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Samenvatting
In opdracht van de familie Van Ee, vertegenwoordigd door dhr. G. Groeneveld, is een 
archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan de 
Amersfoortseweg 291 te Uddel, gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland (Figuur 1). 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een landgoed. Hiervoor 
worden drie woningen gebouwd, bomen geplant en infrastructuur aangelegd 
(kabels/leidingen, paden). De graafwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan kunnen 
leiden tot aantasting van in de ondergrond aanwezige archeologische waarden. Het doel 
van het onderzoek is vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische 
waarden.

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase). Het plangebied ligt op de Veluwe. Het bevindt zich tussen de stuwwallen 
van Garderen en Apeldoorn. Op de geomorfologische kaart ligt het gebied in een zone met
gordeldekzandwelvingen. Op de bodemkaart ligt het gebied in een zone met 
holtpodzolgronden. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 is te zien dat de 
noordoosthoek en zuidwesthoek van het plangebied hoger liggen en dat middenin het 
plangebied een lichte verhoging aanwezig is. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het 
plangebied tot begin twintigste eeuw bestond uit “woeste grond”. Begin twintigste eeuw werd
het gebied ontgonnen. Voor het plangebied geldt een (middel)hoge verwachting voor 
archeologische waarden uit alle perioden. Gedurende alle periodes was het gebied geschikt
voor permanente bewoning. Er is een hogere verwachting voor archeologische waarden uit 
het neolithicum en de bronstijd, omdat uit deze periodes meerdere vindplaatsen in de 
omgeving bekend zijn. Uit alle periodes kunnen resten van nederzettingen of begravingen 
aanwezig zijn.

Uit het verkennend booronderzoek bleek dat de bodem bijna overal tot in de C-
horizont is verstoord. Deze resultaten wijken af van het onderzoek uit 2011, waar in de helft 
van de boringen nog een restant van de BC-horizont werd waargenomen. Sinds 2011 is de 
kavel (of delen hiervan) dieper geploegd dan tot dan toe het geval was en dieper dan de 
vrijstellingsgrens in het bestemmingsplan. Deze stelling wordt ondersteund door het feit dat 
in 2011 de top van de C-horizont gemiddeld op 37 centimeter onder maaiveld lag, terwijl 
dat in het huidige onderzoek gemiddeld 47 centimeter bedraagt. Daarbij is tijdens het 
huidige onderzoek een vermenging van de humeuze bouwvoor en de C-horizont 
waargenomen in een menglaag. De bodem verkeert nu over het algemeen in slechtere staat
dan in 2011.

Selectie-advies door R. Rap MA (KNA-archeoloog/prospector) 
Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem in het grootste deel
van het plangebied tot in de C-horizont is verstoord. In enkele boringen is echter een restant
BC-horizont waargenomen. Gezien de grote hoeveelheid archeologische vindplaatsen in de 
directe omgeving adviseren wij, allereerst op de locaties waar een restant BC-horizont is 
gevonden, een vervolgonderzoek uit te voeren. Wij adviseren dit te doen door middel van 
een proefsleuvenonderzoek. Als tijdens dit vervolgonderzoek een vindplaats wordt 
aangetroffen kan het onderzoek worden uitgebreid tot een dekking van tien procent van het 
gehele plangebied. Het is aan de gemeente Apeldoorn dit advies al dan niet te volgen.

Selectiebesluit door H.G. Pape-Luijten (gemeente Apeldoorn)
De gemeente Apeldoorn heeft op 9 augustus 2021 laten weten het advies van proefsleuven 
over te nemen, in aangepaste vorm. De gemeente eist een proefsleuven-onderzoek in het 
gebied ten westen van de aan te leggen ontsluitingsweg (zie ook Figuur 13, blauw gebied). 
Bij het proefsleuvenonderzoek dient een dekkingsgraad van 5 tot 10% te worden 



aangehouden. De plaatsing van de sleuven dient te worden gekoppeld aan de 
voorgenomen bodemingrepen (nieuwbouw, aanplant bos). De dubbelbestemming Waarde 
Archeologie blijft bestaan voor de zone ten oosten van de aan te leggen ontsluitingsweg, 
tenzij ook daar wordt gekozen voor de aanleg van proefsleuven. Gelet op het feit dat daar 
volgens het huidige inrichtingsplan nauwelijks tot geen bodemingrepen plaats zullen vinden, 
wordt dit op het moment niet nodig geacht.

