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Rapport 

 

N.v.t. dit selectiebesluit is genomen op basis van de eerste bevindingen tijdens het 

veldwerk, die telefonisch gecommuniceerd zijn tijdens de veldwerkzaamheden op 4 

maart 2022 en per mail op 7 maart 2022. 

OM 5161963100  Versie: n.v.t. 

Resultaten 

onderzoek en 

advies 

• Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging die 

de realisatie van een woning (met bijgebouw) mogelijk maakt (zie afbeelding 1). 

• Tijdens het veldwerk is één werkput aangelegd van 4 x 15 m. De werkput is 

aangelegd ter plaatse van het nieuwe bouwvlak, waarbij de exacte locatie van 

de werkput iets naar het oosten verplaatst is ten opzichte van de situering op 

basis van het PvE. 

• De aangetroffen bodemopbouw bestond uit een 80 tot 100 cm dik antropogeen 

dek, bestaande uit een recente bouwvoor met daaronder (oud) bouwlanddek en 

een fossiele akkerlaag, op natuurlijke afzettingen.  

• In de top van de natuurlijke afzettingen zijn 12 archeologische grondsporen 

aangetroffen, waaronder kuilen, paalkuilen en een greppel (zie afbeelding 2).  

• In verschillende sporen is handgevormd aardewerk aangetroffen, daterend uit 

de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen.  

• Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt verwacht dat 

binnen het plangebied sprake is van een erf uit de periode IJzertijd – Vroege 

Middeleeuwen. Aanwezigheid van sporen uit meerdere periodes binnen deze 

datering wordt niet uitgesloten. 

• Geadviseerd wordt om de te verstoren terreindelen op te graven. 

 

 
Afbeelding 1: geplande ontwikkeling 
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Afbeelding 2: allesporenkaart van het proefsleuvenonderzoek 

Selectiebesluit Het bevoegd gezag stemt in met het opgestelde advies. Vervolgonderzoek in de 

vorm van een opgraving is noodzakelijk voor de terreindelen die in het kader van de 

planvorming verstoord gaan worden. Gezien de diepteligging van het archeologisch 

spoorniveau geldt dit voor alle bodemingrepen dieper dan 45 cm -mv (daarmee 

wordt een buffer van minimaal 35 cm ten opzichte van het spoorniveau gehanteerd). 

Op alle terreindelen waar geen bodemingrepen dieper dan 45 cm -mv plaats gaan 

vinden, kan uitgegaan worden van behoud in situ. De terreindelen die in ieder geval 

voor een opgraving in aanmerking komen betreffen de bouwkuipen voor de woning 

en voor het bijgebouw (indien hier graafwerkzaamheden dieper dan 45 cm -mv 

plaatsvinden).  

Consequenties 

bestemmingsplan, 

vervolgtraject 

en beleidskaart 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is sprake van een 

archeologische vindplaats. In het bestemmingsplan dient derhalve voor het gehele 

plangebied een gebiedsaanduiding ‘overige zone – vastgestelde archeologische 

waarden’ opgenomen te worden. Voor deze gebieden geldt een archeologische 

onderzoeksplicht bij bodemingrepen over een oppervlakte groter dan 50 m2. In dit 

geval gaat het daarbij om bodemingrepen dieper dan 45 cm onder maaiveld.  

 

Het archeologisch onderzoek kan, indien gewenst, uitgevoerd worden nadat het 

bestemmingsplan is opgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om de opgraving te 

combineren met het ontgraven van de bouwkuipen voor woning en bijgebouw en 

eventuele andere civieltechnische graafwerkzaamheden. In het geval de opgraving 

wordt uitgevoerd na het opstellen van het bestemmingsplan, dient deze opgraving 

als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgenomen te worden. 

 

Ten behoeve van de opgraving dient een aanvulling op het bestaande Programma 

van Eisen (PvE) opgesteld te worden, of een nieuw PvE te worden opgesteld. De 

rapportage van opgraving en proefsleuvenonderzoek kunnen eventueel worden 

gecombineerd indien de opgraving in 2022 wordt uitgevoerd en deze door hetzelfde 

onderzoeksbureau wordt uitgevoerd. 

Behandeld door G.W.J. Spanjaard 

Autorisatie M. Parlevliet 

Datum 7 maart 2022 

Paraaf 

 
 

mailto:archeologie@apeldoorn.nl

