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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Leeflang Architectuur een archeologisch vooronderzoek uitge-

voerd voor een plangebied gelegen aan de Steenbeek 12-14 te Ugchelen in de gemeente Apeldoorn. 

De initiatiefnemer is voornemens de nieuwbouw van een vrijstaande woning/villa te realiseren. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge verwachting 

op het voorkomen van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleo-

lithicum. Alleen voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag. Het plangebied ligt namelijk op 

een zuidwest-noordoost georiënteerde daluitspoelingswaaier en vormt de overgangs-/randzone van 

de ten zuidwesten gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten noordoosten gelegen Pleistocene dal 

van de IJssel (het IJsselbekken). Het plangebied had in principe al een gunstige ligging voor jagers 

en verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum) als tijdelijke nederzettingslocatie (jacht-

kampementen). Ook voor landbouwers had het plangebied een gunstige ligging. Er was voldoende 

areaal aan goed ontwaterde gronden aanwezig voor landbouw, terwijl het nabijgelegen beekdal van 

de Ugchelsche Beek een natuurlijke bron voor water was. Het plangebied ligt wel in een landschap 

waar bodems zijn ontwikkeld met een relatief lage natuurlijke vruchtbaarheid, op grond waarvan mag 

worden verondersteld dat deze tot de ‘perifere gebieden’ voor prehistorische en latere landbouwactivi-

teiten moeten worden gerekend. Tot op heden ontbreekt het ook aan aanwijzingen die duiden op de 

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen en is het aantal vondstmeldingen in de omgeving van 

het plangebied zeer beperkt. 

 
Resultaten inventariserend veldonderzoek 

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bo-

demopbouw binnen de noordwestelijke helft van het plangebied bestaat uit niet meer dan een 25 cm 

dikke bovenlaag/huidige bouwvoor met graszode (Ap-horizont) met hieronder direct de C-horizont, in 

de vorm van daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwaterafzettingen). Plaatselijk is nog een 

tussenliggende menglaag zichtbaar van humeus zand met geel zand van de C-horizont. In de zuid-

oostelijke helft van het plangebied, op de terreindelen rondom de bestaande bebouwing, bestaat de 

bodemopbouw uit humeus zand met veelal een bijmenging resten/brokjes beton- en baksteenpuin, 

gevolgd door een menglaag zichtbaar van humeus zand met geel zand van de C-horizont. Hier reiken 

moderne verstoringen tot 80 cm -mv en ten opzichte van NAP gemiddeld 25 cm dieper in vergelijking 

met het verstoringsniveau in het noordwestelijke deel van het plangebied. In géén van de boringen is 

een restant van het oorspronkelijke/van nature gevormde bodemprofiel waargenomen. Op basis van 

eerder uitgevoerd archeologisch booronderzoek een aangetroffen brokken van de B-horizont in twee 

boringen gezet binnen de terreindelen rondom de bestaande bebouwing, is het meest aannemelijk 

dat er sprake is geweest van een veldpodzolbodem als natuurlijk bodemprofiel. Deze binnen het ge-

hele plangebied volledig verwijderd tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel 

dieper. Er hebben binnen het gehele terrein grootschalige moderne vergravingen hebben plaatsge-

vonden rond eind jaren ’80/begin jaren ’90 van de 20e eeuw, op basis van topografisch kaartmateri-

aal. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat archeologisch potentiële vondstniveau al volledig is verstoord/vergraven. 

Voor het archeologisch potentiële sporenniveau geldt dat minimaal een gedeelte hiervan al ver-

stoord/vergraven is, aangezien bij de oorspronkelijke aanwezigheid van een veldpodzolbodem even-

tueel aanwezige sporen aanwezig zullen zijn geweest vanaf de B(he)-horizont. Hierdoor zullen zeker 

eventueel voorheen aanwezige ondiepe grondsporen al zijn verstoord. Voor hooguit dieper doorlo-

pende sporen blijkt het in principe nog mogelijk om hiervan restanten aan te kunnen treffen. De infor-

matiewaarde van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats zal daarmee zeer beperkt zijn.  
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Voor de zuidoostelijke helft van het plangebied geldt dat 25 cm meer van de oorspronkelijke top van 

de C-horizont is vergraven/verstoord, en daarmee dus meer van het potentiële archeologisch sporen-

niveau. Daarnaast heeft reeds uitgevoerd proefsleuvenonderzoek binnen terreindelen vrijwel gren-

zend aan het plangebied geen aanwijzingen opgeleverd dat er bewoning heeft plaatsgevonden. Ar-

cheologisch relevant vondstmateriaal is tevens in zijn geheel niet aangetroffen tijdens dit onderzoek. 

Voor het gehele plangebied wordt geconcludeerd dat de middelhoge verwachting bijgesteld dient te 

worden naar een lage verwachting. 

 

Advies 

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt door Econsultancy de aanbeve-

ling gedaan om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Binnen het gehele plangebied is de natuur-

lijke bodemopbouw verstoord is tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. 

Voor het gehele plangebied dient de verwachting op de aanwezigheid van archeologische waarden 

bijgesteld te worden naar een lage verwachting.  

 

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan 

dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 bij het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Leeflang Architectuur een archeologisch vooronderzoek uitge-

voerd voor een plangebied gelegen aan de Steenbeek 12-14 te Ugchelen in de gemeente Apeldoorn 

(zie figuren 1 en 2). De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing in het zuidoostelijke 

deel van het plangebied te slopen. Vervolgens zal in het noordwestelijke deel van het plangebied de 

nieuwbouw van een vrijstaande woning/villa worden gerealiseerd. De onbebouwde terreindelen zullen 

worden heringericht en tevens zullen diverse nutsvoorzieningen worden aangelegd (kabels en leidin-

gen). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan 

worden doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk te worden gemaakt welke archeologische waarden 

binnen het plangebied kunnen worden verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit 

voort uit het Verdrag van Malta (1992)  en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006). 

 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 2) en een inventariserend 

veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 3). Op basis van 

de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn 

(hoofdstuk 4).  

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 18 en 19 juli 2020 en aangevuld op 28 en 29 januari 2021 door 

H.J. Gerritsen, BSc (Archeoloog). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 23 juli 2020 en 

op 8 februari door H.J. Gerritsen, BSc (Archeoloog) & E.M. ten Broeke (Senior KNA Prospector). Het 

rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (Senior KNA Archeoloog). 

 

 

2 BUREAUONDERZOEK 

 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwach-

ting voor het plangebied. Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van bekende aardwetenschappe-

lijke, archeologische en (cultuur)historische gegevens. Aan de hand van deze inventarisatie wordt het 

gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 

 

2.2 Methoden 

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, 

versie 4.1, 24‑05‑2018) en conform de eisen en normen zoals aangegeven in de Kwaliteitsnorm Ne-

derlandse Archeologie (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018), die is vastgesteld door het Centraal College 

van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.  

 

Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 

LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.2  

 

Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 

 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 

 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 

                                                      
2 SIKB 
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 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 

 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 

 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 

 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 

 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 

 het aardkundig, cultuurhistorisch en archeologisch bevraagbaar GIS-systeem van de ge-

meente Apeldoorn; 

 de Atlas Gelderland; 

 literatuur en historisch kaartmateriaal; 

 bouwhistorische gegevens; 

 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 

 recente luchtfoto’s; 

 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 de geomorfologische kaart en de archeologische kenniskaart/beleidskaart van de gemeente 

Apeldoorn; 

 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging; 

 

2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied 

 

Afbakening 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 

plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 

onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 

de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 

huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 500 meter 

rondom het plangebied.3 

 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 4.800 m² en ligt aan de Steenbeek 12-14, in het ui-

terst noordwestelijke deel van de bebouwde kom van Ugchelen in de gemeente Apeldoorn (zie figu-

ren 1 en 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich van zuid 

naar noord op een hoogte tussen circa 30,1 en 29,6 m +NAP. Het perceel is kadastraal bekend als 

gemeente Apeldoorn, sectie AD, nummer 1691. Volgens de topografische kaart van Nederland, 33 B 

(1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van het plangebied   X: 191.730 / Y: 466.635. 

 

Huidige situatie  

Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-

bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

de meest recente gegevens. 

 

  

                                                      
3 Binnen deze straal wordt geacht dat er voldoende informatie beschikbaar is om een gefundeerde uitspraak te doen over de 

archeologische verwachting van het plangebied. 



 

Rapport 11840.004 versie 2  Pagina 3 van 33 

De zuidoostelijke helft van het plangebied betreft een drietal woonpercelen en zijn bebouwd met vrij-

staande woningen met enkele bijgebouwen (schuurtjes/garage). De terreindelen rondom deze be-

bouwing zijn deels voorzien van een klinker-/tegelverharding. Verder zijn de woonpercelen in gebruik 

als siertuin/groenstrook. De noordwestelijke helft van het plangebied is in gebruik als braakliggend, 

onverhard, en overgroeit terrein. De wegen Steenbeek en De Oude Klarenbeek lopen respectievelijke 

langs de zuidoost- en noordwestzijde van het plangebied. Verder wordt het plangebied voornamelijk 

omgeven door woonpercelen (zie figuur 3). 

 

Vigerend beleid4  

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeolo-

gische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 

het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemar-

chief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart geeft 

een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart 

maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en 

wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  

 

In 2015 is het archeologisch beleid voor de hele gemeente Apeldoorn aangepast. Op de beleidskaart 

ligt het plangebied binnen een terrein met een (middel)hoge archeologische verwachting (categorie 4, 

zie figuur 9). Binnen dit gebied geldt dat bij graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm -mv over meer 

dan 500 m² vooraf een archeologisch onderzoek nodig is. Op grond van het bovenstaande is ten be-

hoeve van de bestemmingsplanwijziging archeologisch onderzoek nodig. 

 

Atlas Gelderland5 
Met de Atlas Gelderland wilt de provincie Gelderland inzicht geven in maatregelen die de afgelopen 

jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit binnen de provincie in kaart te brengen (bodemonderzoek) 

of te herstellen (bodemsanering). Ook laat de Atlas Gelderland zien waar vroeger (bedrijfs-)activitei-

ten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. 

 

Het raadplegen van de Atlas Gelderland heeft voor het plangebied geen aanvullende gegevens opge-

leverd. 

 

2.4 Toekomstige situatie  

 

Het toekomstige gebruik van het plangebied kan gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de 

archeologische waarde. 

 

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing in het zuidoostelijke deel van het plange-

bied te slopen. Vervolgens zal in het noordwestelijke deel van het plangebied de nieuwbouw van een 

vrijstaande woning/villa worden gerealiseerd (zie bijlage 4). Ter plaatse van de toekomstige bebou-

wing zal naar verwachting, bij de aanleg van een standaard staalfundering op het gele zand (top van 

de C-horizont), de bodem tot een diepte van circa 1 m -mv worden afgegraven (bouwput). De onbe-

bouwde terreindelen zullen worden heringericht en tevens zullen diverse nutsvoorzieningen worden 

aangelegd (kabels en leidingen). Hiervoor zullen bodemingrepen worden uitgevoerd die zich voorna-

melijk zullen beperken tot de bouwvoor/bovengrond (bovenste 30/50 cm van de huidige bodemop-

bouw) en lokaal verstoringen die maximaal tot 1 m -mv zullen reiken. 

 

                                                      
4 Gemeente Apeldoorn, 2015 
5 https://geoweb.gelderland.nl/WebViewer/Index.html?configBase=http://geoweb.gelderland.nl/Geocortex/Essentials/ 

REST/sites/Bodemverontreinigingen/viewers/test/virtualdirectory/Resources/Config/Default 

https://geoweb.gelderland.nl/WebViewer/Index.html?configBase=http://geoweb.gelderland.nl/Geocortex/Essentials/%20REST/sites/Bodemverontreinigingen/viewers/test/virtualdirectory/Resources/Config/Default
https://geoweb.gelderland.nl/WebViewer/Index.html?configBase=http://geoweb.gelderland.nl/Geocortex/Essentials/%20REST/sites/Bodemverontreinigingen/viewers/test/virtualdirectory/Resources/Config/Default
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2.5 Aardwetenschappelijke gegevens 

 

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek 

naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-

schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de 

geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 

 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

 
Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie6 Sneeuwsmeltwaterafzettingen van de Formatie van Boxtel op rivierterrasafzettingen van 

de Formatie van Kreftenheye. Wellicht afgedekt met een dunne laag dekzand van 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. 

Geomorfologie7  Binnen een droog dal (code 11/10S1). 

Geomorfologische kaart van de gemeente Apel-

doorn8  

Binnen een gebied van kleine daluitspoelingswaaiers (Dwk). 

Bodemkunde9 en Bodemkaart van de gemeente 

Apeldoorn 

Veldpodzolgronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand en met grind 

ondieper dan 40 cm beginnend (Hn21g). 

Grondwatertrap VII 

 

Landschappelijke ontwikkeling 

Het plangebied ligt op de grens tussen het ten westen/zuidwesten gelegen stuwwallengebied van de 

Oostelijke Veluwe en het ten oosten gelegen Pleistocene IJsselbekken. Voor het Saalien (voorlaatste 

ijstijd, 250.000 - 130.000 jaar geleden, heeft de rivier de Rijn fijn tot grof, zwak tot sterk grindhoudend 

zand afgezet. Dit wordt ook wel de Formatie van Urk genoemd. Tijdens het Saalien was een groot 

gedeelte van Nederland bedekt met landijs. Dit landijs breidde zich aan de randen uit in gletsjerton-

gen, die diepe glaciale bekkens uitsleten in de reeds aanwezige afzettingen van de Rijn. Voor en aan 

de zijkanten van het ijs werden deze afzettingen omhoog geperst, waarbij er stuwwallen ontstonden. 