Administratieve gegevens van het plangebied

Provincie Gelderland

Gemeente Apeldoorn

Plaats Uddel

Toponiem Amersfoortseweg 291

Kaartblad 33A

Centrumcoördinaten 179.743 / 470.150

Bestemmingsplan Agrarische Enclave; Dubbelbestemmingen: Waarde – Archeologie hoog en 
Waarde – Archeologie Middelhoog

Oppervlakte ca. 5,8 hectare

NAP-hoogte maaiveld ca. 29,3 meter NAP
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.1: LS01)

In opdracht van de Familie van Ee, vertegenwoordigd door dhr. G. Groeneveld, is een 
inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Amersfoortseweg 291 te Uddel,
gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland (Figuur 1). Aanleiding voor het onderzoek is de 
voorgenomen aanleg van een landgoed. Hiervoor worden drie woningen gebouwd, bomen 
geplant en infrastructuur aangelegd (kabels/leidingen, paden). De graafwerkzaamheden die 
hiermee gepaard gaan kunnen leiden tot aantasting van in de ondergrond aanwezige 
archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is vast te stellen wat de kans is op de 
aanwezigheid van archeologische waarden.

Het plangebied valt onder het bestemmingsplan “Agrarische Enclave” en heeft de 
dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie hoog en Waarde Archeologie middelhoog 
(Figuur 2). In het geval van twee verschillende waardes wordt de 'zwaarste' gehanteerd, in dit
geval Archeologie hoog. Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te 
worden bij verstoringen groter dan 50 vierkante meter en dieper dan 35 centimeter. Het 
bestemmingsplan is echter nog gebaseerd op de voorgaande archeologische beleidskaart 
van de gemeente Apeldoorn. In 2015 is een nieuwe beleidskaart ontwikkeld. Hierop heeft 
het plangebied een (middel)hoge archeologische verwachting, waarvoor vrijstellingsgrenzen 
van 500 vierkante meter en 35 centimeter diep worden geadviseerd. In alle gevallen worden
deze grenzen met de voorgenomen werkzaamheden overschreden. In dit specifieke geval is 
de beleidskaart vigerend, omdat er sprake is van een nieuw bestemmingsplan als 
onderzoekskader (H. Pape, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2021).

In 2011 is een deel in het midden van het onderzoeksgebied al eens onderzocht met
een booronderzoek (Bongers 2011). Destijds werd dat deel van het gebied vrijgegeven wat 
betreft de archeologie. Omdat nu op het hele terrein graafwerkzaamheden gepland zijn, 
wordt het onderzoek uitgebreid. Op basis van de resultaten wordt een advies gegeven voor 
de hele kavel (en kan het advies uit 2011 worden herzien).

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek (verkennende fase). Het doel van het onderzoek is het opstellen van een 
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van de beschikbare fysisch-
geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Daartoe zijn de opbouw en gaafheid van 
de bodem bepaald.
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Figuur 1: Uddel, Amersfoortseweg 291: Uitsnede van de topografische kaart (pdok).

Figuur 2: Uddel, Amersfoortseweg 291: Dubbelbestemmingen in het plangebied.
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1.2 Locatie (KNA 4.1: LS01, LS02)

Het plangebied ligt op de Veluwe, circa vijf kilometer zuidwestelijk van Uddel en circa drie 
kilometer zuidoostelijk van Garderen. Aan de oostkant liggen vijf woonpercelen en aan de 
westkant ligt één woonperceel. Aan de zuidkant wordt het gebied begrensd door bos en aan
de noordkant door de Amersfoortseweg. In het midden van het perceel wordt een deel niet 
onderzocht, omdat dit in 2011 al is gebeurd Ten tijde van het onderzoek was het gebied in 
gebruik als akker met aardappelplanten (Figuur 3).

