bovengrond. De gemengde laag wordt afgedekt door een circa 30 

cm dik pakket matig grof, matig siltig zand, de bouwvoor (Ap-horizont). In geen van de boringen is een 

restant van de oorspronkelijke bodem, naar verwachting een podzolgrond, aangetroffen. Het vHet 

betreft in boring 3, 4 en 5 naar verwachting een verstoring in het oorspronkelijke plaggendek, omdat in 

deze boringen het bruine, humushoudende zand dominant aanwezig is in de gemengde laag. In boring 

1 en 2 ontbreekt het plaggendek. erstoorde pakket, in combinatie met de bouwvoor, heeft een dikte die 
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varieert van 55 cm tot 1 meter. Sanebvattend kan gesteld worden dat de bodem wordt gekenmerkt door 

verstoringen. Geen vervolg. 

Onderzoeksmelding 3292418100 (Kerkeveld 8, Bongers 2015) 

In de ondergrond van plangebied Kerkeveld 8 ligt matig gesorteerd grof zand met grind. Het betreft 

stuwwalzand. Op het terrein ligt een humeuze homogene bovengrond van 55 centimeter dik. De relatief 

dikke humeuze bovenlaag is het gevolg van plaggenbemesting. Onder het plaggendek is bij vier van de 

zes boringen nog een restant van een podzolbodem vastgesteld. Het betreft een bruine BC-horizont die 

dieper overgaat in het ongepodzoleerde gele zand. Er zijn geen vondsten gedaan. Advies geen vervolg. 

Onderzoeksmelding 3978116100 (Voorste Kerkweg 1 en 3, Broeke 2016) 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is de intacte bodemopbouw bevestigd. Er is sprake van een hoge 

zwarte enkeerdgrond, bestaande uit een circa 95 cm dik plaggendek met hieronder een restant van het 

van nature gevormde holtpodzolprofiel. De sneeuwsmeltwaterafzettingen betreffen mineralogisch vrij 

rijke afzettingen, waarbij verwering een grotere rol speelt dan podzolisatie als bodemvormend proces.

In de proefsleuf zijn geen archeologische relevante resten of sporen aangetroffen. Advies geen vervolg. 

Onderzoeksmelding 4028262100 (De Hoeven, Mol 2017) 

In de ondergrond zijn fluvioperiglaciale afzetting (hellingafzettingen) aanwezig die uit matig grof tot 

grof zand bestaan. Het zand is scherp , d.w.z. niet tot matig afgerond, slecht gesorteerd en bevat grind. 

In de top van dit pleistocene zand zijn de restanten van een podzolbodem aangetroffen (B- en BC-

horizont). Het bovenste deel van de podzolbodem is opgenomen in de basis van het er op gelegen 

plaggendek. De aanwezigheid van een B- en BC-horizont wijst op een deels intact archeologisch niveau.

Het plaggendek lijkt op grond van de boringen twee fases te vertegenwoordigen. Deze kunnen door 

het gebrek aan vondstmateriaal niet goed worden gedateerd. Het proefsleuvenonderzoek heeft geen 

archeologische sporen opgeleverd. Advies geen vervolg. 

Onderzoeksmelding 4545423100 (Kerkeveld 8, Tulp 2017) 

De bodem bestaat uit een plaggendek. In een eerder booronderzoek zijn in vier van de zes boringen 

delen van een podzolbodem aangetroffen. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische grondsporen 

of archeologische indicatoren waargenomen. Circa tien procent van het plangebied is door proefsleuven 

onderzocht. Er is geen vindplaats aangetroffen en het terrein is daarom niet behoudenswaardig 

gebleken. 

AMK-terrein Locatie en ligging Aard terrein/waarde Datering 

3204 Achterste Kerkweg op ca. 200 m ten O 
Terrein van archeologische waarde waar 

urnen zijn aangetroffen, urnenveld 

BRONS-

IJZL 

Onderzoeks-

melding 
Locatie en ligging Type onderzoek Aard vondstlocatie/resultaten Datering 

2096656100 
Klein Canada, op ca. 

245 m ten NW 

Proefsleuven 2006 door 

Grontmij 
Zie tekst n.v.t. 

2103394100 
Voorste kerkweg, op 

10 m ten N 

Bureau- en booronderzoek 

2005 door Oranjewoud 
Zie tekst n.v.t. 

2290350100 Voorste Kerkweg, op 

80 m ten NW 

Bureau- en booronderzoek 

2010 door IDDS 
Zie tekst n.v.t. 

2290626100 Dorpstraat, op 215 m 

ten O 

Bureau- en booronderzoek 

2010 door IDDS 
Zie tekst n.v.t. 

2319210100 Notaris Feithpad, op 

185 m ten W 

Bureau- en booronderzoek 

2011 door Synthegra 
Zie tekst n.v.t. 

2383899100 Dorpstraat 95, op 270 

m ten O 

Proefsleuven 2012 door 

De Steekproef 
Zie tekst n.v.t. 
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Onderzoeks-

melding
Locatie en ligging Type onderzoek Aard vondstlocatie/resultaten Datering

2412474100 De Hoeven, op 75 m 

ten ZO 

Proefsleuvenonderzoek 

2013 door archeodienst 

Geen rapportage vanwege 

faillissement 
Onbekend 

2429590100 Kerkeveld, op 165 m 

ten ZO 

Bureau- en booronderzoek 

2014 door Synthegra 
Zie tekst n.v.t. 

3292418100 Kerkeveld 8, op 155 m 

ten O 

Bureau- en booronderzoek 

2015 door De Steekproef 
Zie tekst n.v.t. 

3978116100 Voorste Kerkweg 1 en 

3, op 75 m ten NW 

Proefsleuvenonderzoek 

2015 door Econsultancy 
Zie tekst n.v.t. 

4028262100 De Hoeven (ong.), op 

45 m ten O 

Proefsleuvenonderzoek 

2017 door Transect 
Zie tekst n.v.t. 

4545423100 Kerkeveld 8, op 215 m 

ten O 

Proefsleuvenonderzoek 

2017 door De Steekproef 
Zie tekst n.v.t. 

Vondsmelding  Locatie en ligging Type onderzoek Aard vondstlocatie Datering 

2944945100 Ruggeweg, op 285 m 

ten ZO 
Niet te bepalen Aardewerk, urnen, begraving 

Brons-

MEV 

Tabel 5: Overzicht van de AMK-terreinen, onderzoeks - en vondstmeldingen binnen een straal van 250 m rondom de 

plangebieden in het centrum van Beekbergen (bron: archis.cultureelerfgoed.n). 

Uit de onderzoeksmeldingen komt naar voren dat het gebied een oude enk betreft met een plaggendek, 

waaronder de podzolbodem vaak nog deels intact wordt aangetroffen. Behalve het urnenveld (AMK-

terrein 3204) dat in de Bronstijd tot en met Late IJzertijd wordt gedateerd, zijn bij de onderzoeken binnen 

een straal van 250 geen andere archeologische vindplaatsen aangetroffen. Dit betekent niet dat er 

binnen de huidige plangebied geen vindplaatsen kunnen worden verwacht. 

De Archeologische Werkgroep Apeldoorn gaf aan dat de 5 plangebieden 400 m ten oosten van de kerk 

uit de 12e eeuw ligt. Een opgraving ten zuiden van de kerk leverde bewoningssporen op uit de 12e tot 

14e eeuw. Een opgraving in 2015 pal ten noorden van de locatie (500 m) bij het Hoge Land leverde 

bewoningssporen uit dezelfde periode op. Bij een veldkartering op een grote akker ten oosten van de 

plangebieden werd niets aangetroffen. 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart liggen de vijf plangebieden binnen de bebouwde kom 

van Beekbergen binnen een terrein met archeologische waarden betreffende een oude enk (Figuur 20). 
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Figuur 20: De vijf plangebieden binnen de bebouwde kom van Beekbergen en het plangebied Stoppelbergweg 25 op de 

archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (Van Heeringen et al. 2012). 

2.4.1. Plangebied Stoppelbergweg 25 

Binnen het plangebied aan de Stoppelbergweg 25 te Beekbergen zijn geen archeologische monumenten 

(AMK-terreinen), onderzoeksmeldingen en vondstmeldingen aanwezig. In een straal van 500 m rondom 

het plangebied zijn geen AMK-terreinen, maar wel vier onderzoeksmeldingen en acht vondstlocaties 

gemeld (Tabel 6, Bijlage 3). 

Onderzoeksmelding 2122623100 (Kuiltjesweg, De Boer 2006) 

Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in het plangebied geclassificeerd kan worden als 

haarpodzolgronden en holtpodzolgronden. In het grootste deel van het plangebied is de bodem weinig 

tot niet verstoord. Nabij de bestaande bebouwing en voornamelijk in het westelijke deel van het 

plangebied was in twaalf boringen het gehele podzolprofiel verstoord. In een oost-west georiënteerde 

strook centraal in het plangebied werd in enkele boringen een 40 cm dikke laag stuifzand aangetroffen 

met daaronder een podzolbodem. In het plangebied werden geen afwijkende heuveltjes of depressies 

aangetroffen die wijzen op grafheuvels of ijzerkuilen. In het noordelijke deel van het plangebied werd 
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een scherf aangetroffen die dateert uit de Bronstijd tot IJzertijd. Deze vondst wijst op een vindplaats 

binnen het plangebied. Het is echter onduidelijk of deze vondst wijst op een grafveld of een 

nederzetting. Gezien de waarnemingen op de stuwwal is een grafveld het meest waarschijnlijk. Op basis 

van de gebruikte veldmethode kan geen exacte begrenzing van de vindplaats worden aangegeven. Een 

aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen wat de exacte ligging en omvang van de vindplaats is. 