In deze periode is het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe ontstaan. Onder het landijs werd 

een grondmorene afgezet, bestaande uit materiaal dat door het landijs vanuit Scandinavië is opge-

nomen. Door de druk van de gletsjer werd dit fijngewreven. Dit vormde een waar vervolgens de gla-

ciofluviale afzettingen van de Formatie van Drente in werden afgezet. Nadat het landijs zich had te-

ruggetrokken hervatten de voorlopers van de Rijn hun loop door het achtergebleven bekken in het 

huidige IJsseldal. Hierbij werd er fluviatiel materiaal, ook wel bekend als de Formatie van Kreften-

heye, afgezet. 

 

  

                                                      
6 De Mulder et al., 2003. 
7 Alterra, 2003 
8 Willemse, 2006 
9 De bodemkaart in de RIVviewer is dezelfde als de Bodemkaart van NL 1:50.000 (digitaal ter beschikking gesteld via Alterra) 
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Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 11.500 jaar geleden), bereikte het landijs Ne-

derland niet. Wel was er toen gedurende langere periodes sprake van een zeer koud en droog kli-

maat. Het landschap in Nederland bestond uit een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwe-

zig was. Ook in de eerste helft van het Weichselien bleef de Rijn stromen via het IJsseldal, tot na het 

eerste koude maximum (Vroeg-Pleniglaciaal, 74.000 tot 60.000 jaar geleden). In de tweede helft van 

het Weichselien (vanaf 60.000 jaar geleden) boog het Rijndal langzaam westwaarts af, om tussen 

Montferland en de Veluwezoom richting de Betuwe en West-Nederland te gaan stromen. Tussen 

40.000 en 25.000 jaar geleden heeft het merendeel van de Rijn door dit gebied gestroomd. Daarna 

verloor ook dit deel van de Rijn stapsgewijs haar afvoer, omdat de nog zuidelijker geleden verbindin-

gen via het Niersdal en uiteindelijk de Gelderse Poort actief werden.  

 
Er vond tevens sterke erosie plaats van het stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe. Erosie vond 

vooral plaats doordat een geconcentreerde afstroming van sneeuwsmeltwater zich insneed in de per-

mafrost. Hierdoor ontstonden sneeuwsmeltwaterdalen, welke vandaag de dag worden aangeduid als 

droge dalen. Aan het einde van deze dalen zijn de meegevoerde sedimenten tot afzetting gekomen 

als sneeuwsmeltwaterafzettingen, ofwel een daluitspoelingswaaier. Deze afzettingen liggen bovenop 

de rivierterrasafzettingen (voornamelijk grof zand en grind) van de Rijn. Het plangebied ligt op/aan het 

uiteinde van een dergelijke daluitspoelingswaaier. Deze sneeuwsmeltwaterafzettingen vormden weer 

op hun beurt weer een bron voor lokale windafzettingen, waardoor dekzandruggen en -duinen werden 

gevormd. Zowel de sneeuwsmeltwaterafzettingen als de lokale windafzettingen behoren tot de For-

matie van Boxtel. 

 

Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-

stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 

zeespiegel sterk steeg en er een vegetatieontwikkeling van vooral warmteminnende boomsoorten 

plaatsvond. Door verwaaiing van de dekzanden zijn wel lokaal stuifzandgebieden gevormd. Bij het 

ontstaan hiervan speelde de mens een belangrijke rol, door beweiding, afbranden en het steken van 

plaggen op de heidevelden dat voornamelijk plaatsvond in de Nieuwe tijd (zie bijlage 1). De stuifzan-

den worden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, welke tevens behoort tot de Formatie van 

Boxtel. Daarnaast zijn er in (lokale) beekdalen afzettingen gevormd bestaande uit leem, veen en 

zand. Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven, welke tevens behoren tot 

de Formatie van Boxtel. Vaak nemen deze beekdalen dezelfde positie in als de in de laatste ijstijd ge-

vormde sneeuwsmeltwaterdalen (droge dalen). Of dergelijke beekdalen nog watervoerend zijn is af-

hankelijk van de omvang van het stroomgebied en de opbouw van de ondergrond (doorlatendheid). 

De omgeving van Ugchelen kenmerkt zich door het voorkomen van natuurlijke beken die mogelijk al 

gedurende het gehele Holoceen kunnen hebben bestaan, zoals de Ugchelsche Beek (reeds gekana-

liseerd en met verleggingen ten behoeve van de papierindustrie) die circa 170 meter ten noorden van 

het plangebied stroomt. 

 

DINO10 

Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 

(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de 

diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-

tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 

geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd 

door TNO.  

 

  

                                                      
10 Dinoloket 
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In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd.11 Hieruit blijkt dat de ondergrond tot circa 8 m -mv 

bestaat uit grindrijk, matig fijn tot zeer grof zand. Deze afzettingen betreffen daluitspoelingswaai-

er/sneeuwsmeltwaterafzettingen, behorend tot de Formatie van Boxtel. Onder de daluitspoelings-

waaier/sneeuwsmeltwaterafzettingen bevinden zich gestuwde afzettingen van de Formaties van Urk, 

Waalre (Rijnzanden) en Peize (Eridanoszanden) en deze bestaan uit hetzelfde materiaal als de dal-

uitspoelingswaaier/sneeuwsmeltwaterafzettingen. Er zijn geen aanwijzingen van een afdekkend (dun) 

pakket dekzand. 

 
Geomorfologie en Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)12 

De geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft de mate van reliëf en de vormen die in het 

landschap te onderscheiden zijn weer.  

 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een 

droog dal (11/10S1), echter deze zijn eerder te associëren met het stuwwallengebied dat zich op een 

kilometer zowel ten zuidwesten als ten noordenwesten van het plangebied bevind. 

 

De geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn geeft een veel gedetailleerder beeld van de 

verschillende landschapsvormen en geeft aan dat het plangebied binnen een gebied van kleine dal-

uitspoelingswaaiers ligt (DWk, zie figuur 4). Deze waaiers zijn ontstaan door de afzetting van daluit-

spoelings- en hellingmateriaal tijdens de koudere fasen van het Weichselien en het Holoceen. De 

aanvoer van erosiemateriaal geschiedt vanuit verschillende erosiedalen (de daadwerkelijke droog 

dalen) en langs de hellingen. Bij de mondingen van erosiedalen konden op gunstige plaatsen binnen 

de bredere dalen waaiervormige terrassen ontstaan (kleine daluitspoelingswaaiers). Het AHN laat ook 

goed de ligging van het plangebied zien binnen de daluitspoelingswaaier, met zijn apex op grotere 

afstand ten westen van het plangebied en waarbij het van zuidwest naar noordoost aflopende ver-

hang verder te volgen is (zie figuur 5). Ten westen/zuidwesten ligt het stuwwallengebied, ingesneden 

door droge dalen en lokale beekdalen, zoals de Ugchelsche Beek. Insnijdingen van dit beekdal is ook 

nog enigszins zichtbaar binnen de daluitspoelingswaaier. Op de geomorfologische kaart van de ge-

meente Apeldoorn ligt dit beekdal circa 170 meter ten noorden van het plangebied, waar ook de  

meest nabij het plangebied gelegen molen de Klarenbeek heeft gestaan (wordt in § 2.7 verder be-

handeld). 

 

Het materiaal van daluitspoelingswaaiers bestaat veelal uit lokaal opgenomen materiaal (dekzanden, 

löss, stuifzand en grindrijke stuwwalzanden) en heeft zodoende een samengesteld en sterk vermengd 

karakter. In bodemkundig opzicht worden ze gekenmerkt door het voorkomen van grof- en fijnzandi-

ge, soms grindrijke afzettingen waarin voornamelijk humuspodzolen zijn ontstaan. Dekzand wordt 

vooralsnog niet verwacht binnen het plangebied. Tevens ligt het plangebied buiten de gebieden van 

de oude enkcomplexen van Apeldoorn/Ugchelen.  

 

  

                                                      
11 DINO boornummers B33B0504, B33B0505 en B33B0167 
12 AHN 



 

Rapport 11840.004 versie 2  Pagina 7 van 33 

Een gedetailleerd beeld van het plangebied binnen het AHN (zie figuur 6) laat zien dat de uiterst 

noordwestelijke strook en de zuidoostelijke helft van het plangebied een hoogteligging heeft welke 

dezelfde is als de aangrenzende terreindelen ten zuidwesten en zuidoosten van het plangebied. Voor 

een groot deel van de noordwestelijke helft van het plangebied geldt een hoogteververschil van circa 

30 tot 50 cm. Vooral met het terreindeel ten zuidwesten is sprake van een scherpe begrenzing. Het 

maaiveld van het terreindeel grenzend ten noordoosten van het plangebied ligt op zijn beurt weer 30 

tot 50 cm lager. Dit wijst erop dat er of ophogingen of afgravingen hebben plaatsgevonden binnen het 

merendeel van de noordwestelijke helft van vet plangebied. Op basis van de topografische kaart uit 

1995 (zie figuur 18) gaat het om een afgraving, aangezien op dit kaartbeeld steilranden zijn ingete-

kend direct langs de noordwest- en zuidwestzijde van het plangebied.  

 

In het meest noordelijke deel van het plangebied is een lokale afgraving goed zichtbaar. Dit betreft 

een kuil die waarschijnlijk door kinderen/jongeren is uitgegraven en waar een lokale hangplek is ont-

staan, mogelijk samen met het bouwen van een hut (zie bijlage 5, 2e overzichtsfoto van het plange-

bied). Een lokale verhoging in het centraal-noordoostelijke deel van het plangebied, nabij de noord-

oostelijke begrenzing, betreft een kleine composthoop. 

 
Bodemkunde en grondwatertrap 

Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een veldpodzol-

grond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand en met grind ondieper dan 40 cm beginnend 

(Hn21g met grondwatertrap VII, zie figuur 7). Podzolgronden worden gekenmerkt door podzolering: er 

komt een duidelijke B-horizont in voor die tot stand is gekomen door inspoeling van niet-amorfe hu-

mus samen met ijzerverbindingen (moderpodzolen), of door inspoeling van amorfe humus (humus-

podzolen). Veldpodzolgronden behoren tot de suborde van de humuspodzolen, waarbij de boven-

grond sporen van sterke uitloging vertoond, in de vorm van gebleekte zandkorrels. De zandkorrels 

vertonen geen ijzerhuidjes als gevolg van de relatief hoge grondwaterstanden die tijdens de bodem-

vorming optraden. Het voorkomen van grind ondieper dan 40 cm -mv wijst erop dat er sprake is van 

een vrij dunne laag/dun deken van dekzand en kan zelfs ontbreken binnen terreindelen.13 

 

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI, VII en VII") zijn zeer geschikt voor 

landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Er 

wordt verwacht dat er binnen het plangebied sprake is van relatief diepe grondwaterstanden, met een 

grondwatertrap VII. Voor het plangebied geldt dat er in het verleden zeer waarschijnlijk sprake is ge-

weest van natuurlijk goed gedraineerde gronden. Daarnaast zal de ligging van het plangebied in de 

nabijheid van het beekdal van de Ugchelsche Beek (natuurlijke waterbron) een gunstige invloed heb-

ben gehad om geschikt ten zijn bevonden als bewoningslocatie en/of als locatie voor specialistische 

activiteiten. Het grondwaterpeil is verder een indicatie voor de conservering van metalen en organi-

sche resten, hoe beter de ontwatering hoe slechter de conservering. 

  

                                                      
13 Bakker & Schelling, 1989 / Bakker & Locher, 1990 
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2.6 Archeologische waarden 

 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 

dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-

logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed (RCE).14 In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn 

deze door bevoegden te raadplegen. 

 

De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 8. Hierop 

staan de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen bin-

nen een straal van 500 meter weergegeven.  

 

Archeologische kennis- en beleidskaart gemeente Apeldoorn15 

Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 

wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 

gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 

een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 

Archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-

cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-

logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  

 
Op de archeologische kenniskaart van de gemeente Apeldoorn wordt weergegeven dat het plange-

bied geheel binnen een gebied ligt met een hoge archeologische verwachting ligt (zie figuur 9). Op de 

archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn wordt het plangebied gerekend tot de ge-

bieden met een (middel)hoge archeologische verwachting (categorie 4, zie figuur 10). Op de kleine 

daluitspoelingswaaiers wordt een hoge dichtheid aan archeologische resten verwacht. Een belangrijk 

deel van de archeologische vindplaatsen in de regio ligt op de oostelijke flank van het stuwwallenge-

bied van de Oostelijke Veluwe.  

 

Aanvullend geeft de archeologische kenniskaart aan dat de terreinen rondom het plangebied niet 

bebouwd waren (op grond van de kadastrale kaart uit het begin van de 19e eeuw). De Ugchelsche 

beek (sprengbeek) lag en ligt nog steeds ten noorden van het plangebied en ten zuidwesten hebben 

enkele akkerlanden gelegen met enkele boerderijen. Deze worden ook weergegeven op de kadastra-

le minuutplan van 1827 (zie § 2.7). 

 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied16 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-

ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaam-

heid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld 

in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer 

hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.  

 

Binnen zowel het plangebied als het onderzoeksgebied liggen géén AMK-terreinen (zie figuur 8). 

 
  

                                                      
14 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
15 Gemeente Apeldoorn, 2015 
16 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 



 

Rapport 11840.004 versie 2  Pagina 9 van 33 

In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied17 

Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 

en instellingen in totaal zeven archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om vijf bu-

reau- en booronderzoeken (prospectief onderzoek) en twee proefsleuvenonderzoeken (zie tabel II en 

figuur 8).  

 

Binnen terreindelen rondom het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd, waarbij zones konden 

worden aangewezen waar sprake was van een (deels) intact veldpodzolprofiel en waar de bodem 

verstoord was tot in de C-horizont. Een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven heeft gere-

sulteerd in het aantreffen van een geheel intact bodemprofiel van een veldpodzolbodem in één proef-

sleuf. Verder is in een tweetal sleuven nog lokaal een deel van de B-horizont van de oorspronkelijke 

veldpodzolbodem waargenomen. Het merendeel van de proefsleuven lieten een bodemopbouw zien 

waarbij de bodem tot in de C-horizont was vergraven. In slechts twee van in totaal negen proefsleu-

ven werden sporen aangetroffen, welke voor een groot deel van (sub)recente ouderdom bleken te 

zijn. Slechts voor een drietal sporen was een oudere datering mogelijk, alhoewel er geen vondstmate-

riaal werd aangetroffen en waardoor de sporen niet te dateren waren. De geringe hoeveelheid sporen 

doet vermoeden dat er in ieder geval binnen de onderzochte terreindelen in de directe nabijheid van 

onderhavig plangebied geen bewoning heeft plaatsgevonden. 