Volgens informatie van het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) lopen alleen
in het uiterste noorden van het terrein enkele kabels en leidingen, evenwijdig met de weg 
(meldingsnummer 21G460130).

Figuur 3: Uddel, Amersfoortseweg 291: Foto van het plangebied, gezien vanaf boring 36 in 
noordelijke richting.
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2. Bureauonderzoek (KNA 4.1: LS06)

Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied 
verzameld. De gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit rapport. 
Één van de bronnen is ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank is toegankelijk voor organisaties
die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een GIS-systeem waarin onder meer een 
archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen worden. 

2.1 Fysische geografie (KNA 4.1: LS04)

Het plangebied ligt op de Veluwe. Het bevindt zich tussen de stuwwallen van Garderen en 
Apeldoorn. Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone met 
gordeldekzandwelvingen (code L52; Figuur 4). Hierbij is een zwak golvend oppervlak 
aanwezig, die ontstaan door windafzettingen op een flauwe helling. In de omgeving zijn 
verder laagtes zonder randwal (code N51) en doodijsgaten aanwezig (code N11). Op de 
bodemkaart ligt het gebied in een zone met holtpodzolgronden, bestaande uit leemarm en 
zwak lemig fijn zand (code Y21). 

De grondwatertrap in het gebied is VIII, met een hoogste stand van meer dan 140 
centimeter en een laagste stand van meer dan 160 centimeter onder maaiveld. Op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (AHN) is te zien dat de noordoosthoek en zuidwesthoek
van het plangebied hoger liggen en dat middenin het plangebied een lichte verhoging 
aanwezig is (Figuur 5). Tevens is in de noordwesthoek een lichte depressie zichtbaar.
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Figuur 4: Uddel, Amersfoortseweg 291: Uitsnede van de geomorfologische kaart (pdok).
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Figuur 5: Uddel, Amersfoortseweg 291: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland 3.

2.2 Archeologie (KNA 4.1: LS04)

In Figuur 6 en Tabel 1 zijn archeologische waarden weergegeven binnen een straal van circa
500 meter rondom het plangebied. Grenzend aan het plangebied zijn al twee 
booronderzoeken uitgevoerd in 2011 en 2015 (respectievelijk zaaknummers 2325950100 
en 2484216100. In 2011 werd in slechts een klein deel van het plangebied een 
booronderzoek uitgevoerd (Bongers 2011; blauw gearceerd in Figuur 6). Tijdens dit 
onderzoek werden in de helft van de boringen een restant van een BC-horizont 
waargenomen. Aanwijzingen voor grootschalige bodemverstorende activiteiten werden niet 
gevonden (diepploegen, egalisatie e.d.). Bij het onderzoek in 2015 werd in twee van de zes 
boringen een restant van de BC-horizont waargenomen (Bongers 2015).

Circa 250 meter ten oosten van het plangebied is een booronderzoek, gevolgd door
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (zaaknummers 3992161100 en 4558887100). 
Hoewel de bodemopbouw gaaf was, werd tijdens het proefsleuvenonderzoek geen 
archeologische vindplaats aangetroffen. 

Verder zijn in de omgeving veel vondstmeldingen in Archis bekend (Tabel 1). Binnen 
een straal van 500 meter zijn vijf (vermoedelijke) grafheuvels aanwezig daterend van het laat
neolithicum tot de bronstijd. Ten noorden van het plangebied zijn enkele vermoedelijke 
grafheuvels onderzocht (zaaknummer 2263548100). Hieruit bleek dat het inderdaad om 
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antropogeen opgeworpen heuvels ging, hoewel er geen vondsten in zijn gedaan. Circa 170 
meter ten oosten van het plangebied is op een akker door middel van metaaldetectie een 
bronzen hielbijl gevonden uit de midden bronstijd. Ook zijn circa 450 meter ten zuidoosten 
van het plangebied een Tjonger-spits uit het paleolithicum en een vuurstenen artefact uit het 
mesolithicum gevonden. Ten slotte ligt op 470 meter zuidoostelijk van het gebied een AMK-
terrein met sporen van bewoning uit (voornamelijk) het neolithicum (monumentnummer 
11607).

