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Rapport 

 

Bouter, H.E., 2020. Laan van Osseveld, deel 2, Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn). Een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend 

booronderzoek. ADC Rapport 5153. Amersfoort. 

OM 4220233 Versie: concept 15-05-2020 

Beoordeling Het rapport is goed leesbaar opgesteld en bevat alle onderdelen van een degelijk 

conceptrapport. Het rapport kan definitief worden gemaakt na verwerking van de 

opmerkingen in de bijgevoegde geannoteerde versie van het rapport. 

Selectiebesluit In het overgrote deel van het plangebied is de oorspronkelijke veldpodzolgrond en, 

ten noorden van de spoorlijn, de oorspronkelijke beekeerdgrond, sterk verstoord. Er 

komt een 100 tot meer dan 200 cm dik (sub)recent opgebracht/omgewerkt pakket 

voor. Een restant van een podzolbodem is aangetroffen in boring 35 nabij de rotonde 

Laan van Osseveld-Veenhuizerweg. In deze zone kunnen nog archeologische resten 

en grondsporen worden verwacht vanaf een diepte van 140 cm –mv (7,0 m +NAP). 

Rond boring 25 is weliswaar geen podzolrestant aangetroffen maar de 

bodemverstoring is relatief beperkt gebleven. De top van de C-horizont ligt relatief 

hoog vergeleken met de overige delen van het plangebied, namelijk op 8,3 m +NAP.  

 

Tevens is in de nabijheid van deze boring tijdens eerder onderzoek in 20182 een 

restant van een podzolbodem aangetroffen. In deze zone kunnen daarom nog 

grondsporen worden verwacht in de top van de C-horizont vanaf een diepte van 70 

cm –mv (8,3 m +NAP). In de genoemde zones kunnen nog bewoningssporen worden 

verwacht uit de periode Laat-Mesolithicum – Late Middeleeuwen. Aangezien het 

relatief kleine zones betreft, wordt geadviseerd om een archeologische begeleiding 

(AB) uit te voeren, bij ingrepen dieper dan 50 cm –mv rond boring 25 en dieper dan 

120 cm –mv rond boring 35 (veiligheidsmarge van 20 cm). De archeologische 

begeleiding heeft als doel eventueel aanwezige archeologische resten of 

grondsporen op te sporen en documenteren. De exacte invulling van de 

werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed 

te keuren Programma van Eisen (PvE). 

 

In het overige deel van het plangebied is het oude maaiveldniveau verdwenen door 

vergraving van de sneeuwsmeltwater- en dekzandafzettingen. De hoge 

archeologische verwachting voor de 

periode Laat-Mesolithicum – Late Middeleeuwen kan worden bijgesteld naar een lage 

archeologische verwachting. Geadviseerd wordt om dit overige deel vrij te geven 

voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

De gemeente Apeldoorn onderschrijft dit advies. 

Consequenties 

vervolgproces 

Het plangebied kan grotendeels worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie, 

afgezien van de twee zones in figuur 1 en 2. In deze zone dient een Archeologische 

Begeleiding (AB) te worden uitgevoerd, waarbij civiele bodemingrepen dieper dan 

respectievelijk 50 cm –Mv of 120 cm –Mv door een erkende archeologische uitvoerder 

dienen te worden begeleid. Dit onderzoek dient plaats te vinden op basis van een op 

voorhand door de gemeente Apeldoorn opgesteld en goedgekeurd Programma van 

Eisen (PvE). In dit PvE dient tevens de archeologische begeleiding van de advieszone 

uit het oorspronkelijke onderzoek van ADC ArcheoProjecten uit 2018 t.b.v. de 

ondertunneling te worden betrokken (Peters en Bouter, 2018), waarmee het aantal te 

begeleiden zones op drie uitkomt. 
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Figuren 

 
Figuur 1: Advieszone archeologische begeleiding rondom boring 25. 

 
Figuur 2: Advieszone archeologische begeleiding rondom boring 35. 

Behandeld door H.G. Pape-Luijten 

Datum 19-05-2020 

Bijlage  - 

Paraaf 

 
 

mailto:archeologie@apeldoorn.nl