 
Circa 150 meter ten noorden van het plangebied is onderzoek gedaan naar een wasserijcomplex en 

een papiermolen die hier heeft gestaan (papiermolen Klarenbeek, gebouwd in 1838), door middel van 

een boor- en proefsleuvenonderzoek. Uit beide onderzoeken werd duidelijk dat de grond dermate 

verstoord is dat de kans op het vinden van archeologische resten zeer klein is. Resten van het was-

serijcomplex zijn wel aangetroffen, sporen die afkomstig zijn van de uit 1838 gebouwde papiermolen 

of voorloper hiervan zijn niet aangetroffen. Over het algemeen zijn de resultaten van andere uitge-

voerde archeologische onderzoeken rondom het plangebied hetzelfde. De ondergrond is al groten-

deels verstoord geweest en de kans op archeologische resten is hierdoor zeer klein. Enkele booron-

derzoeken adviseren een proefsleuvenonderzoek, maar bij de meeste onderzoeken is het advies 

geen vervolgonderzoek. 
 
Tabel II. Overzicht onderzoeksmeldingen 

 

Zaakindentificatie (OM-

nummer) 
Situering t.o.v. plangebied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

2380706100 (53495) Terreindelen vrijwel direct 

rondom het plangebied 

Veldekster te Ugchelen 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 191640/466700 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 11-9-2012 

Resultaat: Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aan-

vang van het veldonderzoek voor het plangebied een hoge verwachting voor het 

aantreffen van archeologische overblijfselen uit de periode Mesolithicum t/m 

Nieuwe tijd. Archeologische resten werden verwacht vanaf het maaiveld. Tijdens 

het booronderzoek is vastgesteld dat in het westen van het plangebied (boringen 

8, 10 en 12) een intact veldpodzolprofiel aanwezig is. Archeologische vondsten 

worden hier verwacht in de A-, E-, of B-horizont, vanaf een diepte van 5 à 25 cm -

mv (29,6 à 30,3 m +NAP). Archeologische grondsporen worden verwacht in de 

BC- of C-horizont, op een diepte van 45 à 55 cm -mv (29,3 à 30,1 m +NAP). In 

boring 11 is geen veldpodzolprofiel aangetroffen, maar wel een sterk humeuze 

laag met baksteen- of leemfragmenten en houtresten. Mogelijk is hier een archeo-

logisch spoor of bewoningslaag aangeboord. Deze laag bevindt zich op 70 cm -

mv (29,3 m +NAP). In het zuiden van het plangebied (rondom boring 4) is een BC-

horizont aangetroffen. Hier is het vondstniveau niet meer aanwezig, maar worden 

nog wel archeologische sporen verwacht, op een diepte van 70 cm -mv (28,8 m 

+NAP). Ook ter plaatse van boring 4 is een eventueel sporenniveau naar ver-

wachting nog intact. In het overige deel van het plangebied is de bodem verstoord 

tot in de C-horizont, waarbij naar verwachting 50 à 70 cm van het oorspronkelijke 

                                                      
17 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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bodemprofiel verloren is gegaan. Eventuele archeologische resten zijn hierbij naar 

verwachting verloren gegaan. Voor een zone in het westen van het plangebied 

wordt een karterend booronderzoek aanbevolen; voor een zone in het zuidwesten 

wordt een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. In de overige delen van het 

plangebied is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

4009170100  150 meter ten noorden van 

het plangebied 

Oude Klarenbeek-

Ugchelsegrensweg te Apel-

doorn 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 191671/466771 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Uitvoerder: Archeopro 

Datum: 25-7-2016 

Resultaat: Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het 

plangebied van oorsprong waarschijnlijk uit een ondiepe podzolbodem bestond 

met al binnen dertig centimeter onder het maaiveld, het schone gele zand van de 

C-horizont. Binnen het plangebied is de bodem tot minimaal een halve meter in de 

C-horizont verstoord. De diepe bodemverstoring maakt de kans op de aanwezig-

heid binnen het plangebied van behoudenswaardige archeologische resten uit de 

periode Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen, bijzonder klein. Binnen 

het plangebied zijn nog onder- en bovengrondse resten van industriële gebouwen 

uit de nieuwe tijd aanwezig. Hiervan staat het oude wasserijgebouw op de locatie 

waarop mogelijk een oudere voorganger van het in 1840 gestichte molencomplex 

heeft gestaan. Om te voorkomen dat dergelijke resten ongezien verloren gaan, 

verdient het aanbeveling om bodemingrepen binnen deze zone die dieper gaan 

dan de vastgestelde bodemverstoring, vooraf te laten gaan door een proefsleu-

venonderzoek. 

4022779100  150 meter ten noorden van 

het plangebied 

Plangebied Oude Klaren-

beek/Ugchelsegrens-weg te 

Ugchelen 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 192039/466895 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder: Econsultancy BV 

Datum: 28-11-2016 

Resultaat: Tijdens het onderzoek in onderzoeksgebied 1 zijn sporen aangetroffen 

die gerelateerd zijn aan het wasserijcomplex. Er zijn geen resten aangetroffen die 

zouden kunnen behoren tot de in 1838 gebouwde papiermolen dan wel een 

voorloper hiervan (muurwerk/funderingsresten). De bodem is in dermate verstoord 

dat archeologische sporen en/ of resten ouder dan de periode dat het terrein werd 

gebruikt ten van de papierindustrie, niet meer in situ zullen worden aangetroffen 

binnen de terreindelen waar geen sleuven konden worden aangelegd. De aange-

troffen esgreppels in plan- en onderzoeksgebied 3 zullen zijn aangelegd in de 

periode dat het terrein in agrarisch gebruik was (akkerland), vanaf eind jaren ’50 

van de 20e eeuw. Het bodemprofiel binnen zowel plan- en onderzoeksgebied 1 als 

3 laat over het algemeen een sterk verstoorde opbouw zien. Een zeer beperkt 

deel van het plan- en onderzoeksgebied 1 laat alleen nog een dun restant van 

een BC-horizont zien van het oorspronkelijke veldpodzolprofiel. Er is geen sprake 

van archeologische waarden binnen beide plan- en onderzoeksgebieden. 

2400534100 (56085) 170 meter ten westen van het 

plangebied 

Veldekster te Ugchelen 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 191553/466651 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 

Datum: 22-3-2013 

Resultaat: Binnen het onderzoeksgebied zijn slechts een drietal archeologische 

sporen aangetroffen en er is geen vondstmateriaal gevonden. De geringe sporen 

leveren geen onmiddellijke aanwijzingen voor een archeologische vindplaats 

binnen het onderzoeksgebied. Op fysieke kwaliteit en inhoudelijk gezien scoort 

het onderzoeksterrein laag en is daarmee niet behoudeniswaardig. Het advies is 

dan ook om het plangebied vrij te geven. 

2261482100 (37519) 300 meter ten zuidwesten van 

het plangebied 

Hoog Buurloseweg / Kleine 

Veldekster te Ugchelen 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 191458/466473 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Uitvoerder: IDDS Archeologie B.V. 

Datum: 14-10-2009 

Resultaat: Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied op een 

grotendeels intacte veldpodzol is gelegen. Er zijn geen directe indicatoren voor de 

aanwezigheid van archeologische resten aangetroffen. Toch kunnen archeolo-

gische resten niet uitgesloten worden. Op basis van de resultaten van het Inventa-

riserend Veldonderzoek wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten 

voeren. Eventuele archeologische resten zijn echter niet uit te sluiten. Hierom 

wordt, in overleg met de bevoegde overheid, geadviseerd een amateurarcheoloog 

in te schakelen bij het ontgraven van de bouwput. Indien deze op archeologische 

resten stuit, dient de ontgraving stopgezet te worden en een gecertificeerd ar-

cheologisch bedrijf ingeschakeld te worden. 

2053458100 (7721) 500 meter ten oosten van het 

plangebied 

Ugchelsegrensweg te Ugche-

len 

Gemeente Apeldoorn 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Uitvoerder: De Steekproef 

Datum: 25-8-2004 

Resultaat: Geen archeologische indicatoren aangetroffen; geen vervolgonderzoek 

noodzakelijk. 
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Coördinaat: 192200/466794 

2284268100 (40657) 500 meter ten noordoosten 

van het plangebied 

Europaweg te Apeldoorn 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 192108/466972 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 

Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Datum: 29-4-2010 

Resultaat: Ter plekke bleek dat vrijwel het gehele plangebied afgegraven was en 

is besloten tot een veldkartering en enkele controleboringen direct buiten het 

plangebied. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied18 

In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied 

zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan twee vondstmeldingen 

geregistreerd (zie tabel III en figuur 8). De vondst van enkele kuilen zijn aangetroffen tijdens de uit-

voering van een proefsleuvenonderzoek en hebben een datering uit de Nieuwe tijd. Verder is door 

een particulier een fragment handgevormd aardwerk gevonden tijdens niet-archeologische graaf-

werkzaamheden. Deze heeft een datering tussen Bronstijd en de Romeinse tijd.  
 
Tabel III. Overzicht ARCHIS-vondsten 

 

Vondstmelding 

(Waarnemingsnr.) 

Locatie t.o.v. plangebied Datering 

2400534100 (423347) 100 meter ten westen van 

het plangebied 

Apd Zw Veldekster te Ugche-

len 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 191627/466661 

Nieuwe tijd: 

kuilen 

 

Aangetroffen tijdens de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek (zie Zaaknummer 

(OM-nummer) 2400534100 (56085)) 

3144925100 (42600) 250 meter ten oosten van het 

plangebied 

Brouwersmolenweg te 

Ugchelen 

Gemeente Apeldoorn 

Coördinaat: 191980/466700 

Bronstijd - Romeinse tijd: 

handgevormd aardewerk 

 

Aangetroffen door een particulier tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden. 

 

 
Korte bewoningsgeschiedenis van het gemeentegebied van Apeldoorn19 

Hieronder wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van het gemeentegebied van Apel-

doorn gegeven. Een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt 

weergegeven in bijlage 2. 

 

Jagers en verzamelaars 

In de warmere perioden tegen het einde van de laatste ijstijd, vanaf circa 14.000 jaar geleden, be-

zocht de moderne mens Nederland. In het (Laat-)Paleolithicum (tot 8800 voor Chr.) trokken deze 

jagers en verzamelaars rond over het grillige landschap. Met behulp van vuurstenen werktuigen jaag-

den zij op onder andere migrerende kuddes wild. In de zandgronden rond Apeldoorn worden van 

deze voorouders alleen nog de vuurstenen werktuigen teruggevonden. In de buurt van water en op 

hoger gelegen gronden, zoals de flanken van de stuwwallen, zijn in het verleden sporen van kampen 

aangetroffen. 

 

  

                                                      
18 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
19 Gemeente Apeldoorn, 2015 
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In het Holoceen werd het klimaat warmer en aangenamer, waardoor zich uiteindelijk bossen uitstrek-

ten over Nederland. Hierdoor vond er ook een verandering plaats van de aanwezige fauna. De men-

sen leefden in het Mesolithicum (8800 tot 4900 voor Chr.) nog steeds het jagers en verzamelaars 

bestaan, maar bleven langer op dezelfde plek wonen en trokken mee met de seizoenen. Vuursteen-

concentraties en sporadisch houtskool in haardkuilen wijzen op de aanwezigheid van de mens uit 

deze tijd. Rond Apeldoorn kunnen dit soort vondsten overal aan het (zand)oppervlak worden aange-

troffen. 

 
Boerenbestaan 

Vanuit het zuiden rukt langzaam een nieuw tijdperk op richting het noorden: het Neolithicum (5300 tot 

2000 voor Chr.). De mens begon zich in deze tijd op één plek te vestigen. Er werden duurzame hui-

zen aangelegd en bossen werden gekapt voor de aanleg van akkers. Op flauwe hellingen en in droge 

dalen konden zij de zandgronden goed bewerken. Hun werktuigen werden nog steeds van (vuur)-

steen gemaakt, maar ook het gebruik van aardewerk kwam op. Rond en in het huis werd de veesta-

pel gehouden, terwijl er in de omgeving nog steeds werd gejaagd en verzameld. In de buurt van 

Apeldoorn zijn uit deze periode enkele vlakgraven aangetroffen. Ook begon men met het bijzetten 

van de doden in grafheuvels. Deze grafmonumenten zijn nu nog steeds volop terug te vinden in de 

omgeving van Apeldoorn. Daarnaast werd het landschap steeds ingrijpender veranderd door het kap-

pen van bossen en de aanleg van meer akkers, wat verder door ging in de Bronstijd. 

 
Metaaltijden 

De mensen en hun handelingen bleven grotendeels hetzelfde bij de overgang van de Steentijd naar 

de Bronstijd (2000 tot 800 voor Chr.), maar de materiële cultuur onderging grote veranderingen. Door 

de introductie van koper en later brons vond er opeens een grote productie aan sieraden, bijlen, dol-

ken en zwaarden plaats. Tegen het einde van de Bronstijd bevond ook het begrafenisritueel een grote 

verandering. In plaats van inhumaties werden de doden gecremeerd en werd de as in potten bijgezet 

in nieuwe, kleinere of reeds bestaande grafheuvels. Rond Apeldoorn, in Nieuw-Milligen, Meerveld, 

Loenen, Hoenderloo, Ugchelen, Apeldoorn-Loolaan en Hoog Soeren zijn urnenvelden bekend. 