Figuur 6: Uddel, Amersfoortseweg 291: Archeologische waardenkaart van de omgeving van het 
plangebied (Archis).
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Tabel 1: Uddel, Amersfoortseweg 291: Archeologische waarden in de omgeving van het 
plangebied. Voor de locatie zie Figuur 6 (Archis).

Zaaknummer Omschrijving Datering

AMK-terrein

11607 Terrein met sporen van een bewoning uit het Neolithicum. 
De mottenkuil is een trechtervormige depressie, 
vermoedelijk van glaciale oorsprong. De oppervlakte 
bedraagt circa 1 ha. B.J. van Rheenen en de heer 
Westerdorp hebben in de periode 1954-1976 in de 
zogenaamde mottenkuil een grote hoeveelheid vuurstenen 
werktuigen en aardewerkfragmenten verzameld afkomstig 
uit alle perioden. Het zwaartepunt ligt echter in het 
Neolithicum. (Archis)

Paleolithicum – 
middeleeuwen laat

Vondstmeldingen

2942506100 Grafheuvel Laat neolithicum – bronstijd

2943965100 Grafheuvel Laat neolithicum – bronstijd

2944094100 Grafheuvel Laat neolithicum – bronstijd

2944101100 Grafheuvel Laat neolithicum – bronstijd

3144017100 Grafheuvel Laat neolithicum – bronstijd

4021830100 Vuurstenen Tjonger-spits Paleolithicum 

4021896100 Vuurstenen artefact Mesolithicum 

4023272100 Bronzen hielbijl Midden bronstijd

2.3 Historische geografie (KNA 4.1: LS03)

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied tot begin twintigste eeuw bestond uit 
“woeste grond”, dat wil zeggen een heidegebied. Het gebied werd echter wel gebruikt. 
Begin negentiende eeuw werd in opdracht van Koning Lodewijk Napoleon de 
Amersfoortseweg aangelegd (zie ook Figuur 7; Croonen Adviseurs en Becker & Van de 
Graaf 2010, 69). In het tweede kwart van de negentiende eeuw werd direct ten noorden van
de Amersfoortseweg een legerkamp gesticht. Het terrein is tegenwoordig nog steeds 
onderdeel van defensie. Op de topografische kaart uit 1909 is te zien dat direct ten 
zuidwesten van het plangebied schietbanen zijn aangelegd. Op deze kaart lopen tevens 
enkele langgerekte depressies door het gebied. Hiervan is nu echter niks meer te zien. Op 
de topografische kaart uit 1933 is te zien dat het gebied is ontgonnen. De perceelvorm is 
sindsdien niet meer veranderd. In de loop der tijd worden aan weerszijden van het 
plangebied boerderijen gebouwd. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor 
bouwhistorische waarden in de ondergrond.
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Figuur 7: Uddel, Amersfoortseweg 291: Uitsneden van de topografische kaarten uit 1875, 1909, 
1933 en 1978 (topotijdreis.nl).
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2.4 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.1: LS05)

Voor het plangebied geldt een (middel)hoge verwachting voor archeologische waarden uit 
alle perioden. Gedurende alle periodes was het gebied geschikt voor permanente bewoning.
Er is een hogere verwachting voor archeologische waarden uit het neolithicum en de 
bronstijd, omdat uit deze periodes meerdere vindplaatsen in de omgeving bekend zijn. Uit 
alle periodes kunnen resten van nederzettingen of begravingen aanwezig zijn. 
Archeologische indicatoren hiervan kunnen bestaan uit scherven aardewerk, vuur- en 
natuurstenen artefacten, houtskool, verbrand bot en dergelijke. Maar ook grondsporen zoals
(paal)kuilen, greppels, haardkuilen, waterputten of graven kunnen worden aangetroffen. 
Onverbrand organisch materiaal zal vanwege de slechte conserveringsomstandigheden van 
zand niet of nauwelijks voorkomen. Diepe sporen zoals waterputten kunnen wel organisch 
materiaal bevatten. Archeologische sporen zullen zich het meest duidelijk aftekenen in de 
top van de C-horizont, vondsten kunnen echter al vanaf het maaiveld worden gedaan. 