Onderzoeksmelding 4038193100 (Kuiltjesweg 44, Weerheijm et al. 2017) 

Het opgeboorde sediment was matig fijn tot zeer grof en lokaal grindrijk. Veelal was het zand scherp, 

maar met name in het zuiden was het beter afgerond en vaak ook matig fijn. Het zand was aan het 

aangenomen oorspronkelijke maaiveld vaak minder grof (nooit zeer grof en uiterst grindig). In het 

algemeen zijn de verwachtte stuwwalhellingafzettingen aanwezig, maar het fijne pakket in het zuiden 

gaat richting dekzand. Het uitgangsmateriaal was bont van kleur (bruin tot wit) en wisselde sterk over 

korte afstand. Ook dit past binnen het beeld van de stuwwalhellingafzettingen. Een intacte of afgetopte 

moderpodzol is waargenomen in 4 van de 23 boringen. Twee daarvan liggen in het centrale deel van 

het geëgaliseerde grasland. In 2 van de 23 boringen is een AC-profiel waargenomen waar de podzol-B 

niet duidelijk genoeg ontwikkeld is. Deze bevinden zich in het zuiden van het plangebied. Ondiepe 

verstoringen zijn waargenomen in 8 boringen, veelal ging het om omgewoelde verrommelde podzolen 

(5 boringen). 

Onderzoeksmelding 4543560100 (Kuitjesweg 44, Brouwer et al. 2017) 

De algemene bodemopbouw zoals vastgesteld in het bureauonderzoek en het verkennende 

booronderzoek, kan worden bevestigd. Ter plaatse van de twee vlakke grasvelden is het oorspronkelijke 

bollende reliëf afgevlakt waarbij grond in recente tijd van west naar oost is geschoven (in één van de 

proefsleuven zijn sporen van een bulldozer waargenomen). Dit heeft tot gevolg gehad dat in het westen 

onder de recente dunne bouwvoor van 20-30 cm alleen nog de natuurlijke bodem aanwezig is. Naar het 

oosten toe, en dan met name naar het uiterste zuidoosten en noordoosten is het (recente) 

ophogingspakket dikker. In het noordoosten bereikt het zelfs een dikte van meer dan een meter. Hoewel 

het gebied ten noorden en oosten van de twee vlakke grasvelden een meer oorspronkelijk reliëf 

vertoont, is ook hier de degradatiegraad van het bodemarchief min of meer hetzelfde. Daarnaast zijn in 

het oosten kuilen met modern afval aangetroffen. Op het hele terrein zijn noord-zuid lopende 

ontginningsgreppels aanwezig (geweest). In het westen zijn deze greppels aangetroffen net buiten het 

grasveld, in het oosten hebben de greppels in uitzonderingsgevallen nog een maximale diepte van ca. 

25 cm. In alle gevallen zijn de greppels ‘afgetopt’, het oorspronkelijke maaiveld met de natuurlijke 

bodemopbouw is niet meer in ongestoorde staat aanwezig. In geen enkele proefsleuf is naast de 

ontginningsgreppels en de recente kuilen een indicatie voor menselijke activiteit in het verleden 

waargenomen in de vorm van een archeologische indicator of een grondspoor. Ook het afgeschoven 

ophogingspakket was steriel. 
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Onderzoeks-

melding 
Locatie en ligging Type onderzoek Aard vondstlocatie/resultaten Datering 

2122623100 
Kuitjesweg, op 230 m 

ten NO 

Bureau- en booronderzoek 

2006 door Bilan 
Zie tekst 

BRONS-

IJzertijd 

4038193100 
Kuiltjesweg 44, op 170 

m ten W 

Bureau- en booronderzoek 

2017 door Vestigia 
Zie tekst n.v.t. 

4543560100 
Kuiltjesweg 44, op 170 

m ten W 

Proefsleuven 2017 door 

Vestigia 
Zie tekst n.v.t. 

4772564100 

Kuitjesweg 41, 45 en 

55, op 30 m ten W en 

360 m ten N 

Bureau- en booronderzoek 

2019 door ADC 

Geen gegevens in Archis en Dans, 

ook geen eerste bevindingen 
Onbekend 

Vondsmelding  Locatie en ligging Type onderzoek Aard vondstlocatie Datering 

2727184100 
De Kuil, op 65 m ten 

NW 
Niet archeologisch 1982 Vuurstenen dolk 

NEOL-

BRONSM 

2943673100 
Kaapbergweg, op 375 

m ten Z 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

2943681100 
Kaapbergweg, op 375 

m ten Z 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

2943698100 
Kaapbergweg, op 375 

m ten Z 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

3125858100 
Kaapbergweg, op 375 

m ten Z 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

3126221100 
Kaapbergweg, op 375 

m ten Z 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

3144463100 
Kaapbergweg, op 375 

m ten Z 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

3144536100 
Kaapbergweg, op 485 

m ten NO 
Veldkartering geen jaar Resten van ijzerwinning MEV 

Tabel 6: Overzicht van de onderzoeks - en vondstmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied aan de 

Stoppelbergweg 25 (bron: archis.cultureelerfgoed.nl). 

Uit de onderzoeksmeldingen komt naar voren dat dat het landschappelijk gezien vooral om 

stuwwalhellingen gaat waarop soms stuifzand is aangetroffen. In het stuwwalzand hebben zich 

podzolbodems gevormd, die in meer of mindere mate intact zijn. Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen. 

Uit de vondstmeldingen uit de omgeving blijkt dat in het gebied rondom het plangebied ijzerwinning 

in de Vroege Middeleeuwen heeft plaatsgevonden. 

De Archeologische Werkgroep Apeldoorn heeft aangegeven dat zij geen informatie hebben met 

betrekking tot het plangebied en de directe omgeving. 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een (middel)hoge 

archeologische verwachting (Figuur 20). 

2.4.3. Plangebied Deventerstraat 576 Apeldoorn 

Binnen het plangebied aan de Deventerstraat 576 zijn geen archeologische monumenten (AMK-

terreinen) en vondstmeldingen aanwezig. Het plangebied is onderdeel van onderzoek 4685132100. 

In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn geen AMK-terreinen en losse vondstlocaties bekend, 

maar zijn wel vijf onderzoeksmeldingen gemeld (Tabel 6, Bijlage 3). 

Onderzoeksmelding 4023645100 (Osseveld-Oost, Nieuwenhuize 2014) 

Voorafgaande aan de ontwikkeling op het terrein van de wijk Osseveld-Oost werd in de loop van bijna 

10 jaar veldlopen een flinke hoeveelheid vuursteen verzameld. De vuursteenspreiding beslaat een flink 

oppervlak. De oppervlaktevondsten bij de eerste campagne beston uit in totaal 181 stuks vuursteen  die 

vervolgens zijn ingemeten. Vondst nummer 100 was een door Gertjan Blankena gevonden verbrande, 

neolithische spits 
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Van het totaal bleek 5% werktuig , spits, 17% kling, 17% kernstuk, 14% verbrand van de overige is het 

merendeel afslag. Uit de vier proefputjes bleek dat er geen concentraties vondsten en geen ongestoorde 

bodem op het terrein waren. De landesaufnahme in de daarop volgende jaren leverden nog eens 266 

stuks vuursteen op aan ‘losse vondsten’. In 3% van de gevallen betrof dit een werktuig, 28% kernstuk, 

22% kling en 6% verbrand vuursteen. Op een zandkap aan de oostzijde van de stuwwal werd 

vuursteenmateriaal aangetroffen van wat beschouwd wordt als een tijdelijke verblijfplaats van een 

groepje rondtrekkende jagers en verzamelaars uit het Mesolithicum. (8800 – 4900 v. Chr.). Helaas werd 

geen oorspronkelijk reliëf meer aangetroffen waardoor niet nog meer informatie aan deze plaats uit het 

verleden viel te ontrafelen. De spitsen zijn te dateren als mesolithisch en neolithisch (tot 2000 v Chr..) . 

Opvallend is dat dit een zeer lange periode is. De site heeft vooral mesolithisch materiaal opgeleverd 

maar lijkt wellicht ook nog in de neolithische periode gebruikt te zijn geweest. De vondsten zijn 

aangetroffen op een terrein dat is geclassificeerd als dekzandrug en kop op helling- en 

daluitspeolingswaaierafzettingen. Het omringende terrein is geclassificeerd als dekzandvlakte of –laagte 

op helling en daluitspoelingswaaierafzettingen. Simpel gezegd: de vondsten liggen op de hogere 

plekken in het terrein. 

Onderzoeks-

melding 
Locatie en ligging Type onderzoek Aard vondstlocatie/resultaten Datering 

2472422100 
Deventerstraat 503, op 

330 m ten NO 

Bureauonderzoek 2015 

door Econsultancy (Ten 

Broeke) 

Geen nieuwe inzichten in 

vergelijking tot huidig 

bureauonderzoek 

n.v.t. 