 
Uiteindelijk wordt in de IJzertijd (800 tot 12 voor Chr.) het brons grotendeels vervangen door ijzer. Het 

aardewerk wordt eenvoudiger, maar de kwaliteit neemt toe. Met brokken ijzererts, hout en houtskool 

kon lokaal in een lemen oven ijzer geproduceerd worden. Vondsten van ijzerproductie uit de IJzertijd 

zijn tot nu niet aangetroffen binnen het gemeentegebied van Apeldoorn. Wel zijn aan de Herderweg-

Ooiweg sporen aangetroffen van een Germaanse nederzetting, waarbij ook restanten van ijzerovens 

zijn gevonden. De landbouw werd steeds efficiënter en ook in Apeldoorn zijn kleine, min of meer vier-

kante akkers (raatakkers) teruggevonden.  

 

Romeins bewind 

In Nederland staat de periode van 12 voor Chr. tot 450 na Chr. bekend als de Romeinse tijd. Vanaf 

48 na Chr. werd de toenmalige Rijn een belangrijke grens, de limes. Overal langs de limes werden 

militaire kampen en wachttorens gebouwd. De Romeinen namen allerlei nieuwigheden mee, waaron-

der gedraaid aardewerk. Apeldoorn lag circa 26 kilometer ten noorden van de limes en zal, in tegen-

stelling tot het rivierengebied, waarschijnlijk minder dicht bevolkt zijn geweest, hoewel de omvang van 

de Germaanse nederzetting, waarvan een deel is aangetroffen aan de Herderweg-Ooiweg, nog niet 

bekend is.  
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De Middeleeuwen 

Het definitieve vertrek van de Romeinen maakte een start aan het begin van de Vroege-Middeleeu-

wen (rond 450 na Chr.). De vroegste nederzettingen na de Romeinse tijd in de omgeving van Apel-

doorn zijn die bij Hoog Buurlo (7e eeuw) en Uddel (8e en 9e eeuw), maar ook Beekbergen, Engeland 

en Loenen hebben een vroegmiddeleeuwse oorsprong. Deze nederzettingen zijn gelegen aan de 

voet van de stuwwal en in de buurt van beken. Bij Apeldoorn-Driehuizen/Trompstraat, Beekbergen-

Spelderholt, Loenen-Vrijenberg/Zilven en Uddel zijn grafheuvels uit de Vroege-Middeleeuwen aange-

troffen. In deze tijd werd ook de ijzerproductie herontdekt of wellicht heeft er wel continuïteit van ijzer-

productie plaatsgevonden. Deze productie was in die tijd rond Apeldoorn mogelijk de grootste van 

Noordwest-Europa. De omgeving maakte het een perfecte locatie door de aanwezigheid van klapper-

stenen (een vorm van ijzererts) in de stuwwallagen en uitgestrekte eikenbossen (voor de productie 

van houtskool). Resten van ijzerproductie zijn onder andere aangetroffen bij het in Apeldoorn gelegen 

Orderbos. 

 
De historische dorpskern van Apeldoorn is ontstaan in een glooiend overgangsgebied met een afwis-

seling van beekdalen met hooilanden en ruggen met akkercomplexen. Deze akkercomplexen werden 

door menselijk toedoen verhoogd doormiddel van het opbrengen van plaggen vermengd met stal-

mest, waardoor zogenaamde enken ontstonden. De enken werden omring door houtwallen zodat los-

lopende vee de akkers niet konden betreden. Direct buiten de nederzetting/dorpskern Apeldoorn la-

gen drie oude enkgronden, de Apeldoornse Enk (waar het plangebied binnen ligt), de Wormense Enk 

en de Nieuwe Enk. De doorgaande wegen van en naar Apeldoorn liepen langs de beekdalen en de 

enkranden. De beken stroomden vanaf het Veluwemassief naar het IJsseldal. Vanaf de 16e eeuw 

werden vanaf de helling van het massief sprengkoppen uitgegraven die meerdere beken (sprengen) 

van water voorzag. Zo is de Grift een sprengbeek geworden en diende de beek als krachtbron voor 

de aandrijving van watermolens en als proceswatervoorziening voor o.a. de papierfabrieken en was-

serijen. Aan de Grift werden in 1335 watermolens voor olie en koren gebouwd, later kwamen hier de 

papiermolens en wasserijen tot ontwikkeling.  

 

De bedrijfstak van de molens is tot ver in de 19e eeuw kleinschalig van opzet en ambachtelijk van ka-

rakter geweest. De papiernijverheid bleef tot omstreeks 1800 een bloeiende bedrijfstak. Daarna liep 

de handel terug. Enkele papiermolens kregen stoommachines en groeiden uit tot grote papierfabrie-

ken. Anderen werden omgezet in kopermolens of wasserijen. De Grift ligt tegenwoordig in grote delen 

van Apeldoorn ondergronds, maar op verschillende plaatsen wordt de beek weer bovengronds ge-

bracht.  

 

Modernere tijden 

De periode vanaf 1500 staat bekend als de Nieuwe tijd. Nog steeds werd het land volop bewerkt voor 

de akkerbouw. Daarnaast werd het land bewerkt ter bescherming van de akkergronden, maar ook ter 

verdediging van de nederzettingen zelf. Er werd begonnen met het ontginnen van het landschap, 

zodat het land nog verder bewerkt kon worden. In de 17e eeuw verhuisde de familie Van Oranje naar 

kasteel Het Oude Loo, waarna vrij snel opdracht gegeven werd tot de bouw van Paleis Het Loo. 

Langzamerhand waren boeren niet meer de enigen die op het platteland woonden. Welgestelden lie-

ten landgoederen met buitenhuizen aanleggen. Door de aanwezige hanzensteden in de omgeving en 

de bevolkingsgroei binnen Apeldoorn groeide de stad in de 19e en 20e eeuw uit als een woonkern met 

stedelijke voorzieningen. 
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Aanvullende informatie 

 

Archeologische Werkgemeenschap Apeldoorn 

Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische Werkgemeenschap Apeldoorn 

(onderdeel van de Archeologische plaatselijke Werkgemeenschap Nederland, afdeling 18, Zuid-Sal-

land, IJsselstreek en Oost-Veluwezoom, contactpersoon de heer C. Nieuwenhuize). Gemeld wordt 

dat het plangebied circa 1 kilometer ten zuidoosten van het Orderbos ligt, dat zich ten noorden van de 

Europaweg (N304) bevindt. Een deel van dit bos met een heide gebied is aangeduid als AMK-terrein 

(AMK nummer 12846). Verder ligt het plangebied circa 2 kilometer ten noordwesten van het Herenhul 

ligt, dat net aan de zuidkant van de Rijksweg A1 ligt. Het Herenhul is aangeduid als AMK-terrein 

(AMK nummer 3199). In een publicatie van Riemsdijk uit 1872 (zie onderstaande afbeeldingen) wordt 

aangegeven dat bij het Herenhul, destijds aangeduid als den Heerenhul, tientallen crematieurnen zijn 

aangetroffen daterend uit de 5e eeuw na Chr. Dit hoogste punt in het Englanderholt werd dus wellicht 

ook uitgekozen als zichtlocatie om te fungeren als grafveld en dat er grafheuvels hebben gelegen die 

volledig zijn ontgraven en daardoor niet meer zichtbaar zijn in het landschap. Verder zijn er ook frag-

menten steengoed aangetroffen uit de 13e tot 15e eeuw na Chr., waaronder fragmenten van zoge-

naamde Jacoba-kannetjes. 

 

 



 

Rapport 11840.004 versie 2  Pagina 15 van 33 

 



 

Rapport 11840.004 versie 2  Pagina 16 van 33 

Tevens wordt gemeld dat circa 750 meter ten zuidoosten van het plangebied de Grote en Kleine Win-

nemolen en circa 1,1 kilometer ten westen de Bazemolen en de Kleine Bazemolen hebben gelegen 

(papiermolens), welke in § 2.7 verder behandeld worden.  

 

Verder zijn gegevens geleverd van een oud krantenartikel en van historische geschriften. Deze wor-

den hieronder behandeld. Opvallend is dat er in de omgeving van Ugchelen vooral rond het begin/ 

eerste helft van de 20e eeuw tijdens graafwerkzaamheden archeologische indicatoren zijn aangetrof-

fen die duiden op een vindplaats. De onderzoeken waren destijds relatief beperkt qua onderzoekin-

spanning, vergeleken met de archeologische onderzoeken die vandaag de dag worden uitgevoerd. 

Recentere onderzoeken die aangemeld zijn via Archis, hebben tot op heden geen nieuwe vindplaat-

sen opgeleverd. 

 

In de Apeldoornse Courant uit het jaar 1929 is een artikel geschreven over de vondst van een vijftal 

graven aan de Hoenderloseweg. Deze straat begint ongeveer 500 meter ten zuidoosten van het 

plangebied en loopt door in zowel zuidwestelijke als noordoostelijke richting. Het krantenartikel wordt 

hieronder weergegeven. 

 

 
 

Een nog ouder onderzoek dateert van vóór 1899 en wordt hieronder kort beschreven. Een belangrijke 

vondst is dat van een ‘proto-Saksische’ urn dat een bronzen haartangetje bleek te bevatten. Het kan 

gaan om het hieronder afgebeelde tangetje, maar hierover is onvoldoende informatie beschikbaar. 

Tevens is niet duidelijk of de vondst onder het haartangetje een stuk bewerkt vuursteen betreft of toch 

een metaalonderdeel. 
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Op een afstand van circa 900 meter ten zuidoosten van het plangebied zijn stukken slak en een stuk 

basaltlava van een maalsteen gevonden. Op basis van onderstaand artikel20 zijn deze aangetroffen 

op een terrein tegenover de Christelijke school. De vindlocatie ligt op een kampgrond. De Kampwal 

betreft waarschijnlijk de rand van een kampgrond (oud perceel akkerland). Het gaat om een ijzerpro-

ductieplaats die mogelijk onder deze kampgrond heeft gelegen niet ver van het beekdal van de Ug-

chelsche Beek. 

 

 
  

                                                      
20 Moerman, 1969 
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2.7 Beschrijving van het historische gebruik 

 

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 

het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-

vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 

door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20e eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 

incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante 

achtergrondliteratuur geraadpleegd. 

 

Korte impressie van de cultuurhistorische ontwikkeling van Ugchelen21 

In 792-793 werd Ugchelen voor het eerst schriftelijk genoemd. De nederzetting heette toen ‘Orela’ en 

was niet veel meer dan een bescheiden verzameling boerderijen, schuren en stallen met daaromheen 

akkers (de Ugchelse enk), die zich vanuit het gebied tussen de Mettaweg en de Prinsenberg ontwik-

kelde, circa 1 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. In 1243 dook voor het eerst de naam Ug-

chelen op. Als buurschap maakte Ugchelen samen met de buurschappen Engeland, Lieren, Ooster-

huizen en het kerkdorp Beekbergen (met een eigen parochie) deel uit van het kerspel Beekbergen. 

Een kerspel was een kerkelijke eenheid die gevormd werd door een aantal buurschappen. 

 

Vanwege de aanwezigheid van de Ugchelsche Beek werd Ugchelen in het begin van de 17e eeuw 

ontdekt als geschikt gebied om er papiermolens aan te leggen. De natuurlijke waterloop ontspringt 

zich ten zuidwesten van de Ugchelse enk op NAP +40 meter en vloeit in noordoostelijke richting naar 

de Grift in Apeldoorn. In de helling van de Veluwestuwwal komt het grondwater namelijk relatief dicht 

aan de oppervlakte, waardoor er in de lager gelegen terreindelen (vooral de droge dalen die vanuit 

het stuwwallengebied naar het lager gelegen gebied van de Gelderse IJssel lopen) natuurlijke beek-

dalen aanwezig waren. Bovendien was het water bijzonder geschikt voor het maken van papier van-

wege het lage kalk- en plaatselijk lage ijzergehalte. Door het graven van sprengen, zoals de Koppel-

sprengen en de Geurtssprengen, werden meerdere locaties geschikt gemaakt voor de aanleg van 

papiermolens en de verdere ontwikkeling van de papierindustrie. Op plaatsen waar grond- en kwel-

water dicht aan de oppervlakte kwam, werden sprengkoppen uitgegraven, die de spreng van water 

voorzagen. Gebruikmakend van de natuurlijke hellingen en dalen voerden de papiermakers het water 

naar die punten waar het verval groot genoeg was om de watermolens aan te drijven. De sprengen 

lopen daarom altijd wat hoger in de beekdalen dan de beek. Vanaf de molen werd de spreng vervol-

gens weer teruggeleid naar de oude beekbedding. 

 

Eén van de eerste molens die gebouwd werd is de ‘oude molen’, ook wel aangeduid als de molen van 

Altena die circa 800 meter ten zuidwesten van het plangebied heeft gestaan. Na deze eerste molen in 

Ugchelen volgen er velen zoals stroomopwaarts Het Voorslop, de Hamermolen, dan de huidige VHP 

(van Houten & Palm)-fabriek en stroomafwaarts de Windemolens, Steenbeek, Bazemolens, Methusa-

lem, De Bouwhof en Klein Hattem (zie onderstaand kaartje voor locaties van deze molens). De meest 

nabij het plangebied gelegen molen is de Klarenbeek die in 1838 is gebouwd. Deze heeft langs de 

Ugchelsche Beek gestaan die tussen het gebied van de Europaweg en De Oude Klarenbeek stroomt, 

respectievelijk 170 meter ten noorden van het plangebied.  

 

  

                                                      
21 Van Es & Opmeer, 2005 / https://ugchelen.org/hamermolen 
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De papierindustrie had grote gevolgen voor het nederzettingspatroon van Ugchelen. De bewoning 

verplaatste zich van de Ugchelse enk naar de papiermolens aan de beken. Zo ontstonden een ag-

glomeratie van verspreide groepjes agrarische bebouwing nabij de enk en een lang lint met concen-

traties van papiermolens en woningen van molenbazen en molenknechten. Door de papierindustrie 

werd de middeleeuwse wegenstructuur van Ugchelen uitgebreid met de doorgaande wegen de Ug-

chelseweg (de verbinding met Apeldoorn), de Hoenderloseweg (de verbinding met Hoenderloo, Ede 

en Arnhem) en de G.P. Duuringlaan (de verbinding van de concentraties rond de molens naar Beek-

bergen). Andere oude structuren zijn de Hoog Buurloseweg, de Richtersweg, de Brouwersmolenweg 

en de Bogaardslaan. 