Tabel 2: Uddel, Amersfoortseweg 291: Specificatie archeologische verwachting.

Datering Steentijd – nieuwe tijd 

Complextype Nederzetting begraving

Omvang Vanaf enkele meters

Diepteligging In de top van het dekzand

Gaafheid en conservering Geen organische conservering

Locatie Hele terrein

Uiterlijke kenmerken Aardewerkscherven, vuursteen, grondsporen

Mogelijke verstoringen Ontginning 

Om dit verwachtingsmodel te toetsen werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 
Hiermee zijn de intactheid van het bodemprofiel en de diepte van eventueel archeologisch 
relevante lagen bepaald. Dit werd uitgevoerd met een guts. Er zijn zeven boringen per 
hectare geplaatst, zo goed mogelijk verdeeld over het plangebied. De boringen zijn 
beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB).
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3. Veldonderzoek (KNA 4.1: VS05)

3.1 Methoden en technieken (KNA 4.1: VS01)

Het veldwerk is uitgevoerd op 24 juli 2021. Er zijn 36 boringen geplaatst in noord-zuid 
gerichte boorraaien. Hierbij zijn geen boringen gezet op het centrale deel van het 
plangebied waarop reeds in 2011 booronderzoek is verricht. Ten tijde van het 
veldonderzoek bestond het plangebied uit een met aardappelplanten begroeide akker 
(Figuur 3). In verband hiermee is voor het booronderzoek gebruik gemaakt van de hiertussen
gelegen spuitpaden. Deze liggen op 40 meter afstand van elkaar. Hierdoor is de afstand 
tussen de boorraaien telkens 40 meter. De afstand tussen de boringen bedraagt steeds 35 
meter. Hierdoor zijn ruim zeven boringen per hectare gezet. 

Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een zandguts met een diameter
van 2 centimeter en een edelmanboor met een diameter van 12 centimeter. Alle boringen 
zijn doorgezet tot enkele decimeters in het niet door bodemvorming beïnvloede zand van de 
C-horizont. Het met de edelmanboor opgeboorde zand is gezeefd op een zeef met een 
maaswijdte van 3 millimeter. De ligging van de boorpunten is afgebeeld in Figuur 8.

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode (ASB). Van elk boorpunt is de hoogteligging bepaald door middel
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 3. De resultaten van de boringen zijn 
weergegeven in de vorm van boorstaten in figuur 9 en zijn opgenomen in Appendix II in de 
vorm van boorbeschrijvingen. Tijdens de verplaatsing van boorpunt naar boorpunt is het 
oppervlak van de spuitpaden en van de naastgelegen aardappelbedden, geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Hiertoe is door twee personen naast 
elkaar gelopen waarbij beide sporen van elk pad zijn geïnspecteerd. Met name op de 
toppen van de aardappelbedden heerste een goede vondstzichtbaarheid.
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Figuur 8: Uddel, Amersfoortseweg 291: Boorpuntenkaart, de boringen met een grijs label en de 
prefix “A” zijn uitgevoerd in 2011. Met kleurcodes is de eventuele aanwezigheid van een 
BC-horizont aangegeven. 

3.2 Resultaten veldwerk (KNA 4.1: VS02, VS03)

Het westelijke deel van het plangebied is relatief vlak met maaiveldhoogten variërend tussen 
29,2 en 29,4 meter +NAP. Het oostelijke deel van het plangebied vertoont meer variatie in 
maaiveldhoogten. Deze lopen hier uiteen van 29,85 meter +NAP op boorpunt 23 tot 29,15
meter +NAP op boorpunt 28. 