4023645100 
Osseveld-Oost, op 240 

m ten Z 

Veldkartering 1995 door 

gemeente Apeldoorn 
Zie tekst 

MESO-

NEO 

4685132100 
Apeldoorn, op 160 m 

ten O 

Bureauonderzoek 2019 

door RAAP (Porreij-

Lyklema) 

Geen nieuwe inzichten in 

vergelijking tot huidig 

bureauonderzoek 

n.v.t. 

4859664100 
Apeldoorn, op 160 m 

ten O 

Bureauonderzoek 2020 

door Sweco 

Nog niet afgemeld in Archis en 

Dans 
n.v.t. 

4859680100 
Beemte, op 280 m ten 

NO 

Bureauonderzoek 2020 

door Sweco 

Nog niet afgemeld in Archis en 

Dans 
n.v.t. 

Tabel 7: Onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied aan de Deventerstraat 675 te Apeldoorn 

(bron: archis.cultureelerfgoed.nl). 

De onderzoeksmeldingen, bestaande uit bureauonderzoeken, leveren geen nieuwe informatie op met 

betrekking tot het huidige plangebied. Uit onderzoeksmelding 4023645100 (veldkartering), mesolitische 

tot neolithisch vuursteensite van jager-verzamelaars, blijkt dat deze is aangetroffen op een hoger 

liggende dekzandrug dan wel -kop. Deze ligt binnen de op de huidige geomorfologische kaart 

weergegeven welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen. Via de Archeologische Werkgroep Apeldoorn 

is ook verwezen naar dit onderzoek. 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een (middel)hoge 

archeologische verwachting (Figuur 21). 
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Figuur 21: Het plangebied Deventerstraat 576 op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (Van Heeringen et 

al. 2012). 

2.5 Beschrijving van de ondergrondse bouwhistorische waarden 

Voor alle zeven plangebieden geldt dat deze bebouwd zijn, maar dat er geen (ondergrondse) 

bouwhistorische resten binnen het plangebied bekend zijn (paragraaf 2.1). Op basis van de 

monumentenlijsten (paragraaf 2.1) zijn binnen de plangebieden geen (ondergrondse) bouwhistorische 

resten aanwezig. Op grond van het historisch kaartmateriaal (paragraaf 2.3) en de archeologische 

gegevens (paragraaf 2.4) worden deze ook niet verwacht.  

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting voor de plangebieden 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart zijn aan de plangebieden verschillende verwachtingen 

toegekend. De verwachtingen voor de plangebieden zullen in onderstaande paragrafen worden 

toegelicht. 
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2.6.1 Gespecificeerde archeologische verwachting voor de vijf plangebieden in de bebouwde kom van 

Beekbergen 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart liggen de vijf plangebieden binnen de bebouwde kom 

van Beekbergen binnen een terrein met archeologische waarden, betreffende een oude enk (Figuur 20). 

Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek (paragraaf 2.1 t/m 2.5) is voor de vijf plangebieden 

een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld (samengevat in Tabel 8). 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen  

Midden-Paleolithicum 

– Neolithicum 
Laag 

Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder het plaggendek vanaf de top 

van de podzolbodem (vanaf ca. 50 cm 

-mv) 

Neolithicum – Volle 

Middeleeuwen (tot in 

de 13e eeuw) 

Hoog 

Nederzetting: cultuurlaag, (paal)kuilen, 

greppels, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Begravingsresten: kringgreppel, 

fragmenten aardewerk (urn), verbrande 

botresten 

Onder het plaggendek vanaf de top 

van de podzolbodem (vanaf ca. 50 cm 

-mv) tot in de C-horizont 

Late Middeleeuwen 

(vanaf de 13e eeuw)– 

Nieuwe tijd 

Laag 

Huisplaats: cultuurlaag, (paal)kuilen, 

greppels, bakstenen, fragmenten 

aardewerk, gebruiksvoorwerpen 

Onder de bovengrond (vanaf ca. 30 

cm -mv) tot diep in de C-horizont 

Tabel 8: Archeologische verwachting per periode voor de vijf plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen. 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de keuze 

voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt op een stuwwal dan wel stuwwalglooing die hoog 

gelegen is en afgedekt is met een oude bouwlandgrond ook wel enkeerdgrond genoemd. Gezien de 

ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in de plangebieden vindplaatsen aanwezig zijn vanaf 

het Midden-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 

Jager-verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum kozen als woon- en 

verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt 

van open water zoals een beekdal of vennetje. 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). Aangezien het 

plangebied op een stuwwal dan wel stuwwalhelling ligt en er geen open water is in de directe omgeving 

aanwezig, is aan de plangebieden een lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het 

Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum. 

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. 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, die geschikt waren voor akkerbouw. Voor de watervoorziening werden 

vaak putten aangelegd. Aangezien het plangebied op een stuwwal dan wel stuwwalhelling ligt, is aan de 

plangebieden een hoge verwachting toegekend voor vindplaatsen uit het Neolithicum tot en met de 

Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). 

1. Datering: Neolithicum – Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw)  

2. Complextype: vindplaatsen vanaf het Neolithicum bestaan uit nederzettingssporen en/of sporen 

van begravingen.  

3. Omvang: nederzettingsterreinen of grafvelden/begravingen variëren in grootte van enkele 

honderden tot duizenden vierkante meters en kunnen zich soms over meerdere hectaren 

uitstrekken.  
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4. Diepteligging: het potentiële archeologische niveau ligt onder het plaggendek in de top van de 

oorspronkelijke (podzol)bodem (vanaf ca. 50 cm -mv). De (diepere) grondsporen reiken tot in 

het dekzand (C-horizont).  

5. Gaafheid en conservering: het archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont zal naar 

verwachting goed zijn beschermd door het plaggendek dat vanaf de 16e eeuw is opgebracht. 

Wel zal (een deel van) het vondstniveau in de onderzijde van het plaggendek zijn opgenomen. 

6. Locatie: hele plangebied 

7. Uiterlijke kenmerken: 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. Naast nederzettingsresten kunnen ook begravingen voorkomen. Restanten hiervan 

kunnen bestaan uit kringgreppels, fragmenten aardewerk (urnen), crematieresten, inhumaties 

e.d. De sporen kunnen diep in de bodem reiken. Vondstmateriaal van de nederzetting kan door 

landbewerking in het bovenliggende plaggendek terecht zijn gekomen. 

8. Mogelijke verstoringen: de kans dat het archeologische sporenniveau in de top van de C-

horizont is verstoord, wordt klein geacht. De verzamelde gegevens in het bureauonderzoek 

geven geen aanwijzingen voor diepe (recente) bodemverstoringen in het plangebied of het 

moet zijn, gezien de relatief jonge datering van de woningen aan de Dorpstraat 94 en de Evert 

Jan Boksstraat 21 en 26, dat er toch een complete bouwput is uitgegraven in plaats van 

sleuvenfunderingen, waardoor eventueel aanwezige archeologische sporen grotendeels of zelfs 

geheel zullen zijn verdwenen. 

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 de landschappelijke ligging van het gebied niet 

meer doorslaggevend voor de locatiekeuze. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in de 

buurt ligt van de historische bebouwing, maar in gebruik was als akkerland. Pas vanaf de jaren 30 van 

de 20e eeuw raken de plangebieden bebouwd. Op basis hiervan worden in de plangebieden geen 

archeologische resten verwacht uit de Late-Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) en de Nieuwe tijd 

verwacht. Voor deze periode geldt daarom een lage verwachting. 

2.6.2 Gespecificeerde archeologische verwachting plangebied Stoppelbergweg 25 in Beekbergen 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een (middel)hoge 

archeologische verwachting (Figuur 20). Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek (paragraaf 

2.1 t/m 2.5) is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld 

(samengevat in Tabel 9). 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen  

Midden-Paleolithicum 

– Neolithicum 
Laag 

Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Vanaf de top van de podzolbodem 

(vanaf maaiveld), mogelijk deel 

verstoord door bosbouw en 

eventueel afgedekt door duinzand 

Neolithicum – Volle 

Middeleeuwen (tot in 

de 13e eeuw) 

Hoog 

Nederzetting: cultuurlaag, (paal)kuilen, 

greppels, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Begravingsresten: kringgreppel, 

fragmenten aardewerk (urn), verbrande 

botresten 

Vanaf de top van de podzolbodem 

(vanaf maaiveld), mogelijk deel 

verstoord door bosbouw en 

eventueel afgedekt door duinzand 

Late Middeleeuwen 

(vanaf de 13e eeuw)– 

Nieuwe tijd 

Laag 

Huisplaats: cultuurlaag, (paal)kuilen, 

greppels, bakstenen, fragmenten 

aardewerk, gebruiksvoorwerpen 

Onder de bovengrond (vanaf ca. 30 

cm -mv) tot diep in de C-horizont 

Tabel 9: Archeologische verwachting per periode voor het plangebied Stoppelbergweg 25 in Beekbergen. 
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Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de keuze 

voor een bewoningslocatie. Het plangebied ligt op een stuwwal waarop  landduinen zijn afgezet met 

bijbehorende vlakten en laagten. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in de 

plangebieden vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het Midden-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. 