 
Met de komst van de stoommachine veranderde de Ugchelse papierindustrie in de tweede helft van 

de 19e eeuw op grote wijze. Papierfabrieken met stoomaandrijving, namen de productie over. De 

meeste molens, waaronder de Klarenbeek, bleven nog enkele jaren actief als wasserij. De Klaren-

beek wordt vanaf de topografische kaart uit 1933 aangeduid als Wasscherij de Veldekster. Dit is het-

zelfde jaar dat de molen verdween. In de loop van de twintigste eeuw verloor Ugchelen haar industri-

ele betekenis en werd het gebied aantrekkelijk voor mensen die in een omgeving wilden wonen met 

rust en ruimte. 

 

 
Serie van verspreid gelegen papiermolens aan de Ugchelsebeek (bron: https://ugchelen.org/hamermolen)  
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Historisch kaartmateriaal 

De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel IV. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal 

 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Historische kaart 

(Willem Leenen) 

1748 - ? Woeste grond. Dan wel deel 

uitmakend van heidevelden. 

Directe omgeving woeste grond dal wel 

heidevelden. Ten noorden van het plange-

bied bevindt zich het beekdal van de 

Ugchelsche Beek. Dit beekdal lijkt toen al 

(deels) te zijn rechtgetrokken/gekana-

liseerd. Ten zuidwesten zijn kampgronden 

aanwezig (oude bouwlandpercelen van de 

Ugchelse Enk), met langs de randen 

enkele boerenerven.  

Kadastrale kaart  

(Minuutplan) 

1827 Gemeente 

Beekbergen, 

sectie I, Blad 

04 

1:2.500 Geen noemenswaardige verande-

ringen. 

Voorlopers van de Brouwersmolenweg als 

zandweg aanwezig langs de zuidoostzijde 

en de Hoog Buurloseweg ten zuidwesten 

van het plangebied. 

Militaire topografische 

kaart (Bonneblad) 

1872 412 1:50.000 Geen noemenswaardige verande-

ringen. 

Geleidelijke ontginning van woeste gron-

den/heidegebieden in de omgeving, om-

vorming tot agrarisch gebied met een mix 

van akker- en graslanden. Aan den noord-

kant van Ugchelsche beek wordt in 1838 

de Klarenbeek papiermolen gebouwd. Ten 

westen van het plangebied bevindt zich 

een zandweg, dit is de voorloper van de 

Veldekster. 

Militaire topografische 

kaart (Bonneblad) 

1913 412 1:50.000 Geen noemenswaardige verande-

ringen. 

Geen noemenswaardige veranderingen. 

De papiermolen Klarenbeek wordt gebruikt 

als wasserij en staat op de kaart aangege-

ven als Wasscherij de Veldekster. 

Militaire topografische 

kaart (Bonneblad) 

1933 412 1:50:000 Het heidegebied is ontgonnen. In 

het uiterst zuidelijke deel van het 

plangebied stond een deel van de 

bestaande bebouwing/woningen. 

Het plangebied maakte verder 

deel uit van een groot woonper-

ceel of het nog deels in gebruik 

als akkerland. 

Verdere ontginning van woeste gronden/ 

heidegebieden ten behoeve van agrarisch 

gebruik. Toename van bebouwing langs 

oude stratenpatroon, vooral langs de 

Ugchelseweg. Enkele heideveld omgezet 

tot bos (aanplant van productiebos). Aan-

leg van wegen en enkele huizen ten zuiden 

van het plangebied. De papiermolen 

Klarenbeek is gesloopt. Alleen de was-

scherij de Veldekster staat nog op deze 

plek. 

Topografische kaart  1970 33 B 1:25.000 Huidige bebouwing/woningen 

aanwezig in de zuidoostelijke helft 

van het plangebied. Ook het 

noordwestelijk deel van het 

plangebied was bebouwd, ver-

moedelijk een tweetal grotere 

schuren. 

Bosgebieden maken plaats voor woonper-

celen. Toename van bebouwing langs 

wegenpatroon, vooral ten zuiden van het 

plangebied en ten oosten langs de weg 

Veldekster. 

Topografische kaart  1976 33 B 1:25.000 De bebouwing in de noordweste-

lijke helft van het plangebied is 

weg. Zuidoostelijke helft plange-

bied huidige situatie. 

Ten zuidoosten van het plangebied vindt 

ontwikkeling van de bebouwde kom van 

Ugchelen plaats, bijna aaneengesloten met 

de bebouwde kom van Apeldoorn. In de 

directe omgeving van het plangebied 

bevinden alleen ten zuiden enkele huizen. 

Ten noorden van de Ugchelsche beek is 

de Europaweg (N304) aangelegd. 

Topografische kaart  1995 33 B 1:25.000 Huidige situatie. Rondom het plangebied bevindt zich veel 

groen en ten oosten een akkerland en 

camping. 
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Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het einde van de eerste helft van de 18e 

eeuw maakte het plangebied destijds deel uit van een gebied van woeste gronden dan wel heidevel-

den (zie figuur 11). Ten noorden van het plangebied stroomde de Ugchelsche Beek. Deze beek was 

al grotendeels gekanaliseerd en er waren sprengen aangelegd ten behoeve van de papiermolens. 

Ten zuidwesten van het plangebied lagen enkele kampgronden (oude bouwlandpercelen van de Ug-

chelse Enk), met langs de randen enkele boerenerven.  

 

Het plangebied bleef voor langere tijd in gebruik als heide. Rond het begin van de 19e eeuw waren de 

voorlopers van de Brouwersmolenweg als zandweg aanwezig langs de zuidoostzijde en de Hoog 

Buurloseweg ten zuidwesten van het plangebied (zie figuur 12). In 1838 is de papiermolen Klaren-

beek langs de Ugchelsche beek gebouwd ten noorden van het plangebied. Gedurende de tweede 

helft van de 19e eeuw werden heidevelden in de directe omgeving van het plangebied in gebruik ge-

nomen als graslanden. Ten westen van deze graslanden lag de voorloper van de Veldekster in de 

vorm van een zandweg. Er vond een geleidelijke ontginning van de woeste gronden/heidegebieden in 

de omgeving plaats. Deze worden omgevormd tot akker- en graslanden (zie figuur 13).  

 
Aan het begin van de 19e eeuw werd de papiermolen Klarenbeek aangegeven als Wasscherij de 

Veldekster en heeft hiermee een andere functie gekregen (zie figuur 14). Rond begin jaren ’30 van de 

20e eeuw is de heide in het plangebied ontgonnen. In het uiterst zuidelijke deel van het plangebied 

stond een deel van de bestaande bebouwing/woningen. Het plangebied maakte verder deel uit van 

een groot woonperceel of het was nog deels in gebruik als akkerland (zie figuur 15). Ook rondom het 

plangebied maken heidegebieden plaats voor woonpercelen. Ten zuiden van het plangebied waren 

enkele huizen gebouwd. De papiermolen is was gesloopt, echter de Wasscherij de Veldekster was 

nog wel aanwezig.  

 

In de jaren ’60 van de 20e eeuw waren in ieder geval de huidige woningen aanwezig in de zuidooste-

lijke helft van het plangebied (nrs. 12 t/m 16). Ook de noordwestelijke helft van het plangebied was 

bebouwd (zie figuur 16). Verder vond een toename plaatse van bebouwing langs het bestaande we-

genpatroon, vooral ten zuiden van het plangebied en ten oosten langs de weg Veldekster. De bebou-

wing binnen de noordwestelijke helft van het plangebied is in de loop van de jaren ’70 van de 20e 

eeuw al weer verdwenen (figuur 17). Vermoed wordt dat deze bebouwing een tweetal grotere schu-

ren betrof. De uitbreiding van de bebouwde kom van Ugchelen sluit in deze periode al bijna aan met 

de bebouwde kom van Apeldoorn. Ten noorden van de Ugchelsche beek was de Europaweg aange-

legd (zie figuur 17). Na 1976 heeft er binnen het plangebied geen noemenswaardige veranderingen 

plaatsgevonden ten aanzien van de aanwezige bebouwing. Rondom het plangebied was meer ruimte 

beschikbaar voor groenontwikkeling (zie figuur 18). 

 

Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Apeldoorn22 

De gemeente Apeldoorn heeft een cultuurhistorische waardenkaart vervaardigd, waarin veel lokale 

gebiedskennis is opgenomen. Volgens deze kaart ligt het plangebied binnen een gebied met een 

middelhoge attentiewaarde.  

 

Bouwhistorische gegevens 

Bij de gemeente Apeldoorn is het archief van de Bouw- en Woningtoezicht geraadpleegd (CODA 

Kenniscentrum en Archief), maar heeft geen informatie opgeleverd over verleende bouwverguningen  

van het adres Steenbeek 12 t/m 16. 

 

  

                                                      
22 https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5e69d28ce09f47b69b76a060432c238f 
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Op basis van gegevens uit het Nationaal Georegister23 blijkt dat de woningen (nagelaten eventueel 

later uitgevoerde aanbouwfases) in de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw zijn gebouwd. Volgens de 

initiatiefnemer zijn deze woningen gefundeerd op bakstenen funderingen tot circa 80 cm -mv. Inspec-

tie van het plangebied (tijdens de uitvoering van het verkennend booronderzoek) laat zien dat deze 

bebouwing ten dele onderkelderd is (kleine voorraadkelders). 

 

Op basis van het geraadpleegde topografisch kaartmateriaal heeft in de jaren ’60 en begin jaren ‘70 

van de 20e eeuw binnen het plangebied bebouwing gestaan. Gezien het vrij kortstondig gebruik (ge-

sloopt rond het jaar 1976) zal deze bebouwing meest waarschijnlijk schuren zijn geweest. Deze zullen 

minimaal gefundeerd zijn geweest op houten of betonnen poeren tot maximaal het volledig uitgraven 

van een volledige bouwput tot op het “gele” zand ten behoeve van de aanleg van een staalfundering. 

 

Tweede Wereldoorlog  

Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plange-

bied aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.24  

 

Het raadplegen van deze bronnen geeft geen redenen om aan te nemen dat er archeologische waar-

den uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied te verwachten zijn. 

 
2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

 

Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld: 

 
Tabel V.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

 

Archeologische periode Gespecificeerde 

verwachting 

Te verwachten complextype/resten Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum - Mid-

den-Neolithicum (Jagers en 

verzamelaars) 

Middelhoog Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 

gebruiksvoorwerpen 

In de oorspronkelijke top van de daluitspoe-

lingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwateraf-

zettingen), waarin zich van nature meest waar-

schijnlijk een veldpodzolbodem heeft gevormd.  

Laat-Neolithicum (Landbou-

wers) 

Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 

grafvelden, rituele plaatsen: kleine 

fragmenten aardewerk, natuursteen en 

vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-

kool en gebruiksvoorwerpen 

In de oorspronkelijke top van de daluitspoe-

lingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwateraf-

zettingen), waarin zich van nature meest waar-

schijnlijk een veldpodzolbodem heeft gevormd. 

Bronstijd - Romeinse tijd 

(Landbouwers) 

Middelhoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 

grafvelden/-heuvels, rituele plaatsen: 

kleine fragmenten aardewerk, natuur-

steen en vuurstenen gebruiksvoorwer-

pen, metaalresten, houtskool, botresten 

en gebruiksvoorwerpen 

In de oorspronkelijke top van de daluitspoe-

lingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwateraf-

zettingen), waarin zich van nature meest waar-

schijnlijk een veldpodzolbodem heeft gevormd. 

Middeleeuwen Middelhoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: 

kleine fragmenten aardewerk, metaal-

resten, glasresten, houtskool, botresten, 

organische resten en gebruiksvoorwer-

pen 

In de oorspronkelijke top van de daluitspoe-

lingswaaierafzettingen (sneeuwsmeltwateraf-

zettingen), waarin zich van nature meest waar-

schijnlijk een veldpodzolbodem heeft gevormd. 

  

                                                      
23 http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/map 
24 Amersfoort & Kamphuis, 1990/De Jong, 1969 – 1994/ Indicatieve kaart Militair Erfgoed/VEO Bommenkaart/Ruimingskaart/-

Klep & Schoenmaker, 1995/Zwanenburg, 1990. 
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Nieuwe tijd Laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: 

kleine fragmenten aardewerk, metaal-

resten, glasresten, houtskool, botresten, 

organische resten en gebruiksvoorwer-

pen. 

Aan het maaiveld/in de oorspronkelijke top van 

de daluitspoelingswaaierafzettingen (sneeuw-

smeltwaterafzettingen), waarin zich van nature 

meest waarschijnlijk een veldpodzolbodem 

heeft gevormd. 

 

Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied op een zuidwest-noord-

oost georiënteerde daluitspoelingswaaier ligt, welke de overgangs-/randzone vormt van de ten zuid-

westen gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten noordoosten gelegen Pleistocene dal van de 

IJssel (het IJsselbekken), deels bedekt met dekzand. Het plangebied had in principe al een gunstige 

ligging voor Jagers en verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum) als tijdelijke neder-

zettingslocatie (jachtkampementen). Ook voor landbouwers had het plangebied een gunstige ligging. 

Er was voldoende areaal aan goed ontwaterde gronden aanwezig voor landbouw, terwijl het nabijge-

legen beekdal van de Ugchelsche Beek een natuurlijke bron voor water was.  