Bovenin nagenoeg alle boringen is een bouwvoor aangetroffen die bestaat uit 
humusrijk zand. Op veruit de meeste boorpunten is deze dertig tot veertig centimeter dik. 
Uitschieters zijn de boringen 30 en 36 waarop de bouwvoor respectievelijk een halve meter 
en zeventig centimeter dik is. Onder de bouwvoor is op veruit de meeste boorpunten een 
menglaag van geel zand met brokken humeus zand aangetroffen (Figuur 10). De dikte 
hiervan loopt uiteen van ongeveer vijf centimeter in de boringen 4 en 5 tot ongeveer 25 
centimeter in de boringen 20, 23 en 30. Gemiddeld bedraagt de dikte van deze menglaag 
ongeveer vijftien centimeter. Hieronder is een C-horizont van ongeoxideerd, witgeel en zwak 
grindig zand aanwezig. 
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Figuur 9: Uddel, Amersfoortseweg 291: Boorstaten.

Figuur 10: Uddel, Amersfoortseweg 291: De kenmerkende bodemopbouw binnen het plangebied 
met links de bouwvoor, rechts de C-horizont en daartussen een menglaag (AC-horizont)

Op de boorpunten 29, 33 en 34 bestaat de menglaag uit geel zand met daarin brokken 
geoxideerd zand. Het lijkt hier te gaan om een doorploegde  BC-horizont. Deze is op elk 
van deze boorpunten ongeveer vijftien centimeter dik. Deze zijn aangetroffen in de meest 
oostelijke boorraai (boringen 29 tot en met 36) die van noord naar zuid afloopt van 29,8 tot
29,2 meter +NAP. In deze boorraai is in boring 35 onder de bouwvoor een door 
oxidatievlekken gekenmerkte zandlaag aangetroffen van ongeveer vijftien centimeter dikte. 
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Een dergelijke (gley-) horizont is kenmerkend voor zones waarin lateraal stromend, 
ijzerhoudend bodemwater, in contact komt met zuurstof. Vaak is dit het geval op hellingen. 
In de hier ten zuiden van gelegen boring 36 is onder een pakket humusrijk zand van 
zeventig centimeter dikte, een dun pakket moerig zand aangetroffen (Figuur 11).

Figuur 11: Uddel, Amersfoortseweg 291: Het in boring 36 aangetroffen pakket moerig zand (de 
donkere laag in het midden).

De basis van het moerige zand dat in boring 36 is aangetroffen ligt op 28,45 meter +NAP 
aangetroffen. Dit vormt het laagste punt waarop de top van de C-horizont ligt binnen het 
plangebied. De aanwezigheid in deze laagte van een laagje moerig zand, suggereert dat het
hier een voormalige watervoerende laagte betreft waarin plantenresten niet volledig zijn 
afgebroken. Indien dit inderdaad het geval is, betekent dit dat op het oostelijke deel van het 
plangebied een gradiëntzone heeft bestaan die in de steentijd aantrekkelijk kan zijn geweest 
voor bewoning. Kartering van het oppervlak van de spuitpaden en de naastgelegen 
aardappelbedden 60 heeft echter zowel in deze zone als op de overige delen van het 
plangebied, geen relevante archeologische indicatoren opgeleverd. Aan het oppervlak zijn 
slechts talrijke natuurlijke grinddeeltjes aangetroffen (Figuur 12). Ook in het zeefresidu van 
het met de megaboor opgeboorde zand, zijn slechts natuurlijke grinddeeltjes aangetroffen. 

