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Rapport 

 

E.A. Schorn, 2020: 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 rapport 20791. 

OM 4901337100 / 4901357100 Versie: 1.0 (concept) dd. 30-10-2020 

Resultaten, 

conclusies 

en advies 

uitgevoerd 

onderzoek 

• Het plangebied (afbeelding 1 en 2) betreft 5 locaties in de bebouwde kom  en 1 in het 

buitengebied van Beekbergen alsook 1 locatie in het buitengebied van Apeldoorn. Hier 

zullen in het kader van een bestemmingswijziging bodemingrepen plaats gaan vinden. 

 

• 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. 

Daarnaast een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met 

de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) en voor de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e 

eeuw) tot en met de Nieuwe tijd een lage verwachting. 

 

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. 

 

• Deze verwachting is 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. 

 

• Geadviseerd wordt om voor de locatie Deventerstraat 576 te Apeldoorn, waar geen 

booronderzoek kon worden uitgevoerd, dit booronderzoek alsnog te laten uitvoeren. 

 

Tevens wordt op grond van de in de planlocaties te Beekbergen aangetroffen 

enkeerdgronden en/of deels intacte podzolen, en daarmee hoge archeologische 

verwachting voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en met de Volle 

Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw), een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd 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 

Evert Jan Boksweg 26: 90 cm -mv 

Stoppelbergweg 25: 20 cm -mv 
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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. 

 

 
 

Afbeelding 1: De planlocaties te Beekbergen op de archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn 

(Bron: Schorn 2020 afb. 20) 
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Afbeelding 2: De planlocatie te Apeldoorn op de archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn (Bron: 

Schorn 2020 afb. 21) 
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Het bevoegd gezag stemt in met het door KSP Archeologie opgestelde advies. Op basis 

van de resultaten van het uitgevoerde bureau- en booronderzoek op de planlocaties te 

Beekbergen is vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. 

Hierbij gelden de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de archeologische beleidskaart van 

de gemeente Apeldoorn. Voor de planlocaties te Beekbergen geldt dan voor de 5 locaties 

binnen de bebouwde kom een onderzoekplicht voor bodemingrepen dieper dan 35 cm en 

qua oppervlak groter dan 100 m2; voor de locatie buiten de bebouwde kom geldt een 

onderzoekplicht voor bodemingrepen dieper dan 35 cm en groter dan 500 m2. 

 

Op de 7e planlocatie, aan de Deventerweg 576 te Apeldoorn, dient alsnog eerst een 

inventariserend booronderzoek plaats te vinden om de intactheid en opbouw van de 

bodem en de kans op aanwezigheid van archeologische resten vast te kunnen stellen.  

Op basis van de resultaten kan vervolgens een selectiebesluit tot het al dan niet 

noodzakelijk zijn van vervolgonderzoek worden genomen door het bevoegd gezag. 

 

 
 

Consequenties 

vervolgproces 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de daarbij voorgenomen 

bodemingrepen dient een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden, 

met als doel de archeologische waarde van de planlocaties vast te stellen.  

Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden voor alle te verstoren locaties van het 

plangebied, waarbij dit voor de locatie Deventerweg 576 te Apeldoorn geldt onder 

voorbehoud van de uitkomst van het nog uit te voeren inventariserend booronderzoek. 

Ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek dient de initiatiefnemer een archeologisch 

Programma van Eisen op te laten stellen, dat door de gemeente Apeldoorn als bevoegd 

gezag dient te worden goedgekeurd. 

 

In de te wijzigen bestemmingsplannen dient voor de planlocaties de conform de 

archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn (2015) vastgestelde archeologische 

waarde c.q. beleidscategorie met vrijstellingsvoorwaarden te worden opgenomen als 

dubbelbestemming. 
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