 

Het plangebied ligt wel in een landschap waar bodems zijn ontwikkeld met een relatief lage natuurlijke 

vruchtbaarheid, op grond waarvan mag worden verondersteld dat deze tot de ‘perifere gebieden’ voor 

prehistorische en latere landbouwactiviteiten moeten worden gerekend. Desalniettemin was het plan-

gebied per definitie niet ongeschikt als bewoningslocatie. Een plaggendek wordt binnen het plange-

bied niet verwacht, aangezien het buiten de gebieden van de oude enkcomplexen van Ugchelen ligt 

(op grond van de historische kaart van Willem Leenen uit 1748). Het plangebied betrof lange tijd 

woeste grond/heidegebied. In de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw zijn de woningen gebouwd die in 

de zuidoostelijke helft van het plangebied staan (nagelaten eventueel later uitgevoerde aanbouwfa-

ses). In de jaren ’60 en begin jaren ’70 van de 20e eeuw is de noordwestelijke helft van het plange-

bied ook bebouwd geweest. Gezien het vrij kortstondig gebruik (gesloopt rond het jaar 1976) zal deze 

bebouwing meest waarschijnlijk schuren zijn geweest. Na 1976 komt er geen bebouwing meer voor 

binnen het plangebied. Op grond van het gedetailleerde hoogtebeeld zijn er aanwijzingen dat er bin-

nen de noordwestelijke helft van het plangebied of ophogingen of afgravingen hebben plaatsgevon-

den. 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten kunnen er in het plangebied archeologische resten voor-

komen uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. De kans op het voorkomen van 

resten wordt middelhoog geacht (zie tabel V), dit op basis van het tot nu toe het ontbreken van aan-

wijzingen van vindplaatsen tijdens eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek en de zeer beperkt 

aantal vondstmeldingen in de omgeving van het plangebied. Archeologische resten worden in en/of 

direct onder de bouwvoor (eerste 30 cm) verwacht; in de top van de sneeuwsmeltwaterafzettingen, 

waarin zich in het verleden meest waarschijnlijk een veldpodzolprofiel heeft gevormd (op grond van 

archeologisch booronderzoek dat op terreindelen vrijwel aangrenzend van het plangebied is uitge-

voerd). Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen en waterputten) worden binnen 50 cm 

beneden het maaiveld verwacht. De eventueel aanwezige archeologische resten bestaan hoofdzake-

lijk uit aardewerk- en/of vuursteenstrooïngen. Verwacht wordt dat organische resten en bot slecht zijn 

geconserveerd, vanwege de vrij diepe heersende grondwaterstanden. 

 

Bodemverstoring 

Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventue-

le aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vind-

plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ be-

waard zijn gebleven.  
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De bestaande woningen in de zuidoostelijke helft van het plangebied zijn in de jaren ’20 en ’30 van de 

20e eeuw gebouwd (nagelaten eventueel later uitgevoerde aanbouwfases). Volgens de initiatiefnemer 

zijn deze woningen gefundeerd op bakstenen funderingen tot circa 80 cm -mv. Inspectie van het 

plangebied (tijdens de uitvoering van het verkennend booronderzoek) laat zien dat deze bebouwing 

ten dele onderkelderd is (kleine voorraadkelders). Te verwachten is dat, ten behoeve van de aanleg 

van deze bebouwing en de aanleg van diverse nutsvoorzieningen, de bodem minimaal tot deze diep-

tes is afgegraven binnen het bestaande bouwoppervlak en dat hierbij eventueel voorheen aanwezige 

archeologische waarden al verloren zijn gegaan. 

 

De noordwestelijke helft van het plangebied heeft ook een periode van bebouwing gekend, zij het 

relatief kort en vermoedelijk in de vorm van schuren. Gegevens van deze bebouwing kon niet worden 

achterhaald. Deze zullen wel minimaal gefundeerd zijn geweest op houten of betonnen poeren tot 

maximaal het volledig uitgraven van een volledige bouwput tot op het “gele” zand ten behoeve van de 

aanleg van een staalfundering. Zeker bij het laatste kunnen door deze bouwactiviteiten eventueel 

aanwezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn 

gegaan.  

 
2.9 Conclusie bureauonderzoek 

 

Op basis van in dit bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting is binnen het plange-

bied vervolgonderzoek noodzakelijk om deze te toetsen. Het plangebied heeft een gebruik gekend 

waardoor mogelijk meerdere vormen van verstoring hebben plaatsgevonden; tot begin 20e eeuw als 

heidegebied (steken van heideplaggen), vanaf de jaren ‘20/’30 van de 20e eeuw in het zuidoostelijke 

deel bebouwd en verder deel uitmakend van een omvangrijk woonperceel of tijdelijk gebruik als ak-

kerland. Het noordwestelijke deel van het plangebied is eveneens bebouwd geweest in de jaren ’60 

en begin jaren ’70 van de 20e eeuw (vrij kortstondig). Daarom is in dit stadium de meest geschikte 

onderzoeksmethode een verkennend booronderzoek. Gelijkmatig verspreid over het plangebied die-

nen boringen te worden gezet met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm om inzicht te krij-

gen in de intactheid van het bodemprofiel. Ook dient gekeken te worden naar de aanwezigheid van 

mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Door middel van 

het verkennend booronderzoek dient te worden vastgesteld of er binnen het plangebied archeolo-

gische resten in situ te verwachten zijn. 

 

 

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

 

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauon-

derzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door 

middel van boringen. Conform de handreiking Bureau- en Verkennend Booronderzoek opgesteld door 

de gemeente Apeldoorn (versie van 26-01-2018, Nathalie Vossen en Janneke Zuyderwyk) dient het 

veldonderzoek antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 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? 

 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 
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 Als de bodemopbouw (deels) verstoord is: Hoeveel van het archeologisch niveau (vondstni-

veau én sporenvlak) is aangetast (kwantificeer in cm)? Wat dit betekent voor de archeologi-

sche verwachting? 

 Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waar-

om? 

 Zijn er zones aan te duiden met verschillende mate van archeologische verwachting? Zo ja, 

geef weer in kaart. 

 

3.2 Methoden 

 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 

onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018) en de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1, 24‑05‑2018), specificatie VS03. Voor het inventariserend 

veldonderzoek is op 19 juli 2020 en met een aanvulling op 28 januari 2021, door ir. E.M. ten Broeke 

(Senior KNA Prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld. Het gehele plangebied was vrij toe-

gankelijk. 

 
In totaal zijn er achttien boringen verspreid binnen het totale plangebied gezet (zie figuur 19). Er is 

geboord tot een diepte van maximaal 120 cm -mv met een Edelmanboor met een diameter van 10 

cm. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

beschreven.25 De boringen zijn met meetlinten en een meetwiel ingemeten (x- en y-waarden). Van 

alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In 

Bijlage 6 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s van de opgeboorde profielen weerge-

geven.  

 

Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is 

van een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 

cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door 

middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 

zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrand leem en bot. 

 
3.3 Resultaten 

 

Geologie en bodem 

De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 7  

weergegeven. De opbouw van de bodem kan schematisch als volgt worden weergegeven en wordt 

bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen besproken/verder toegelicht: 

 
Tabel VI.  Bodemopbouw noordwestelijke helft plangebied (boringen 1 t/m 10) 

 

Diepte (cm -mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 25 Donkergrijs tot donkergrijsbruin gekleurd, matig hu-

meus, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand 

Ap-horizont, dunne humeuze boven-

laag/huidige bouwvoor met graszode  

Plaatselijk tussen gemiddeld 25 en 

40 

Donkergrijsgeel gekleurd en gevlekt, zwak siltig, matig 

fijn tot matig grof zand  

ACp-horizont, vermenging humeus zand met 

geel zand van de C-horizont 

Vanaf minimaal 25 en gemiddeld 

35  

Geelgrijs to lichtgrijswit gekleurd, deels zwak grindig, 

zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand, slecht gesor-

teerd 

C-horizont, daluitspoelingswaaierafzettingen 

(sneeuwsmeltwaterafzettingen) 

 

                                                      
25 Bosch, 2005  
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Tabel VII.  Bodemopbouw zuidoostelijke helft plangebied, terreindelen rondom bestaande bebouwing (borin-

gen 11 t/m 18) 

 

Diepte (cm -mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot minimaal 45 en 

maximaal 85, gemiddeld tot 60 

Donkergrijsbruin tot bruingrijs gekleurd en gevlekt, 

matig humeus, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand, 

vermengd met resten/brokjes beton- en baksteenpuin, 

plaatselijk afgedekt met een laag cunetzand en een 

grind- of splitverharding 

Geroerde/verstoorde laag, modern omgewerk-

te grond  

Tussen gemiddeld 60 en 80 Donkergrijsgeel tot geelbruin gekleurd en gevlekt, zwak 

siltig, matig fijn tot matig grof zand  

ACp-horizont, vermenging humeus zand met 

geel zand van de C-horizont, bij de boringen 

15 en 17 vermengde brokken/resten van een 

B-horizont zichtbaar 

Vanaf gemiddeld 80  Lichtgeel en naar onderen toe lichtgeelgrijs tot lichtgrijs 

gekleurd, deels zwak grindig, zwak siltig, matig fijn 

zand, slecht gesorteerd 

C-horizont, daluitspoelingswaaierafzettingen 

(sneeuwsmeltwaterafzettingen) 

 

Archeologie 

Allereerst dient gemeld te worden dat het inventariserend veldonderzoek een verkennend booronder-

zoek betreft, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeolo-

gische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van ar-

cheologische vondsten en/of sporen. In geen van de boringen is archeologisch vondstmateriaal waar-

genomen in het opgeboorde en vervolgens verkruimelde bodemmateriaal.  

 
3.4 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 

 

Conform de handreiking Bureau- en Verkennend Booronderzoek opgesteld door de gemeente Apel-

doorn (versie 26-2018, Nathalie Vossen en Janneke Zuyderwyk) zijn er een aantal onderzoeksvragen 

opgesteld. Hieronder worden deze vragen beantwoord, voor zover het veldonderzoek de daarvoor 

benodigde gegevens heeft opgeleverd; 

 
 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

De aangetroffen bodemopbouw in de noordwestelijke helft van het plangebied betreft in veel 

gevallen niet meer dan een dunne (25 cm, tussen gemiddeld 29,7 en 29,45 m +NAP) humeu-

ze bovenlaag/huidige bouwvoor met graszode (Ap-horizont) van donkergrijs tot donkergrijs-

bruin gekleurd, matig humeus, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand met hieronder direct 

de C-horizont, bestaande uit geelgrijs tot lichtgrijswit gekleurd, deels zwak grindig, zwak siltig, 

matig fijn tot matig grof zand. De slechte sortering is kenmerkend voor daluitspoelingswaaier-

afzettingen (sneeuwsmeltwaterafzettingen). Dekzandafzettingen zijn niet aangetroffen. 

 

Bij de boringen 2, 3 en 6 kon nog een menglaag worden onderscheiden van humeus zand 

met geel zand van de C-horizont, bestaande uit donkergrijsgeel gekleurd en gevlekt, zwak sil-

tig, matig fijn tot matig grof zand. Zeer waarschijnlijk is deze menglaag ontstaan door moder-

ne vergravingen. 
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In de zuidoostelijke helft van het plangebied, op de terreindelen rondom de bestaande be-

bouwing, bestaat de bodemopbouw tot gemiddeld 60 cm -mv uit donkergrijsbruin tot bruingrijs 

gekleurd en gevlekt, matig humeus, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand, welke tevens 

veelal vermengd is met resten/brokjes beton- en baksteenpuin. Bij de boringen 13 en 14 komt 

nog een afdekkende laag cunetzand en een grind- of splitverharding voor. Een menglaag van 

humeus zand met geel zand van de C-horizont is aanwezig tussen gemiddeld 60 en 80 cm. 

Bij de boringen 15 en 17 was hierin nog vermengde brokken/resten van een B-horizont zicht-

baar. Het verstoorde deel van de bodemopbouw bevindt zich tussen gemiddeld 30 en 29,2 m 

+NAP, waarmee de verstoringsdiepte ten opzichte van de noordwestelijke helft van het plan-

gebied nog dieper reiken (circa 25 cm dieper). Onder het verstoringsniveau bevindt zich ook 

weer direct de C-horizont (sneeuwsmeltwaterafzettingen). 

 
In géén van de boringen is een restant van het oorspronkelijke/van nature gevormde bodem-

profiel waargenomen. De vermengde brokken/resten van een B-horizont in de boringen 15 en 

17 wijzen er wel op dat dit meest waarschijnlijk een veldpodzolbodem betrof. 

 

 Wat is de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

In het plangebied komen sneeuwsmeltwaterafzettingen (daluitspoelingswaaier) voor. Er is 

geen sprake van een afdekkende laag dekzand. Het van nature gevormde bodemprofiel kon 

op basis van de gezette boringen niet duidelijk worden achterhaald. De vermengde brok-

ken/resten van een B-horizont in de boringen 15 en 17 wijzen er wel op dat dit meest waar-

schijnlijk een veldpodzolbodem betrof. In de noordwestelijke helft van het plangebied is spra-

ke van niet meer dan een humeuze bovenlaag/graszode van circa 25 cm dik, direct gevolgd 

door de C-horizont. Deze scherpe overgang bevindt zich op circa 29,45 +NAP. In de zuidoos-

telijke helft van het plangebied is sprake van een geroerde/verstoorde bodemopbouw tot een 

niveau van circa 29,2 m -mv. Hier reiken verstoringen dus nog dieper in de oorspronkelijke 

top van de C-horizont. 

 

Tijdens eerder uitgevoerd archeologisch booronderzoek ter plaatse van terreindelen vrijwel 

grenzend aan het plangebied is in verschillende boringen een intact (restant van een) veld-

podzolprofiel aangetroffen met de overgang naar de C-horizont op een diepte van circa 55 cm 

-mv (zie bureauonderzoek). Ook hierdoor is het meest aannemelijk dat binnen de begrenzing 

van onderhavig plangebied van nature sprake is geweest van een veldpodzolbodem. Op 

grond van de resultaten van de gezette boringen blijkt dat deze bodemopbouw volledig is 

verwijderd tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. Dit beves-

tigd de verwachting dat er binnen het gehele terrein grootschalige moderne vergravingen 

hebben plaatsgevonden rond eind jaren ’80/begin jaren ’90 van de 20e eeuw, op basis van 

topografisch kaartmateriaal (zie figuur 18). 

