
selectiebesluit 
Plangebied 

Natuurbegraafplaats Westerwolde 

(Alverschotenseweg 50 ernaast) 

 

Plaats Hoog Soeren 

HSRK  

Type onderzoek Proefsleuvenonderzoek 

Onderzoekskader bestemmingsplanwijziging 

Uitvoerder Laagland Archeologie 
 

Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA), Afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, Marktplein 1, Tel. 14 055, archeologie@apeldoorn.nl 

 
Pagina 1 van 2 

Rapport 

 

I. Keurhorst en H. Oude Rengerink, 2022, Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven 

Natuurbegraafplaats Westerwolde te Hoog Soeren, gemeente Apeldoorn (GD), 

Laagland Archeologie Rapport 940. 

OM 5269978100  
 

Versie: juli 2022 

Resultaten, 

conclusies en 

advies 

uitgevoerd 

onderzoek 

• Het plangebied is momenteel in gebruik als bos. Hierin wordt de uitbreiding van de 

naastliggende natuurbegraafplaats gerealiseerd. Daarbij zullen in een gebied van 

circa 6,5 ha. 1028 natuurgraven worden aangelegd, met een afmeting van circa 1,2 

x 2,2 m.  

• Uit eerder uitgevoerd bureau- en verkennend booronderzoek kwam een middelhoge 

verwachting naar voren. Ook bleek binnen het merendeel van het plangebied sprake 

van afgetopte, maar verder grotendeels intacte podzolprofielen. 

• Op basis van het Programma van Eisen zouden 130 proefputjes worden aangelegd, 

ter grootte van de geplande graven, in een grid van circa 20 x 20 m. in de 

uitvoeringsfase bleek dat binnen twee deelgebieden geen graven gerealiseerd 

zullen gaan worden. De geplande proefputten in deze deelgebieden zijn derhalve 

niet aangelegd. Ook bleek de aanleg van twee andere proefputten niet mogelijk door 

aanwezigheid van dichte begroeiing. In totaal zijn tijdens het onderzoek 117 

proefputten daadwerkelijk onderzocht.   

• In de putten zijn ploegsporen aangetroffen, van (sub)recente ouderdom. Verder zijn 

geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen in de proefputten 

• Aangezien tijdens het onderzoek geen vindplaats is aangetroffen, wordt geadviseerd 

geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor de 

voorgenomen ontwikkeling. 

 

 
Afbeelding 1: Proefputjes volgens puttenplan uit het PvE. De putten in de blauwe zones zijn niet 

aangelegd, aangezien in deze gebieden geen bodemingrepen gepland zijn (Bron: Laagland 

Archeologie) 
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Het bevoegd gezag stemt in met het door Laagland Archeologie in het rapport opgestelde 

advies. Op basis van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 

vindplaats, kan de verwachting voor de onderzochte terreindelen worden bijgesteld naar 

een lage verwachting. Gezien de aard, omvang en spreiding van de voorgenomen 

bodemingrepen, is bij deze lage verwachting in het kader van de geplande ontwikkeling 

geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 
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Consequenties 

vervolgproces 

De archeologische verwachting kan voor de onderzochte terreindelen worden bijgesteld 

naar een lage archeologische verwachting. Deze lage archeologische verwachting dient 

middels een gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan opgenomen te worden, 

inclusief de bijbehorende regels. Voor de overige terreindelen, waar geen 

proefputtenonderzoek heeft plaatsgevonden (inclusief de blauwe zones in afbeelding 1) 

blijft de (verwachtings)waarde uit de gemeentelijke beleidskaart leidend. In het huidige 

geval betekent dit dat deze terreindelen een lage of middelhoge archeologische 

verwachting houden, die eveneens als gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan 

verwerkt dient te worden.  

 

Verder  archeologisch onderzoek is in het kader van het bestemmingsplantraject, en de 

huidige plannen voor de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats, niet nodig. Mochten 

deze plannen wijzigen, of andere bodemingrepen gepland worden in de toekomst, dan 

dienen de ingrepen opnieuw getoetst te worden aan de regels uit de beleidskaart / het 

bestemmingsplan.  
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