Jager-verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum kozen als woon- en 

verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt 

van open water zoals een beekdal of vennetje. 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). Aangezien het 

plangebied op een stuwwal ligt die deels bedekt is met landduinen, die mogelijk pas ontstaan zijn in de 

Middeleeuwen, en er geen open water is in de directe omgeving aanwezig, is aan het plangebied een 

lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Midden-Paleolithicum tot en met het 

Neolithicum. De gradiëntzone van droog naar nat, waar mogelijk wel vindplaatsen kunnen worden 

verwacht ligt wat meer ten zuidwesten van het plangebied. 

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. 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, die geschikt waren voor akkerbouw. Voor de watervoorziening werden 

vaak putten aangelegd. Aangezien het plangebied op een stuwwal ligt die deels bedekt is met 

landduinen, is aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor vindplaatsen uit het 

Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). 

1. Datering: Neolithicum – Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw)  

2. Complextype: vindplaatsen vanaf het Neolithicum bestaan uit nederzettingssporen en/of sporen 

van begravingen.  

3. Omvang: nederzettingsterreinen of grafvelden/begravingen variëren in grootte van enkele 

honderden tot duizenden vierkante meters en kunnen zich soms over meerdere hectaren 

uitstrekken.  

4. Diepteligging: het potentiële archeologische niveau ligt onder het plaggendek in de top van de 

oorspronkelijke (podzol)bodem (vanaf ca. 50 cm -mv). De (diepere) grondsporen reiken tot in 

het dekzand (C-horizont).  

5. Gaafheid en conservering: het archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont zal naar 

verwachting goed zijn beschermd door het plaggendek dat vanaf de 16e eeuw is opgebracht. 

Wel zal (een deel van) het vondstniveau in de onderzijde van het plaggendek zijn opgenomen. 

6. Locatie: hele plangebied 

7. Uiterlijke kenmerken: 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. Naast nederzettingsresten kunnen ook begravingen voorkomen. Restanten hiervan 

kunnen bestaan uit kringgreppels, fragmenten aardewerk (urnen), crematieresten, inhumaties 

e.d. De sporen kunnen diep in de bodem reiken. Vondstmateriaal van de nederzetting kan door 

landbewerking in het bovenliggende plaggendek terecht zijn gekomen. 

8. Mogelijke verstoringen: de kans dat het archeologische sporenniveau in de top van de C-

horizont is verstoord, wordt klein geacht. De verzamelde gegevens in het bureauonderzoek 

geven geen aanwijzingen voor diepe (recente) bodemverstoringen, behalve sleuffunderingen 

voor de bestaande woning,  waardoor eventueel aanwezige archeologische sporen grotendeels 

of zelfs geheel zullen zijn verdwenen. 
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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 de landschappelijke ligging van het gebied niet 

meer doorslaggevend voor de locatiekeuze. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied ver 

buiten de historische kern van Beekbergen ligt. Pas vanaf het einde van jaren 50 van de 20e eeuw is voor 

het eerst bebouwing binnen het plangebied aanwezig. Op basis hiervan worden in het plangebied geen 

archeologische resten verwacht uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) en de Nieuwe tijd 

verwacht. Voor deze periode geldt daarom een lage verwachting. 

2.6.1 Gespecificeerde archeologische verwachting plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart is aan het plangebied een (middel)hoge 

archeologische verwachting toegekend (Figuur 21). Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek 

(paragraaf 2.1 t/m 2.5) is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld (samengevat in Tabel 10). 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen  

Laat-Paleolithicum – 

Neolithicum 
Laag 

Bewoningssporen, tijdelijke kampementen, 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Vanaf de top van de podzolbodem 

(vanaf maaiveld) 

Neolithicum – Volle 

Middeleeuwen (tot in 

de 13e eeuw) 

Hoog 

Nederzetting: cultuurlaag, (paal)kuilen, 

greppels, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Begravingsresten: kringgreppel, 

fragmenten aardewerk (urn), verbrande 

botresten 

Vanaf de top van de podzolbodem 

(vanaf maaiveld) 

Late Middeleeuwen 

(vanaf de 13e eeuw)– 

Nieuwe tijd 

Laag 

Huisplaats: cultuurlaag, (paal)kuilen, 

greppels, bakstenen, fragmenten 

aardewerk, gebruiksvoorwerpen 

Onder de bovengrond (vanaf ca. 30 

cm -mv) tot diep in de C-horizont 

Tabel 10: Archeologische verwachting per periode voor het plangebied. 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke rol gespeeld in de keuze 

voor een bewoningslocatie. Het plangebied binnen een zone met welvingen in 

sneeuwsmeltwaterafzettingen. 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 Neolithicum kozen als woon- en 

verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt 

van open water zoals een beekdal of vennetje. 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). Aangezien het 

plangebied binnen een zone met welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen ligt, waarbij ter plekke van 

het plangebied geen welvingen zijn vastgesteld (op basis van het AHN, Figuur 7), is aan het plangebied 

een lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het 

Neolithicum. 

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. 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, die geschikt waren voor akkerbouw. Aangezien het plangebied binnen een 

zone met welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen ligt die relatief laag gelegen is en van oorspromg 

vrij nat zal zijn geweest, is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen uit 

het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). 
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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 de landschappelijke ligging van het gebied niet 

meer doorslaggevend voor de locatiekeuze. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied ver 

buiten bestaande historische kernen heeft gelegen. Pas vanaf het midden van de jaren 30 van de 20e

eeuw is voor het eerst bebouwing binnen het plangebied te zien. Op basis hiervan worden in het 

plangebied geen archeologische resten verwacht uit de Late-Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) en de 

Nieuwe tijd verwacht. Voor deze periode geldt daarom een lage verwachting. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase 

3.1 Werkwijze 

Op basis van de opgestelde specifieke archeologische verwachting voor de plangebieden en de mogelijk 

aanwezige bodemverstoring is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het verkennende 

booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen die de archeologische adviseur van de gemeente 

Apeldoorn aan de plangebieden heeft gesteld. Dit betekent dat voor elk van de vijf plangebieden binnen 

de bebouwde kom van Beekbergen 3 boringen zijn uitgevoerd, dat voor het plangebied 

Stoppelbergweg 25 in Beekbergen 5 boringen zijn uitgevoerd, Voor het plangebied Deventerstraat 576 

in Apeldoorn zijn geen boringen uitgevoerd (waren 5 boringen gepland), omdat de toegang tot het 

perceel ter plekke werd geweigerd. 

Vanwege het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing 

etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk over de plangebieden verdeeld. De exacte boorlocaties is 

ingemeten met een meetlint. De hoogteligging van de boringen ten opzichte van NAP is geschat op 

basis van het AHN. 

De boringen zijn geplaatst met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn 

uitgevoerd tot minimaal 20 cm in de C-horizont of doorgezet tot maximaal 2,0 m beneden maaiveld.  

Het opgeboorde sediment is met de hand verbrokkeld en versneden en met het blote oog 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 & Schelling 

(1989) (Bijlage 5). 

3.2 Veldsituatie 

Aangezien de te onderzoeken plangebieden grotendeels in de bebouwde kom lagen en bebouwd waren 

met huizen, was het lastig om een indruk van het aanwezige reliëf te krijgen. De algemene indruk van 

het reliëf van de vijf plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen is dat het terrein gezien vanuit 

de Evert Jan Boksweg 26 in het zuiden richting het noorden naar de Dorpstraat 65 afloopt, wat 

overeenkomt met de hellingsrichting van de hier gelegen stuwwal. Het plangebied aan de 

Stoppelbergweg 25 loopt vanaf de Stoppelbergweg in het westen richting het noordoosten licht op. Er 

waren binnen het plangebied geen duinen aanwezig. Het plangebied aan de Deventerstraat in 

Apeldoorn maakte een zeer vlakke indruk, evenals de directe omgeving. Op grond van de indruk hoe 

de huizen aan de Dorpstraat 94 en de Evert Jan Boksweg 21 en 26 zijn gebouwd, zijn voor deze huizen 

uit 1968 mogelijk wel bouwputten bij de bouw aangelegd, in tegenstelling tot datgenen wat in paragraaf 

2.1 is geopperd. Hierdoor kunnen daar eventueel aanwezige archeologische sporen deels of geheel zijn 

verdwenen. Wat bij de Evert Jan Boksweg 21 opviel, was dat de achtertuin ten opzichte van het direct 

daarachter liggende perceel van De Hoeven 4 ca. 0,5 hoger lag. Onderstaande foto’s geven een indruk 

van de plangebieden in Beekbergen (Figuur 22, Figuur 23 en Figuur 24). 
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Figuur 22: Links Dorpstraat 65 gezien vanaf de Dorpstraat richting het noorden. Rechts Dorpstraat 94 gezien vanaf de tuin aan 

de voorzijde richting het oosten. 

Figuur 23: Links Achterste Kerkweg 2 gezien vanuit de achtertuin richting het noorden. Rechts Evert Jan Boksweg 21 gezien 

vanaf de voorzijde richting het noorden. 

Figuur 24: Links Evert Jan Boksweg 26 gezien vanaf de voorzijde richting het zuiden. Rechts Stoppelbergweg 25 gezien vanaf de 

voorzijde van het perceel richting het noordoosten. 

3.3 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

3.3.1 Dorpstraat 65 Beekbergen 

3.3.1.1 Lithologie en geologie 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestaat uit matig tot sterk grindhoudend, zwak tot matig siltig 

zeer grof zand, dat is geïnterpreteerd als stuwwalzand. In boring 1 is het stuwwalzand mogelijk afgedekt 

door een pakket verspoeld stuwwalzand (vanaf 25 -85 cm -mv), gezien het dubbele bodemprofiel dat 

hier is aangetroffen. Boring 2 is op 60 cm gestuit op mogelijk beton. 