 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 

t.o.v. het maaiveld en het NAP? 

Er zijn geen lagen aangetroffen die direct als archeologisch relevant kunnen worden bestem-

peld. Op basis van eerder uitgevoerd archeologisch booronderzoek een aangetroffen brokken 

van de B-horizont in twee boringen gezet binnen de terreindelen rondom de bestaande be-

bouwing, is het meest aannemelijk dat er sprake is geweest van een veldpodzolbodem als 

natuurlijk bodemprofiel. Deze is binnen het gehele plangebied volledig verwijderd tot minimaal 

de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. Voor de zuidoostelijke helft van het 

plangebied geldt dat verstoringen gemiddeld 25 cm dieper reiken dan het verstoringsniveau in 

het noordwestelijke deel van het plangebied. Er hebben binnen het gehele terrein grootscha-

lige moderne vergravingen hebben plaatsgevonden rond eind jaren ’80/begin jaren ’90 van de 

20e eeuw, op basis van topografisch kaartmateriaal (zie figuur 18). 
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 In hoeverre is deze bodemopbouw nog intact? 

Zie de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvragen. Er kan gesteld worden dat het 

archeologisch potentiële vondstniveau al volledig is verstoord/vergraven. Voor het archeolo-

gisch potentiële sporenniveau geldt dat minimaal een gedeelte hiervan al verstoord/vergraven 

is, aangezien bij de oorspronkelijke aanwezigheid van een veldpodzolbodem eventueel aan-

wezige sporen aanwezig zullen zijn geweest vanaf de B(he)-horizont. Voor de zuidoostelijke 

helft van het plangebied geldt dat verstoringen gemiddeld 25 cm dieper reiken dan het versto-

ringsniveau in het noordwestelijke deel van het plangebied. In de zuidoostelijke helft van het 

plangebied zal dus minimaal 25 cm van de oorspronkelijke top van de C-horizont zijn vergra-

ven en daarmee eventueel voorheen aanwezige archeologische sporen. 

 
 Als de bodemopbouw (deels) verstoord is: Hoeveel van het archeologisch niveau (vondstni-

veau én sporenvlak) is aangetast? (Kwantificeer in cm) Wat dit betekent voor de archeologi-

sche verwachting? 

Zie de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvragen. In géén van de boringen is een 

restant van het oorspronkelijke/van nature gevormde bodemprofiel waargenomen. Een exac-

te diepte tot hoe ver het archeologisch niveau (vondstniveau én sporenvlak) is aangetast bin-

nen het totale plangebied kan niet worden gegeven. Binnen het gehele plangebied vergravin-

gen hebben plaatsgevonden tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel 

dieper. Deze vergravingen hebben rond eind jaren ’80/begin jaren ’90 van de 20e eeuw 

plaatsgevonden, op basis van topografisch kaartmateriaal (zie figuur 18). Wel is duidelijk dat 

in de zuidoostelijke helft van het plangebied verstoringen gemiddeld 25 cm dieper reiken dan 

het verstoringsniveau in het noordwestelijke deel van het plangebied. 

 

Bij vergelijking van de tijdens dit onderzoek aangetroffen bodemopbouw met prospectief on-

derzoek uitgevoerd ter plaatse van terreindelen vrijwel grenzend aan het plangebied, zal het 

oorspronkelijke bodemprofiel tot een minimale diepte van 55 cm -mv dan wel dieper verloren 

zijn gegaan. Dit is het gevolg van vergravingen die rond eind jaren ’80/begin jaren ’90 van de 

20e eeuw plaatsgevonden en navolgend grondbewerking (gebruik/inrichting als tuingedeelte 

binnen de woonpercelen Steenbeek 12-14) tot minimaal 25 cm -mv ten opzichte van het hui-

dige maaiveld, op basis van het opgeboorde bodemprofiel. 

 

Hierdoor zullen zeker eventueel voorheen aanwezige ondiepe grondsporen al zijn verstoord. 

Voor hooguit dieper doorlopende sporen blijkt het in principe nog mogelijk om hiervan restan-

ten aan te kunnen treffen in de noordwestelijke helft van het plangebied. De informatiewaarde 

van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats zal daarmee zeer beperkt zijn. Voor 

de zuidoostelijke helft van het plangebied geldt dat 25 cm meer van de oorspronkelijke top 

van de C-horizont is vergraven/verstoord, en daarmee dus meer van het potentiële archeolo-

gisch sporenniveau. Daarnaast heeft proefsleuvenonderzoek binnen terreindelen vrijwel gren-

zend aan het plangebied slechts een geringe hoeveelheid sporen opgeleverd (3 sporen die 

mogelijk ouder zijn dan (sub)recent), wat doet vermoeden dat er in de directe omgeving van 

het plangebied er geen aanwijzingen zijn dat er bewoning heeft plaatsgevonden. Archeolo-

gisch relevant vondstmateriaal is tevens in zijn geheel niet aangetroffen tijdens dit onderzoek. 

Voor het gehele plangebied wordt geconcludeerd dat de middelhoge verwachting bijgesteld 

dient te worden naar een lage verwachting. 
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 Moet de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden bijgesteld? Zo ja, waar-

om? 

Zie de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvraag. 

 
 Zijn er zones aan te duiden met verschillende mate van archeologische verwachting? Zo ja, 

geef weer in kaart. 

Voor het gehele plangebied dient de middelhoge verwachting bijgesteld worden naar een la-

ge verwachting. 

 
 
4 CONCLUSIE EN ADVIES 

 

4.1 Conclusie 

 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge verwachting 

op het voorkomen van archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleo-

lithicum. Alleen voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag. Het plangebied ligt namelijk op 

een zuidwest-noordoost georiënteerde daluitspoelingswaaier en vormt de overgangs-/randzone van 

de ten zuidwesten gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten noordoosten gelegen Pleistocene dal 

van de IJssel (het IJsselbekken). Het plangebied had in principe al een gunstige ligging voor jagers 

en verzamelaars (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg-Neolithicum) als tijdelijke nederzettingslocatie (jacht-

kampementen). Ook voor landbouwers had het plangebied een gunstige ligging. Er was voldoende 

areaal aan goed ontwaterde gronden aanwezig voor landbouw, terwijl het nabijgelegen beekdal van 

de Ugchelsche Beek een natuurlijke bron voor water was. Het plangebied ligt wel in een landschap 

waar bodems zijn ontwikkeld met een relatief lage natuurlijke vruchtbaarheid, op grond waarvan mag 

worden verondersteld dat deze tot de ‘perifere gebieden’ voor prehistorische en latere landbouwactivi-

teiten moeten worden gerekend. Tot op heden ontbreekt het ook aan aanwijzingen die duiden op de 

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen en is het aantal vondstmeldingen in de omgeving van 

het plangebied zeer beperkt. 

 

Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodemopbouw binnen de noordwes-

telijke helft van het plangebied bestaat uit niet meer dan een 25 cm dikke bovenlaag/huidige bouw-

voor met graszode (Ap-horizont) met hieronder direct de C-horizont, in de vorm van daluitspoelings-

waaierafzettingen (sneeuwsmeltwaterafzettingen). Plaatselijk is nog een tussenliggende menglaag 

zichtbaar van humeus zand met geel zand van de C-horizont. In de zuidoostelijke helft van het plan-

gebied, op de terreindelen rondom de bestaande bebouwing, bestaat de bodemopbouw uit humeus 

zand met veelal een bijmenging resten/brokjes beton- en baksteenpuin, gevolgd door een menglaag 

zichtbaar van humeus zand met geel zand van de C-horizont. Hier reiken moderne verstoringen tot 

80 cm -mv en ten opzichte van NAP gemiddeld 25 cm dieper in vergelijking met het verstoringsniveau 

in het noordwestelijke deel van het plangebied. In géén van de boringen is een restant van het oor-

spronkelijke/van nature gevormde bodemprofiel waargenomen. Op basis van eerder uitgevoerd ar-

cheologisch booronderzoek een aangetroffen brokken van de B-horizont in twee boringen gezet bin-

nen de terreindelen rondom de bestaande bebouwing, is het meest aannemelijk dat er sprake is ge-

weest van een veldpodzolbodem als natuurlijk bodemprofiel. Deze binnen het gehele plangebied vol-

ledig verwijderd tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. Er hebben 

binnen het gehele terrein grootschalige moderne vergravingen hebben plaatsgevonden rond eind 

jaren ’80/begin jaren ’90 van de 20e eeuw, op basis van topografisch kaartmateriaal. 
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Geconcludeerd wordt dat archeologisch potentiële vondstniveau al volledig is verstoord/vergraven. 

Voor het archeologisch potentiële sporenniveau geldt dat minimaal een gedeelte hiervan al ver-

stoord/vergraven is, aangezien bij de oorspronkelijke aanwezigheid van een veldpodzolbodem even-

tueel aanwezige sporen aanwezig zullen zijn geweest vanaf de B(he)-horizont. Hierdoor zullen zeker 

eventueel voorheen aanwezige ondiepe grondsporen al zijn verstoord. Voor hooguit dieper doorlo-

pende sporen blijkt het in principe nog mogelijk om hiervan restanten aan te kunnen treffen. De infor-

matiewaarde van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats zal daarmee zeer beperkt zijn.  

Voor de zuidoostelijke helft van het plangebied geldt dat 25 cm meer van de oorspronkelijke top van 

de C-horizont is vergraven/verstoord, en daarmee dus meer van het potentiële archeologisch sporen-

niveau. Daarnaast heeft reeds uitgevoerd proefsleuvenonderzoek binnen terreindelen vrijwel gren-

zend aan het plangebied geen aanwijzingen opgeleverd dat er bewoning heeft plaatsgevonden. Ar-

cheologisch relevant vondstmateriaal is tevens in zijn geheel niet aangetroffen tijdens dit onderzoek. 

Voor het gehele plangebied wordt geconcludeerd dat de middelhoge verwachting bijgesteld dient te 

worden naar een lage verwachting. 

 
4.2 Advies 
 

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt door Econsultancy de aanbeve-

ling gedaan om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Binnen het gehele plangebied is de natuur-

lijke bodemopbouw verstoord is tot minimaal de oorspronkelijke top van de C-horizont dan wel dieper. 

Voor het gehele plangebied dient de verwachting op de aanwezigheid van archeologische waarden 

bijgesteld te worden naar een lage verwachting.  

 

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan 

dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 bij het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed26). 

 

 

 

 

  

                                                      
26 Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456. 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 

 

 

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 

 

 

 
 

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 

 

 

 
 

 
 

  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

 

Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2016) 

 

Plangebied 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 

 

 

 
 

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 6. Detailkaart van het plangebied en directe omgeving binnen het AHN (AHN3 dynamische opmaak) 

 

 

 
 
 

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied en directe omgeving binnen het AHN (AHN3 dynamische opmaak) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 

 

 

 
 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland 
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Figuur 8. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied met het AHN als achtergrond 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN) 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de archeologische kenniskaart gemeente Apeldoorn 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

 

Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de archeologische kenniskaart gemeente Apeldoorn 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda zie volgende bladzijde 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Caert van de Limitten van de hooge Heerlijckheid Het Loo 

(Leenen) uit 1748 

 

 

 
 

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Caert van de Limitten van de hooge Heerlijckheid Het Loo (Leenen) uit 1748 
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Figuur 12. Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Minuutplan) 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1827 (Minuutplan) (bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1872 (Bonneblad) 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1872 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 14. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1913 (Bonneblad) 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1913 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 15. Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1933 (Bonneblad) 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1933 (Bonneblad) (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 16. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1970 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1970 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 17. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1976 

 

 

 
 

  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1976 (bron:www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 18. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1995 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1995 (bron:www.topotijdreis.nl) 

 



 

Rapport 11840.004 versie 2   

Figuur 19. Boorpuntenkaart van het plangebied met als achtergrond de luchtfoto 

 

 

 
  

Ugchelen (gemeente Apeldoorn) – Steenbeek 12-14 

Legenda 

Plangebied 

Boorpuntenkaart van het plangebied met als achtergrond de luchtfoto (bron: gspot:LUFO_2016) 

Onderzocht terreindeel zomer 2020 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-

denis van Nederland weergegeven. 

 

Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  

De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 

300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-

land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 

mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 

maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-

derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 

mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-

Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, 

wilde zwijnen en oerossen gejaagd.  

 

Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 

Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 

voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-

na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 

vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 

trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-

bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-

techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 

werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de 

stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 

droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-

selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-

vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 

zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 

winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  

 

Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  

Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-

ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 

valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-

sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-

stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-

nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 

klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 

door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-

numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 

Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 

Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 

algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-

den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-

lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 

worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 

wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 

bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 

maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 

urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 

greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-

ren voorwerpen bekend. 

 

IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  

In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-

tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 

gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 

opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 

in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 

in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 

verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 

fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-

lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 

luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 

begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 

gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 

 

Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  

Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-

zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-

langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-

se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 

de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-

de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 

 

De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 

de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-

ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-

dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, 

vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij 

ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
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De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 

beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 

enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-

mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-

contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder 

meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 

voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 

van de grensverdediging langs de Rijn. 

 

Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  

Over de Vroege-Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 

Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 

ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 

en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-

meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-

bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-

ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 

 

Vanaf de 10e – 11e eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-

sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-

logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 

heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 

dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-

teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-

weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 

landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 

 

Nieuwe tijd (1500-heden) 

De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 

wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-

delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 

belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industri-

ele revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-

kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-

ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 

In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19e tot het begin van de 

20e eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 

vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 

zich tot in het begin van de 20e eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 
 

Het AMZ-proces 

Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 

die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-

ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 

gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-

den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 

Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. 

Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch 

onderzoek afgesloten. Ook kan de bevoegde overheid besluiten dat een vindplaats van zo groot be-

lang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 

beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 

 

Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-

logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 

verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 

moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 

Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 

 

De eerste fase: Bureauonderzoek 

Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 

informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-

den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-

van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 

 

De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 

Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 

IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-

ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 

 

Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 

Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeolo-

gische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is 

een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennen-

de fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van 

invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke 

zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 

systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-

rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-

tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  

 

Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 

en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 

het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 

Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 

worden kan de bevoegde overheid beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 

sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-

gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 

een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 

 

Variant archeologische begeleiding 

Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische 

begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk 

aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-

zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot 

nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 

 

De derde fase: Opgraven  

Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 

wetenschap, kan de bevoegde overheid besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is 

volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen 

om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 

 

Variant archeologische begeleiding 

Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 

de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische 

begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk 

aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-

zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot 

nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 

 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 

▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 

(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 

Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 

▼ 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 

Inventariserend veldonderzoek* 

▼ 

Verkennend veldonderzoek   

Door middel van:                 

- terreininspectie            - 

booronderzoek**            

                         

▼ 

▼ 

►**** Karterend veldonderzoek 

Door middel van: 

- oppervlaktekartering 

- booronderzoek** 

- proefsleuven*** 

    ▼***** 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

▼ 

Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

    ▼****** 

Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

(variant begeleiding) 

▼ 

Besluit 

(door de bevoegde overheid op basis van resultaten) 

        ▼ 

Opgraven***           

Verwijderen van de 

archeologische 

resten door archeo-

logen 

(variant begeleiding)                                          

     ▼ 

Beschermen 

Bescherming van de 

archeologie door                           

planaanpassing  

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► 

 

 

 

 

 

  

► 

 

 

 

 

Vergunningverlening indien geen onderzoek nood-

zakelijk wordt geacht. 

 

 

 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 

archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor 

functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 

Ook kan besloten worden over te gaan op het 

begeleiden van de graafwerkzaamheden door 

archeologen.*** 

 

 

 

 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 

archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor 

functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). 

Ook kan besloten worden over te gaan op het 

begeleiden van de graafwerkzaamheden door 

archeologen.*** 

 

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van 

archeologie, wel archeologische waarden aanwe-

zig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op 

grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven 

voor functie (eventueel met bouwkundige voor-

waarden). 

*    Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 

**   Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 

***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door de bevoegde overheid. 

****  Na een verkennend booronderzoek kan de bevoegde overheid besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

     moet worden uitgevoerd. 

***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is 

     mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 

****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een 

     IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd 

     PvE aanwezig is en met instemming van de bevoegde overheid. 
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Bijlage 4 Inrichtingsplan 
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De Oude Klarenbeek ?? te Ugchelen

kozijnen

RENVOOI

- Kozijnen, ramen en deuren uitvoeren conform KVT'95.
- Kozijnmaatvoering: - hoogte gemeten vanaf vloer

- er wordt geen rekening gehouden met lagen en koppenmaat
- dient afgestemd te worden  op noodzakelijke constructie

- Kozijnen moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 (NEN 5096); hang en sluitwerk moet
  voldoen aan SKG 2 sterren.
- De kozijnen van de gehele woning worden v.v. isolerende beglazing zoals omschreven in
  het bestek. Daar, waar nodig, letselbeperkend veiligheidsglas toepassen
  vlgs. NEN 3569 & 6702.
- De onderdorpel van de voordeur: uitgevoerd in kunststeen; waarbij de bovenzijde niet
  hoger is dan 0,02m + afgewerkte vloer.
  Onderdorpels van naar buiten draaiende deuren: kunststeen.
  T.p.v. buitenkozijnen met schuivende delen onderdorpel uitvoeren in kunststeen.
- Draaiende delen lager dan 600mm+vl zonder balkon of balustrade v.z.v. doorvalbeveiliging
- Alle binnendeuren hebben een vrije doorgang van 850x2300mm tenzij anders vermeld.

sb: shadowbox paneel
ld: loopdeur (actieve) van dubbele deur
zw: zonwerende beglazing
LL: loze leiding t.b.v. (toekomstige) screens

symboolverklaring

geluid
- Een uitwendige scheidingsconstructievan een verblijfsgebied heeft een karakteristieke
  geluidwering > 20 dB.
- Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde
  woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.
- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht
  van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte in dezelfde woonfunctie is niet
  groter dan 79 dB.

installaties
- Gas, water, elektra, cai, telefoon aanleggen middels voorgeschreven schutbuizen en vlgs.
  voorschriften van de nutsbedrijven en de gemeente en de NEN- normen. E.e.a. is voor
  rekening van de aannemer.
- Installatie's in de woning veroorzaken een karakteristiek install. geluidsniveau van ten
  hoogste 30 dB vlgs bouwbesluit afd. 3.2 art. 3.8 en 3.9.
- Detaillering uitvoeren conform SBR: Referentiedetails Woningbouw.
- Op de E-installatie zijn NEN 1010, NEN 3140 en NEN 5152 van toepassing.
- Uitvoering tap- en warmwaterinstallatie conform de in de NEN opgenomen eisen.
- Uitvoering binnenriolering conform NEN 3213, NEN 3215, NEN 3216, NEN 5077,
  met de bijbehorende bijbehorende meest recente correctiebladen.
- De binnenriolering mag in een verblijfsruimte geen hoger geluidsniveau hebben
  dan 40dB(A).
- Standleidingen isoleren met 50mm minerale wol- schalen.
- Uitvoering HWA-installatie conform NEN 3215 en NEN 3216.

wateropname
Artikel 3.23 wateropname

- lid 1:
  Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die
  grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte volgens NEN 2778.
  Bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen
  enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).
- lid 2:
  Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad
  of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de
  vloer van die ruimte.

stookplaats
Artikel 2.57. Stookplaats

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover
het de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl,
beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1, indien:
- Op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens
  NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of in het materiaal een temperatuur kan optreden die,
  bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.
- Rookgaskanalen t.b.v. de haard brandveilig uitvoeren conform NEN 6060 in
  RVS-dubbelwandig geïsoleerd kanaal, vanaf de (metselwerk) schouw tot boven het dak.
- Alleen originele door de fabrikant voorgeschreven hulpstukken en constructies toepassen.
- Rookgaskanaal wordt voorzien van een vonkenvanger.
- Hoogte schoorsteen in overleg met en volgens voorschriften haardenleverancier.

bijzondere bepalingen
Artikel 1.12a. Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom

- Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen
4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van
toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de
voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

verwerkingsvoorschriften
Voor de toe te passen materialen dient de verwerking plaats te vinden overeenkomstig de
door de fabrikant / leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
Mocht er op tekening (en bestek) anders getekend / vermeld zijn, dan zijn de
verwerkingsvoorschriften van fabrikant / leverancier als nog van toepassing.
Dit is tevens van toepassing op de principedetails (tekening BT-03).

rieten dak
Artikel 2.71. Dakoppervlak

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063,
niet brandgevaarlijk. Dit geld niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer
heeft die hoger ligt dan 5 m. boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het
dak ten minste 15 m. vanaf de perceelgrens liggen.

Het dak uitvoeren om hieraan te voldoen kan middels:
- Het rieten dak uit te voeren als een luchtdicht schroefdak, conform de richtlijnen van de
  gelijkwaardige oplossing van de vakfederatie riet.
- Het rieten dak te behandelen met een brandvertragend middel.

- (dragend) binnenmetselwerk, afmeting / druksterkte / kwaliteitsklasse
  volgens berekening & tekening van de constructeur / leverancier

- buitengevelmetselwerk en metselverband conform opgave bestek

- isolatiemateriaal, type, afmeting en kwaliteit conform EPG berekening en bestek

- lichte scheidingswand

- niet ioniserende (geshakelde) rookmelders volgens eisen NEN-en ISO 12239,
  NEN 2555 en Bouwbesluit afdelding 6.5 artikel 6.21

rm

stl - geïsoleerde standleiding

- mechanische ventilatie-box volgens bestek, toe- en afvoer d.m.v. dakdoorvoer

- warmte terugwin unit conform bestek, toe- en afvoer middels dakdoorvoer

- afvoer wasemkap Ø 125 dubbelwandig door dak of gevel

- verwarmingsketel

- geïsoleerd kruipluik afmetingen 595x795mm v.v. luikringkader (luchtdicht)

- vlizo-trap, 3 delig hout zonder zwenkruimte inbouwmaat 700x1200mm
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Bijlage 5 Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboor-

de profielen 
 

 
 

Vanuit westelijke richting nabij boring 1 

 
 

Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 3 

 
 

Vanuit oostelijke richting nabij boring 8 

 
 

Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 6 

 
 

Vanuit westelijke richting nabij boring 10 

 
 

Vanuit westelijke richting nabij boring 12/13 
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Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 15 

 
 

Vanuit zuidoostelijke richting nabij boring 17 
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Boring 4 
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Bijlage 6 Boorprofielen 
 

 

 

 

  



 



Projectcode: 11840.004

Bijlage 6    Boorstaten

01
X: 191704,00

Y: 466661,00

m +NAP29,6

0

50

100

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, DRGR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag met scherpe overgang naar 
onderliggende C-horizont

25

Zand, matig grof, zwak siltig, 
GEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

02
X: 191720,00

Y: 466668,00

m +NAP29,6

0

50

100

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, DRGRBR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag

25

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, DRGRGE, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand

35

Zand, matig grof, zwak siltig, 
GEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

45

Zand, matig grof, zwak siltig, LIBR, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

75

Zand, matig grof, zwak siltig, 
LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

03
X: 191737,00

Y: 466675,00

m +NAP29,5

0

50

100

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, DRGRBR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag

25

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, DRGRGE, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand

45

Zand, matig grof, zwak siltig, 
GEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

85

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGRWI, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

04
X: 191733,00

Y: 466659,00

m +NAP29,7

0

50

100

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, DRGR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag met scherpe overgang naar 
onderliggende C-horizont

25

Zand, matig grof, zwak siltig, 
GRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

40

Zand, matig grof, zwak siltig, LIBR, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

65

Zand, matig grof, zwak siltig, 
LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
LIGRWI, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

05
X: 191717,00

Y: 466652,00

m +NAP29,7

0

50

100

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, DRGR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag met scherpe overgang naar 
onderliggende C-horizont

25

Zand, matig grof, zwak siltig, 
GEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

100

Zand, matig grof, zwak siltig, LIGR, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

06
X: 191714,00

Y: 466638,00

m +NAP29,8

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, DRGRBR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, DRGRGE, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
GEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

90

Zand, matig grof, zwak siltig, 
LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

07
X: 191730,00

Y: 466645,00

m +NAP29,8

0

50

100

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, DRGR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag met scherpe overgang naar 
onderliggende C-horizont

25

Zand, matig grof, zwak siltig, 
LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

08
X: 191746,00

Y: 466651,00

m +NAP29,7

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, DRGRBR, Ap-horizont, 
humeuze bovenlaag/huidige 
bouwvoor met graszode, dunne 
laag met scherpe overgang naar 
onderliggende C-horizont

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

85

Zand, matig grof, zwak siltig, 
LIGRWI, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120
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09
X: 191695,00

Y: 466649,00

m +NAP29,6

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, DRGRBR, 
Ap-horizont, humeuze 
bovenlaag/huidige bouwvoor met 
graszode, dunne laag met scherpe 
overgang naar onderliggende 
C-horizont

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

150

10
X: 191707,00

Y: 466625,00

m +NAP29,9

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, GRGE, 
halfverhardingslaag van gebroken 
puin/gestort bouwafval

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, DRGRBR, 
Ap-horizont, humeuze 
bovenlaag/huidige bouwvoor met 
graszode, dunne laag met scherpe 
overgang naar onderliggende 
C-horizont

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

150

11
X: 191721,00

Y: 466606,00

m +NAP30,1
0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, DRBRGR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, GRGE, 
ACp-horizont, gevlekt, vermenging 
van humeus zand met geel zand

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen150

12
X: 191722,00

Y: 466621,00

m +NAP30

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, DRGRWI, 
geroerde/verstoorde laag

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, GRGE, 
ACp-horizont, gevlekt, vermenging 
van humeus zand met geel zand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

150

13
X: 191733,00

Y: 466635,00

m +NAP29,9

0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, GRWI, cunetzand met 
splitverharding

25

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, DRGR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, GRGE, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

150

14
X: 191749,00

Y: 446635,00

m +NAP29,9

0

50

100

150

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, GRBR, grindverharding en 
halfverhardingslaag van gebroken 
puin/gestort bouwafval

15

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, DRGRBR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, GRWI, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGEGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGRGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

150
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15
X: 191759,00

Y: 466644,00

m +NAP29,9

0

50

100

150

200

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindig, DRGRBR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, BRGR, 
ACp-horizont, gevlekt, vermenging 
van humeus zand met geel zand, 
brokken B-horizont zichtbaar

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGE, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

135

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

180

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, GR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

200

16
X: 191758,00

Y: 466624,00

m +NAP30,1
0

50

100

150

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, DRGRBR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, BRGR, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand

105

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

170

17
X: 191774,00

Y: 466617,00

m +NAP30

0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, DRGRBR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, BRGE, ACp-horizont, 
gevlekt, vermenging van humeus 
zand met geel zand, brokken 
B-horizont zichtbaar

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, LIGE, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, GR, Cr-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

200

18
X: 191763,00

Y: 466608,00

m +NAP30

0

50

100

150

200

0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, matig grindig, DRGRBR, 
geroerde/verstoorde laag, 
vermengd met resten/brokjes 
beton- en baksteenpuin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, BRGE, 
geroerde/verstoorde laag, gevlekt

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, GRGE, 
ACp-horizont, gevlekt, vermenging 
van humeus zand met geel zand

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, LIGE, 
C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, LIGR, C-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, GR, Cr-horizont, 
sneeuwsmeltwater-/daluitspoelings
waaierafzettingen

200
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