3.3.1.2 Bodem 

In boring 1 is een dubbel bodemprofiel aangetroffen. Onder de klinker en het bestratingszand is vanaf 

25 cm -mv een 5cm dikke restant van een Ap-horizont aangetroffen met daaronder een 30 cm dik 

mengsel van de Bhs- en C-horizont die verploegd is. Daaronder is vanaf 85 cm -mv zand van de C-

horizont aangetroffen. Deze bodem is geïnterpreteerd als een podzolbodem. Daaronder is een 

zogenaamde begraven (b) bodem aangetroffen die tot 105 cm -mv bestond uit een mengsel van de 

Ahb- met de Bhb-horizont en een mengsel van de Bhb- met de Bsb-horizont, die op verploeging dan 

wel verstoring duiden. Daaronder is tot 120 cm -mv een Bsb-horizont aangetroffen die overgaat in het 
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zand van de C-horizont. Ook deze bodem is geïnterpreteerd als een podzolbodem. In boring 3 is onder 

de grind- en puinverharding en het ophoogzand een enkeerdgrond aangetroffen bestaande uit een 50 

cm dikke Aap-horizont met daaronder een 25 cm dikke Aa-horizont. Deze gaat over in een 10 cm dikke 

Bhs-horizont en 15 cm dikke Bs-horizont om uiteindelijk over te gaan in de C-horizont. Het 

oorspronkelijke bodemprofiel onder de enkeerdgrond is een podzolbodem. 

3.3.2 Dorpstraat 94 Beekbergen 

3.3.2.1 Lithologie en geologie 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestaat uit zwak siltig matig grof zand en zwak tot sterk 

grindhoudend zwak siltig zeer grof tot uiterst grof zand. Dit zand is geïnterpreteerd als stuwwalzand. Dit 

zand was afgedekt door een opgebracht mengsel van zandige grond met een dikte van 20 tot 65 cm in 

boring 4. 

3.3.2.2 Bodem 

In boring 4 is onder de opgebrachte grond een 20 cm dikke Apb-horizont aangetroffen met daaronder 

verploegde lagen van de Eb- met de Bhb-horizont en Bhsb- met de C-horizont, voordat vanaf 125 cm -

mv de C-horizont werd aangetroffen. Deze bodem is geïnterpreteerd als een podzolbodem. In de 

boringen 5 en 6 is onder het opgebrachte pakket een enkeerdgrond aangetroffen bestaande uit een 

Aap- op een Aa-horizont met daaronder een restant van een podzolbodem bestaande uit een 

verploegde Aa- met Bs-horizont, een Bs-horizont om vanaf 130 cm -mv over te gaan in de C-horizont. 

3.3.3 Achterste Kerkweg 2 Beekbergen 

3.3.3.1 Lithologie en geologie 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestaat uit zwak tot sterk grindhoudend zwak tot matig siltig 

zeer grof tot uiterst grof zand dat is geïnterpreteerd als stuwwalzand. Dit zand is aangetroffen vanaf een 

diepte van 155 cm -mv in boring 7, vanaf 205 cm -mv in boring 8 en vanaf 95 cm in boring 9. In boring 

8 bestond de bodem tot een diepte van 205 cm -mv uit een mengsel van grond, waaruit geconcludeerd 

is dat de bodem tot deze diepte is verstoord. 

3.3.3.2 Bodem 

In boring 8 is vanwege de verstoring van de bodem geen bodemprofiel aangetroffen. In zowel boring 7 

(onder een opgebracht pakket grond van 30 cm) als in boring 9 is een enkeerdgrond aangetroffen 

bestaande uit een Aap- op Aa-horizont die ca. 80 cm dik is, met daaronder een verploegde laag van de 

Aa- met de Bs-horizont van de podzolbodem. Daaronder is de Bs-horizont aangetroffen die overgaat in 

de C-horizont. 

3.3.4 Evert Jan Boksweg 21 Beekbergen 

3.3.4.1 Lithologie en geologie 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestaat uit zwak tot sterk grindhoudend zwak tot matig siltig 

zeer grof tot uiterst grof zand dat is geïnterpreteerd als stuwwalzand. Dit zand is aangetroffen vanaf een 

diepte van 135 cm -mv in boring 10, 155 cm -mv in boring 11 en 175 cm -mv in boring 12. In boring 10 

was de bovengrond verstoord tot een diepte van 135 cm-mv en in de boringen 11 en 12 was een pakket 

grond opgebracht met respectievelijk een dikte van 90 en 60 cm. 

3.3.4.2 Bodem 

In boring 10 is alleen een 5 cm dik restant van de Bs-horizont van een podzolbodem aangetroffen onder 

het verstoorde pakket voordat deze overging in de C-horizont. In de boringen 11 en 12 is onder het 

opgebrachte pakket grond een enkeerdgrond aangetroffen. In boring 11 bestond deze uit een Aapb-

horizont met daaronder een verploegd laag van de Aapb- met de Aab-horizont, die overgaat in de Aab-

horizont die aan de onderzijde is verploegd met de Bsb-horizont van een podzolbodem. Daaronder is 
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een Bsb-horizont aangetroffen die overging in de C-horizont. Boring 12 laat vrijwel hetzelfde beeld zien, 

maar dan zonder een tussenlaag van een niet verploegde Aab-horizont. 

3.3.5 Evert Jan Boksweg 26 Beekbergen 

3.3.5.1 Lithologie en geologie 

De natuurlijke ondergrond in boring 14 bestaat uit matig grindhoudend zwak tot matig siltig zeer grof 

zand dat is geïnterpreteerd als stuwwalzand. Dit zand is aangetroffen vanaf 90 cm -mv. In de boringen 

13 en 15 is de boring gestuit op respectievelijk 90 en 170 cm op ondoordringbaar puin. Mogelijk betreft 

het afvalkuilen uit de 19e/20e eeuw, waar men vroeger het afval instortte voordat dit werd afgehaald of 

naar de milieustraat moest worden gebracht. 

3.3.5.2 Bodem 

Vanwege de verstoring van de bodem in de boringen 13 en 15 is er geen bodem meer aangetroffen. In 

boring 14 bestond de bodem onder het 40 cm dikke opgebrachte pakket grond uit een 20 cm dikke 

aap-horizont, met daaronder een 20 cm dikke verploegde laag van de Aap- met de Aa-horizont, die 

weer was verploegd met de Bs-horizont van een podzolbodem voordat deze overging in het zand van 

de C-horizont. 

3.3.6 Stoppelbergweg 25 Beekbergen 

3.3.6.1 Lithologie en geologie 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestond over het algemeen uit zwak tot sterk grindhoudend 

zwak siltig uiterst grof zand dat is geïnterpreteerd als stuwwalzand. Dit zand is aangetroffen vanaf 20-

50 cm -mv. In boring 19 is binnen het grove zandpakket, vanaf 80-160 cm -mv, een pakket zwak siltig 

zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen dat goed was gesorteerd en zacht aanvoelde. Binnen gestuwde 

afzettingen kunnen allerlei verschillende zandlagen voorkomen die mee omhoog zijn gestuwd. Gezien 

de ligging binnen een grofzandige pakket betreft het geen duinzand. 

3.3.6.2 Bodem 

In de boringen is een podzolbodem aangetroffen die in meerdere dan wel mindere mate nog intact was. 

In de boring 16, 18 en 19 was de bodem grotendeels omgewerkt, en bestond uit een mengsel van de 

Ah- met de E- dan wel met Bh- en Bs-horizont boven de C-horizont. In boring 19 is vanaf 45 cm -mv 

alleen nog een dun restant van de Bs-horizont aanwezig boven de C-horizont. In de boringen 17 en 20 

is de podzolbodem het beste bewaard gebleven en bestaat uit een 20-40 cm dik verstoord mengsel van 

de Ah- met de Bh- dan wel Bhs-horizont, met daaronder bij boring 17 een Bhs- en Bs- horizont voordat 

deze overgaat in de C-horizont. Bij boring 20 ontbreekt de Bs-horizont en is onder de Bhs-horizont 

mogelijk sprake van een BC-horizont voordat deze overgaat in de C-horizont. 

3.4 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn in geen van de zes onderzochte plangebieden 

archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische 

vindplaats. Het booronderzoek had overigens een verkennend karakter. De afwezigheid van 

archeologische indicatoren zegt dan ook niets over de kans dat een vindplaats binnen het plangebied 

aanwezig is. 

3.5 Toetsing van de archeologische verwachting 

3.5.1. Dorpstraat 65 Beekbergen 

Gezien de deels intacte podzolbodem (boring 1) en de aangetroffen enkeerdgrond (boring 3) met 

daaronder nog een restant van de podzolbodem kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen 

nog bewaard zijn gebleven. Daarbij zullen vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars, die 

voornamelijk bestaan uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals 
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haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond, grotendeels verstoord zijn. De lage 

verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars uit het 

Midden-Paleolithicum tot en met Neolithicum blijft daarom gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de 

C-horizont reiken. Aangezien het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont 

in de meeste boringen intact is aangetroffen, blijft de hoge archeologische verwachting uit het 

bureauonderzoek om archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Volle 

Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) aan te treffen voor het plangebied gehandhaafd. 

De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de 

Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 

3.5.2 Dorpstraat 94 Beekbergen 

Gezien de aangetroffen enkeerdgrond (boring 5 en 6) met daaronder nog een restant van de 

podzolbodem kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen nog bewaard zijn gebleven. Daarbij 

zullen vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars, die voornamelijk bestaan uit strooiing van 

fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, in de bovengrond van de 

oorspronkelijke podzolgrond, grotendeels verstoord zijn. De lage verwachting uit het bureauonderzoek 

voor vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met 

Neolithicum blijft daarom gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de 

C-horizont reiken. Aangezien het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont 

in de boringen intact is aangetroffen, blijft de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek 

om archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e

eeuw) aan te treffen voor het plangebied gehandhaafd. 

De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de 

Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 

3.5.3 Achterste Kerkweg 2 Beekbergen 

Gezien de aangetroffen enkeerdgrond (boring 7 en 9) met daaronder nog een restant van de 

podzolbodem kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen nog bewaard zijn gebleven. Daarbij 

zullen vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars, die voornamelijk bestaan uit strooiing van 

fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, in de bovengrond van de 

oorspronkelijke podzolgrond, grotendeels verstoord zijn. De lage verwachting uit het bureauonderzoek 

voor vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met 

Neolithicum blijft daarom gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de 

C-horizont reiken. Aangezien het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont 

in de meeste boringen intact is aangetroffen, blijft de hoge archeologische verwachting uit het 

bureauonderzoek om archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Volle 

Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) aan te treffen voor het plangebied gehandhaafd. 

De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de 

Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 
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3.5.4 Evert Jan Boksweg 21 Beekbergen 

Gezien de aangetroffen enkeerdgrond (boring 11 en 12) met daaronder nog een restant van de 

podzolbodem  en het restant van een podzolbodem in boring 10 kunnen eventueel aanwezige 

archeologische sporen nog bewaard zijn gebleven. Daarbij zullen vuursteenvindplaatsen van jagers-

verzamelaars, die voornamelijk bestaan uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe 

grondsporen, zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond, grotendeels 

verstoord zijn. De lage verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen van jagers-

verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met Neolithicum blijft daarom gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de 

C-horizont reiken. Aangezien het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont 

in de boringen intact is aangetroffen, blijft de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek 

om archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e

eeuw) aan te treffen voor het plangebied gehandhaafd. 

De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de 

Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 

3.5.5 Evert Jan Boksweg 26 Beekbergen 

Hoewel alleen in boring 14 een enkeerdgrond met daaronder nog een restant van de podzolbodem is 

aangetroffen en in de twee andere boringen de bodem verstoord was (afvalkuilen uit de 19e/20e eeuw) 

kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen nog bewaard zijn gebleven. Daarbij zullen 

vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars, die voornamelijk bestaan uit strooiing van fragmenten 

vuursteen en ondiepe grondsporen, zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke 

podzolgrond, grotendeels verstoord zijn. De lage verwachting uit het bureauonderzoek voor 

vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met Neolithicum 

blijft daarom gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de 

C-horizont reiken. Aangezien het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont 

in één boring intact is aangetroffen, blijft de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek 

om archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e

eeuw) aan te treffen voor het plangebied gehandhaafd. 

De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de 

Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 

3.5.6 Stoppelbergweg 25 Beekbergen 

Gezien de deels intacte podzolbodems, met uitzondering van boring 16 kunnen eventueel aanwezige 

archeologische sporen nog bewaard zijn gebleven. Daarbij zullen vuursteenvindplaatsen van jagers-

verzamelaars, die voornamelijk bestaan uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe 

grondsporen, zoals haardkuilen, in de bovengrond van de oorspronkelijke podzolgrond, grotendeels 

verstoord zijn. De lage verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteenvindplaatsen van jagers-

verzamelaars uit het Midden-Paleolithicum tot en met Neolithicum blijft daarom gehandhaafd. 

Nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de 

C-horizont reiken. Aangezien het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont 

in de boringen intact is aangetroffen, blijft de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek 
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om archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e

eeuw) aan te treffen voor het plangebied gehandhaafd. 

De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de 

Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 
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4 Conclusie en advies 

4.1 Conclusie 

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

archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een 

stuwwal en mogelijk een stuwwalglooiing (Dorpstraat 65) en de archeologische vondstlocaties uit de 

omgeving is aan de vijf plangebieden in de bebouwde kom van Beekbergen en Stoppelbergweg 25 in 

het buitengebied van Beekbergen een lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het 

Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum en een hoge verwachting voor nederzettingsresten 

uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). Voor de Late Middeleeuwen 

(vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd is een lage verwachting aan de plangebieden toegekend. 

Op basis van de landschappelijke ligging Binnen een zone met welvingen in 

sneeuwsmeltwaterafzettingen is aan het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn een lage 

verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het 

Neolithicum en een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle 

Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). Voor de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de 

Nieuwe tijd is een lage verwachting aan het plangebied toegekend. 

Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek 

verkennende fase (met uitzondering van de Deventerstraat 576 in Apeldoorn, waarvoor geen 

toestemming tot betreding is verkregen). Uit het booronderzoek van de vijf plangebieden in de 

bebouwde kom van Beekbergen is gebleken dat in de meeste boringen een enkeerdgrond is 

aangetroffen met daaronder een restant van een podzolbodem Uit het booronderzoek aan de 

stoppelbergweg 25 in het buitengebied van Beekbergen is gebleken dat er een deels intacte 

podzolbodem aanwezig. Op basis hiervan kan de lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het 

Midden-Paleolithicum tot en met het Neolithicum evenals de hoge verwachting voor 

nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) worden 

gehandhaafd voor de plangebieden in Beekbergen. De resultaten van het booronderzoek geven geen 

aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en 

met de Nieuwe tijd voor deze plangebieden bij te stellen. 

Tijdens een booronderzoek kan geen archeologische vindplaats worden aangetroffen, ten hoogste 

archeologische indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Een 

waardestelling conform protocol 4003, VS06 is dan ook niet van toepassing. 

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

4.2.1. Dorpstraat 65 Beekbergen 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De natuurlijke ondergrond bestaat uit matig tot sterk grindhoudend, zwak tot matig siltig zeer 

grof zand. 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

In boring 1 is een dubbel bodemprofiel aangetroffen. Onder de klinker en het bestratingszand 

is vanaf 25 cm -mv een 5cm dikke restant van een Ap-horizont aangetroffen met daaronder een 

30 cm dik mengsel van de Bhs- en C-horizont die verploegd is. Daaronder is is tot 85 cm -mv 

zand van de C-horizont aangetroffen. Deze bodem is geïnterpreteerd als een podzolbodem. 

Daaronder is een zogenaamde begraven (b) bodem aangetroffen die tot 105 cm -mv bestond 

uit een mengsel van de Ahb- met de Bhb-horizont en een mengsel van de Bhb- met de Bsb-
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horizont, die op verploeging dan wel verstoring duiden. Daaronder is tot 120 cm -mv een Bsb-

horizont aangetroffen die overgaat in het zand van de C-horizont. Ook deze bodem is 

geïnterpreteerd als een podzolbodem. In boring 3 is onder de grind- en puinverharding en het 

ophoogzand een enkeerdgrond aangetroffen bestaande uit een 50 cm dikke Aap-horizont met 

daaronder een 25 cm dikke Aa-horizont. Deze gaat over in een 10 cm dikke Bhs-horizont en 15 

cm dikke Bs-horizont om uiteindelijk over te gaan in de C-horizont. Het oorspronkelijke 

bodemprofiel onder de enkeerdgrond is een podzolbodem. 

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

Het betreft een stuwwal en eventueel een stuwwalglooiing. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten kunnen in boring 1 worden aangetroffen vanaf 30 cm -mv (28,61 m 

+NAP) en in boring 3 vanaf  105 cm -mv (27,55 m +NAP). 

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

waarom? 

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek hoeft niet worden bijgesteld. 

 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Indien de ingrepen dieper reiken dan 30 cm -mv kan het (potentiële) archeologische niveau 

worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 

4.2.2 Dorpstraat 94 Beekbergen 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestaat uit zwak siltig matig grof zand en zwak tot 

sterk grindhoudend zwak siltig zeer grof tot uiterst grof zand. 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

In boring 4 is onder de opgebrachte grond een 20 cm dikke Apb-horizont aangetroffen met 

daaronder verploegde lagen van de Eb- met de Bhb-horizont en Bhsb- met de C-horizont, 

voordat vanaf 125 cm -mv de C-horizont werd aangetroffen. Deze bodem is geïnterpreteerd als 

een podzolbodem. In de boringen 5 en 6 is onder het opgebrachte pakket een enkeerdgrond 

aangetroffen bestaande uit een Aap- op een Aa-horizont met daaronder een restant van een 

podzolbodem bestaande uit een verploegde Aa- met Bs-horizont, een Bs-horizont om vanaf 

130 cm -mv over te gaan in de C-horizont. 

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

Het betreft een stuwwal. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten kunnen worden aangetroffen vanaf 115 cm -mv (28,21 m +NAP). 

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

waarom? 

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek hoeft niet worden bijgesteld. 
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 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Indien de ingrepen dieper reiken dan 115 cm -mv kan het (potentiële) archeologische niveau 

worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 

4.2.3 Achterste Kerkweg 2 Beekbergen 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De natuurlijke ondergrond bestaat uit zwak tot sterk grindhoudend zwak tot matig siltig zeer 

grof tot uiterst grof zand. 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

In boring 8 is vanwege de verstoring van de bodem geen bodemprofiel aangetroffen. In zowel 

boring 7 (onder een opgebracht pakket grond van 30 cm) als in boring 9 is een enkeerdgrond 

aangetroffen bestaande uit een Aap- op Aa-horizont die ca. 80 cm dik is, met daaronder een 

verploegde laag van de Aa- met de Bs-horizont van de podzolbodem. Daaronder is de Bs-

horizont aangetroffen die overgaat in de C-horizont. 

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

Het betreft een stuwwal. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten kunnen worden aangetroffen vanaf 95 cm -mv (28,91 m +NAP). 

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

waarom? 

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek hoeft niet worden bijgesteld. 

 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Indien de ingrepen dieper reiken dan 95 cm -mv kan het (potentiële) archeologische niveau 

worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 

4.2.4 Evert Jan Boksweg 21 Beekbergen 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De natuurlijke ondergrond in de boringen bestaat uit zwak tot sterk grindhoudend zwak tot 

matig siltig zeer grof tot uiterst grof zand. 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

In boring 10 is alleen een 5 cm dik restant van de Bs-horizont van een podzolbodem 

aangetroffen onder het verstoorde pakket voordat deze overging in de C-horizont. In de 

boringen 11 en 12 is onder het opgebrachte pakket grond een enkeerdgrond aangetroffen. In 

boring 11 bestond deze uit een Aapb-horizont met daaronder een verploegd laag van de Aapb- 

met de Aab-horizont, die overgaat in de Aab-horizont die aan de onderzijde is verploegd met 

de Bsb-horizont van een podzolbodem. Daaronder is een Bsb-horizont aangetroffen die 

overging in de C-horizont. Boring 12 laat vrijwel hetzelfde beeld zien, maar dan zonder een 

tussenlaag van een niet verploegde Aab-horizont. 
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 Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

Het betreft een stuwwal. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten kunnen worden aangetroffen vanaf 135 cm -mv (29,35 m +NAP). 

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

waarom? 

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek hoeft niet worden bijgesteld. 

 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Indien de ingrepen dieper reiken dan 135 cm -mv kan het (potentiële) archeologische niveau 

worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 

4.2.5 Evert Jan Boksweg 26 Beekbergen 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De natuurlijke ondergrond in boring 14 bestaat uit matig grindhoudend zwak tot matig siltig 

zeer grof zand dat is geïnterpreteerd als stuwwalzand. Dit zand is aangetroffen vanaf 90 cm -

mv. In de boringen 13 en 15 is de boring gestuit op respectievelijk 90 en 170 cm op 

ondoordringbaar puin. Mogelijk betreft het afvalkuilen uit de 19e/20e eeuw, waar men vroeger 

het afval instortte, voordat dit werd afgehaald of naar de milieustraat moest worden gebracht. 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

In de boringen is een podzolbodem aangetroffen die in meerdere dan wel mindere mate nog 

intact was. In de boring 16, 18 en 19 was de bodem grotendeels omgewerkt, en bestond uit een 

mengsel van de Ah- met de E- dan wel met Bh- en Bs-horizont boven de C-horizont. In boring 

19 is vanaf 45 cm -mv alleen nog een dun restant van de Bs-horizont aanwezig boven de C-

horizont. In de boringen 17 en 20 is de podzolbodem het beste bewaard gebleven en bestaat 

uit een 20-40 cm dik verstoord mengsel van de Ah- met de Bh- dan wel Bhs-horizont, met 

daaronder bij boring 17 een Bhs- en Bs- horizont voordat deze overgaat in de C-horizont. Bij 

boring 20 ontbreekt de Bs-horizont en is onder de Bhs-horizont mogelijk sprake van een BC-

horizont voordat deze overgaat in de C-horizont. 

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

Het betreft een stuwwal. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten kunnen worden aangetroffen vanaf 90 cm -mv (30,04 m +NAP). 

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

waarom? 

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek hoeft niet worden bijgesteld. 

 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Indien de ingrepen dieper reiken dan 90 cm -mv kan het (potentiële) archeologische niveau 

worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 
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4.2.6 Stoppelbergweg 25 Beekbergen 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De natuurlijke ondergrond bestond over het algemeen uit zwak tot sterk grindhoudend zwak 

siltig uiterst grof zand. In boring 19 is binnen het grove zandpakket, vanaf 80-160 cm -mv, een 

pakket zwak siltig zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen dat goed was gesorteerd en zacht 

aanvoelde. Binnen gestuwde afzettingen kunnen allerlei verschillende zandlagen voorkomen die 

mee omhoog zijn gestuwd. Gezien de ligging binnen een grofzandige pakket betreft het geen 

duinzand. 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

In de boringen is een podzolbodem aangetroffen die in meerdere dan wel mindere mate nog 

intact was. In de boring 16, 18 en 19 was de bodem grotendeels omgewerkt, en bestond uit een 

mengsel van de Ah- met de E- dan wel met Bh- en Bs-horizont boven de C-horizont. In boring 

19 is vanaf 45 cm -mv alleen nog een dun restant van de Bs-horizont aanwezig boven de C-

horizont. In de boringen 17 en 20 is de podzolbodem het beste bewaard gebleven en bestaat 

uit een 20-40 cm dik verstoord mengsel van de Ah- met de Bh- dan wel Bhs-horizont, met 

daaronder bij boring 17 een Bhs- en Bs- horizont voordat deze overgaat in de C-horizont. Bij 

boring 20 ontbreekt de Bs-horizont en is onder de Bhs-horizont mogelijk sprake van een BC-

horizont voordat deze overgaat in de C-horizont. 

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

Het betreft een stuwwal. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Archeologische resten kunnen worden aangetroffen vanaf 20 cm -mv (41,71 m +NAP). 

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

waarom? 

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek hoeft niet worden bijgesteld. 

 In hoeverre wordt het (potentiële) archeologische niveau bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Indien de ingrepen dieper reiken dan 20 cm -mv kan het (potentiële) archeologische niveau 

worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 

4.3 Selectieadvies 

Aangezien in het plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn geen booronderzoek kon worden 

uitgevoerd, wordt geadviseerd om dit in een later stadium alsnog te doen. 

Op grond van de in de plangebieden in Beekbergen aangetroffen enkeerdgronden met daaronder deels 

intacte podzolen dan wel aangetroffen deels intacte podzolen en daarmee hoge archeologische 

verwachting voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in 

de 13e eeuw), adviseert KSP Archeologie een archeologisch vervolgonderzoek als eventueel geplande 

ingrepen dieper reiken dan het (potentiële) archeologische niveau: 

Dorpstraat 65:   30 cm -mv 

Dorpstraat 94:   115 cm -mv 

Achterste Kerkweg 2:  95 cm -mv 

Evert Jan Boksweg 21:  135 cm -mv 
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Evert Jan Boksweg 26:  90 cm -mv 

Stoppelbergweg 25:  20 cm -mv 

Op basis van de intactheid van de bodem in het plangebied kan een archeologische vindplaats aanwezig 

zijn. Wanneer de geplande graafwerkzaamheden dieper reiken bovengenoemde niveaus beneden 

maaiveld kunnen eventueel aanwezig archeologische resten verloren gaan en is vervolgonderzoek 

noodzakelijk. KSP Archeologie adviseert in dat geval een vervolgonderzoek in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en 

zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een 

Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE 

wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van het proefsleuvenonderzoek vastgelegd. 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. KSP Archeologie wijst 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 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 Erfgoedwet 2016, artikel 5.10, bij de minister gemeld te worden. In de praktijk 

kan de vinder terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (T 033 – 4217 456 of 

info@cultureelerfgoed.nl) zodat de vondst geregistreerd wordt in het centraal archeologische 

informatiesysteem. Daarnaast wordt het advies gegeven om de vondst ook bij de gemeente te melden. 
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Bijlage 1 Geomorfologische kaart 

Locaties Beekbergen 
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Locatie Apeldoorn 
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Bijlage 2 Bodemkaart 

Locaties Beekbergen 
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Bijlage 3 Archeologische gegevens 

Locatie Stoppelbergweg 25 Beekbergen en 500 m daaromheen 
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Locaties bebouwde kom Beekbergen en 500 m daaromheen 
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Locatie Apeldoorn 
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Bijlage 4a Boorpuntenkaart Dorpstraat 65 en 94, Achterste Kerkweg 

2, E.J. Boksweg 21 en 26 Beekbergen 



KSP Archeologie

Bijlage 4b Boorpuntenkaart Stoppelbergweg 25 Beekbergen 



Bijlage 5  Boorbeschrijvingen KSP Archeologie

Projectnummer : 20791

Project : Apeldoorn-Beekbergen 7 locaties

Datum : 20 en 22 oktober

Beschrijver : Erik Schorn

Type grond : Zand

Boordiameter : Edelman 7 cm

Bijzonderheden : Geen toestemming voor plangebied Deventerstraat 576 in Apeldoorn op 23 oktober

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

1 10 X X klinker

Dorpstraat 65 

bestrating 25 Z5s1 lge X bestratingszand 

30 Z4s1 h3 zwgr Ap

60 Z5s1g2 brge Bhs/C mengsel, verploegd 

85 Z5s1g2 ge C

92 Z5s1g2 zwgr/dbr Ahb/Bhb

105 Z5s1g3 dbr/bror Bhb/Bsb verploegd/verstoord 

120 Z5s1g3 bror Bsb

150 Z5s1g3 ge met grof grind C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

2 10 G X opgebracht 

Dorpstraat 65 

grindverharding 25 Gz3 kbrgr bs1, pu1 X opgebracht 

50 Z5s1g3 h3 zwgr met grof grind Ap/X

60 X X Gestuit, op beton?

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

3 20 X X

grind en puinverharding, 

opgebracht 

Dorpstraat 65 

grindverharding 40 Z4s1 ge bs1 X bestratingszand 

90 Z5s2g2 h3 zwgr Aapb

105 Z5s2g3 h2 dbr Aab

115 Z5s2g3 brge Bhsb

130 Z5s1g3 orge Bsb

150 Z5s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

4 35 Z4s1g2 dbr gele zandvlekjes X opgebracht 

Dorpstraat 94 

grasveld 45 Z4s1g1 h3 zwgr Ap?/X

65 Z6s1g3 ge zwarte humuresten X opgebracht?

85 Z4s1 h3 zwgr Apb

100 Z4s1 h1 gr/br Eb/Bhb verploegd

125 Z5s1g2 gr/br/ge Bhsb/C verploegd

150 Z5s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

5 20 Z5s1g3 h1 zwgr/lge X mengsel, verstoord 

Dorpstraat 94 tuin 85 Z5s1g2 h3 zwgr bs1 Aap

105 Z6s2g2 h2 dbr Aa

115 Z6s1g3 h1 br/orge Aa/Bs verploegd 

130 Z6s1g3 orge Bs

150 Z6s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

6 30 Z5s1g2 h2 dbr gele zandvlekjes X mengsel, opgebracht 

Dorpstraat 94 tuin 

bij vijver 90 Z5s1g3 h3 zwgr met grof grind Aap

110 Z5s1g1 h2 dbr Aa

120 Z5s1g1 h1 dbr/brge Aa/Bs verploegd 

130 Z5s1g2 brge Bs

150 Z5s1g2 ge C
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Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

7 5 G X grind, opgebracht 

Achterste Kerkweg 

2 grindverharding 30 Z5s1g2 h2 zwgr/br bs1, met grof grind X mengsel, opgebracht 

90 Z5s2g1 h3 zwgr Aap

110 Z5s2g1 h2 dbr Aa

120 Z6s1g2 or/dbr Aa/Bs verploegd 

155 Z6s1g2 or/br Bs/C?

verploegd of verspoeld 

hellingzand 

180 Z6s1g2 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

8 5 X X klinker

Achterste Kerkweg 

2 bestrating 25 Z6g3 brgr met grof grind X bestratingszand 

80 Z5s2g1 h3 zwgr Aap?/X opgebracht?

90 Z5s2g1 h1 zwgr/ge X mengsel, opgebracht 

205 Z5s1g2 zwgr/br bs1 op 205 X

mengsel, verstoord, 

opgebracht?

220 Z5s1g3 lge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

9 60 Z4s1 h3 zwgr loodzandkorrels Aap
Achterste Kerkweg 

2 grasveld 70 Z4s1 h2 zwgr/dbr Aap/Aa verploegd 

80 Z5s2g2 h2 dbrgr Aa

95 Z5s1g3 h1 br/or Aa/Bs verploegd 

110 Z5s1g3 orge Bs

130 Z6s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

10 35 Z4s1 h3 zwgr Ap

EJ Boksweg 21 tuin 135 Z5s1g1 h2 zwgr/dbr/lge X mengsel, verstoord 

140 Z5s2g2 orge Bs

160 Z6s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

11 50 Z5s2g1 h3 zwgr Aap?/X opgebracht?

EJ Boksweg 21 

grasveld 90 Z5s1g1 h2 zwgr/br bruine vlekken Aap/X verstoord/opgebracht?

125 Z4s2g1 h3 zwgr Aapb

130 Z4s2g1 h2 zwgr/dbr Aapb/Aab verploegd 

150 Z5s2g3 h2 dbrgr Aab

155 Z5s1g3 h1 dbrgr/or Aab/Bsb verploegd 

170 Z6s1g3 orge Bsb

190 Z6s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

12 30 Z4s1 h3 zwgr X

opgebracht, 

achterliggende perceel 

ligt ruim 50 cm lager

EJ Boksweg 21 

grasveld 60 Z4s1 h2 zwgr/kbrgr X mengsel, opgebracht 

135 Z5s2g2 h3 zwgr Aapb

160 Z5s2g2 h2 dbrgr Aab/Bsb

175 Z5s2g2 h1 dbrgr/or Aab/Bsb verploegd 

180 Z5s1g3 orge Bsb

200 Z6s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

13 75 Z5s1g1 h3 zwgr met lichtere zandvlekken X opgebracht 

EJ Boksweg 26 

grasveld  85 Z6s1g3 g1 lbrwi/zwgr plastic, pu2, bs2 X opgebracht

90 X X

boring gestuit  op 

ondoordringbaar puin 
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Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

14 40 Z4s1g1 h2 brgr/zwgr X mengsel, opgebracht 

EJ Boksweg 26 tuin 60 Z4s1g1 h3 zwgr Aap

80 Z5s1g2 h2 zwgr/dbrgr loodzandkorrels Aap/Aa verploegd 

90 Z5s2g2 h1 dbr/orge Aa/Bs verploegd 

110 Z5s2g2 orge Bs

130 Z5s1g2 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

15 155 Z5s1g1 h2 brgr/zwgr X vlekkerig, verstoord 

EJ Boksweg 26 tuin 165 X bs3, pu2 X afvalkuil?

170 X X

boring gestuit op 

ondoordringbaar puin 

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

16 10 X h3 zw X strooisellaag

Stoppelbergweg 25 

bostuin 20 Z5s1g2 h3 zw Ah

35 Z6s1g3 h1 zwgr/brgr E/Bh

50 Z6s1g3 h1 zwgr/dbr/orge Ahb/E/Bhs mengsel, omgewerkt,

80 Z5s1g3 ge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

17 15 Z4s1 h2 zwgr Ah 
Stoppelbergweg 25 

grasveld 20 Z6s1g3 h1 zwgr/dbrgr Ah/Bh mengsel, verstoord 

40 Z6s1g3 h1 brgr Bhs

55 Z6s1g3 h1 orge Bs

80 Z6s1g3 lge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

18 10 X h3 dbr X humuslaag

Stoppelbergweg 25 

bostuin 30 Z5s1g3 h1 zw/dbrgr/orgr Ah/Bh/Bs mengsel,verstoord 

75 Z6s1g3 orgr BC/C

100 Z6s1g3 lge C

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

19 10 Z5s1 h2 zwgr Ah 
Stoppelbergweg 25 

grasveld 45 Z5s1g3 h1/h2 zwgr/brgr/or X mengsel, verstoord 

55 Z6s1g3 orge Bs

80 Z5s1g2 ge C

100 Z3s1 gegr C gg, zacht

130 Z3s1 lgegr C

160 Z2s1 wigr C

180 Z4s1g1 lgegr C grover

Boring Diepte in cm Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

20 30 Z6s1g3 h2 zwgr Ah mengsel, verstoord 

Stoppelbergweg 25 

bostuin 40 Z6s1g3 h1 zwgr/orgr Ah/Bhs mengsel,verstoord 

60 Z6s1g3 or Bhs

80 Z6s1g1 orge BC/C

100 Z6s1g3 lge C
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Boring X (m RD) Y (m RD)

Z (m+NAP) via 

AHN3

1 194.910 463.573 28,91

2 194.907 463.591 29,24

3 194.901 463.629 28,60

4 194.916 463.558 29,26

5 194.921 463.542 29,36

6 194.902 463.562 29,31

7 194.904 463.540 29,47

8 194.895 463.523 29,64

9 194.895 463.501 29,86

10 194.910 463.468 30,70

11 194.902 463.480 30,81

12 194.908 463.488 30,82

13 194.902 463.444 30,73

14 194.899 463.427 30,94

15 194.903 463.414 31,08

16 194.662 461.902 41,22

17 194.694 461.920 41,91

18 194.687 461.898 42,12

19 194.717 461.899 42,31

20 194.701 461.885 42,54
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Bijlage 6 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 

Samengesteld door E.A. Schorn (BAAC) naar aanleiding van de publicatie: De steentijd van Nederland 

(2005). Onder redactie van: Jos Deeben, Erik Drenth, Marie-France van Oorsouw en Leo Verhart. 
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Archeologische periodes volgens het Archeologisch Basis Register 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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Bijlage 7 Bouwtekening 



DDorpstraat 94 Beekbergen



Dorpstraat 94 Beekbergen



Achterste Kerkweg 2 Beekbergen



Woningen E.J. Boksweg Beekbergen



Woningen E.J. Boksweg Beekbergen



Garage woningen 9 en 10 E.J. Boksweg Beekbergen



Schuur en garage E.J. Boksweg bij woning nr. 4 Beekbergen



Stoppelbergweg 25 Beekbergen?



Deventerweg 576 Apeldoorn