Figuur 12: Uddel, Amersfoortseweg 291: Top van een naast één van de spuitpaden gelegen 
aardappelbed met daarop talrijke natuurlijke grinddeeltjes. 
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4. Conclusies en advies (KNA 4.1: VS07)

Het plangebied ligt op de Veluwe. Het bevindt zich tussen de stuwwallen van Garderen en 
Apeldoorn. Op de geomorfologische kaart ligt het gebied in een zone met 
gordeldekzandwelvingen. Op de bodemkaart ligt het gebied in een zone met 
holtpodzolgronden. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 is te zien dat de 
noordoosthoek en zuidwesthoek van het plangebied hoger liggen en dat middenin het 
plangebied een lichte verhoging aanwezig is. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het 
plangebied tot begin twintigste eeuw bestond uit “woeste grond”. Begin twintigste eeuw werd
het gebied ontgonnen. Voor het plangebied geldt een (middel)hoge verwachting voor 
archeologische waarden uit alle perioden. Gedurende alle periodes was het gebied geschikt
voor permanente bewoning. Er is een hogere verwachting voor archeologische waarden uit 
het neolithicum en de bronstijd, omdat uit deze periodes meerdere vindplaatsen in de 
omgeving bekend zijn. Uit alle periodes kunnen resten van nederzettingen of begravingen 
aanwezig zijn.

Uit het verkennend booronderzoek bleek dat de bodem bijna overal tot in de C-
horizont is verstoord. Deze resultaten wijken af van het onderzoek uit 2011, waar in de helft 
van de boringen nog een restant van de BC-horizont werd waargenomen. Sinds 2011 is de 
kavel (of delen hiervan) dieper geploegd dan tot dan toe het geval was en dieper dan de 
vrijstellingsgrens in het bestemmingsplan. Deze stelling wordt ondersteund door het feit dat 
in 2011 de top van de C-horizont gemiddeld op 37 centimeter onder maaiveld lag, terwijl 
dat in het huidige onderzoek gemiddeld 47 centimeter bedraagt. Daarbij is tijdens het 
huidige onderzoek een vermenging van de humeuze bouwvoor en de C-horizont 
waargenomen in een menglaag. De bodem verkeert nu over het algemeen in slechtere staat
dan in 2011.

Selectie-advies door R. Rap MA (KNA-archeoloog/prospector) 
Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem in het grootste deel
van het plangebied tot in de C-horizont is verstoord. In enkele boringen is echter een restant
BC-horizont waargenomen. Gezien de grote hoeveelheid archeologische vindplaatsen in de 
directe omgeving adviseren wij, allereerst op de locaties waar een restant BC-horizont is 
gevonden, een vervolgonderzoek uit te voeren (Figuur 13). Wij adviseren dit te doen door 
middel van een proefsleuvenonderzoek. Als tijdens dit vervolgonderzoek een vindplaats 
wordt aangetroffen kan het onderzoek worden uitgebreid tot een dekking van tien procent 
van het gehele plangebied. Het is aan de gemeente Apeldoorn dit advies al dan niet te 
volgen.

Selectiebesluit door H.G. Pape-Luijten (gemeente Apeldoorn)
De gemeente Apeldoorn heeft op 9 augustus 2021 laten weten het advies van proefsleuven 
over te nemen, in aangepaste vorm. De gemeente eist een proefsleuven-onderzoek in het 
gebied ten westen van de aan te leggen ontsluitingsweg (zie ook Figuur 13, blauw gebied). 
Bij het proefsleuvenonderzoek dient een dekkingsgraad van 5 tot 10% te worden 
aangehouden. De plaatsing van de sleuven dient te worden gekoppeld aan de 
voorgenomen bodemingrepen (nieuwbouw, aanplant bos). De dubbelbestemming Waarde 
Archeologie blijft bestaan voor de zone ten oosten van de aan te leggen ontsluitingsweg, 
tenzij ook daar wordt gekozen voor de aanleg van proefsleuven. Gelet op het feit dat daar 
volgens het huidige inrichtingsplan nauwelijks tot geen bodemingrepen plaats zullen vinden, 
wordt dit op het moment niet nodig geacht.
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Figuur 13: Uddel, Amersfoortseweg 291: Advieskaart met het middels proefsleuven te onderzoeken 
gebied in blauw weergegeven. De plaatsing van de proefsleuven dient te worden 
gekoppeld aan de locaties van de voorgenomen bodemingrepen (nieuwbouw, aanplant 
bos). Daarbij dient een dekkingsgraad van 5-10% te worden aangehouden.
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Appendix I: Archeologische periodes

paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 
nieuwe tijd vroeg: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd midden: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd laat: 1.850 – heden

pleistoceen:                           2,5 miljoen - 10.000 BP
elsterien 475.000 - 410.000 BP
saalien 200.000 - 130.000 BP
weichselien 116.000 - 10.000 BP

holoceen: 10.000 - heden

vC = voor Christus
nC = na Christus
BP = before present; present = 1950



Algemeen

Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het 
paleolithicum (oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het 
laatpaleolithicum verbetert het klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te 
herkennen aan concentraties vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) 
met weinig en moeilijk te herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en 
houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen op haardplaatsen.

Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en 
vondsten van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt 
vuursteen, verbrande hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten.  Mesolithische grondsporen
zijn vooral oppervlakte-haarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook 
werktuigen van gewei of hout bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, 
bogen, visfuiken, etc.

In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum 
werd eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit 
paalgaten van bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en
haardplaatsen. Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen 
bijlen.

Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor. 

Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van 
boerderij-plattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- of 
akkerafscheidingen en sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van 
een eergetouw. Houtskool kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor 
voedselbereiding of het bakken van aardewerk. Ook kunnen er restanten gevonden worden 
die duiden op metaalbewerking, zoals stukken ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, 
mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor omsmelten, etc. 

Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen
van aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en 
weefgewichten.

Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze 
grens, de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden 
van Nederland zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse 
vondsten als romeinse munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.

Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode 
erna, steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en 
later bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en 
metalen voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie, 
metaalbewerking, wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen) 
werden van baksteen / kloostermoppen gebouwd.



Appendix II Boorbeschrijvingen

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2
Boor
Nr

Coördinaten LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS
GD B

K
B
V

B
Z

BS B
H

HK TK IK VLK CO PLH VS S
S
T

BHN BI GI

1 179.857 32 Z 3 BR DO BOV
470267 53 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
2 179.858 28 Z 3 BR DO BOV

470.233 44 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

3 179.860 23 Z 3 BR DO BOV
470.198 35 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
4 179.861 25 Z 3 BR DO BOV

470.166 32 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

5 179.863 30 Z 3 BR DO BOV
470.133 35 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
6 179.866 28 Z 3 BR DO BOV

470.099 44 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

7 179.868 22 Z 3 BR DO BOV
470.066 29 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
8 179.870 23 Z 3 BR DO BOV

470.034 33 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

9 179.872 28 Z 3 BR DO BOV
470.001 42 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
10 179.895 42 Z 3 BR DO BOV

470.247 51 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

11 179.896 28 Z 3 BR DO BOV
470.214 33 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
12 179.900 25 Z 3 BR DO BOV

470.179 42 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

13 179.901 29 Z 3 BR DO BOV
470.145 43 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
14 179.903 31 Z 3 BR DO BOV

470.112 45 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

15 179.906 32 Z 3 BR DO BOV
470.076 47 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
16 179.908 28 Z 3 BR DO BOV

470.041 45 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

17 179.912 27 Z 3 BR DO BOV
470.008 43 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
18 179.933 32 Z 3 BR DO BOV

470.259 46 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

19 179.935 29 Z 3 BR DO BOV
470.221 48 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
20 179.945 30 Z 3 BR DO BOV

470.013 52 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

21 179.974 41 Z 3 BR DO BOV
470.255 55 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ



22 179.975 25 Z 3 BR DO BOV
470.227 44 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
23 179.978 23 Z 3 BR DO BOV

470.194 44 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

24 179.979 25 Z 3 BR DO BOV
470.159 44 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
25 179.982 30 Z 3 BR DO BOV

470.125 45 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

26 179.984 30 Z 3 BR DO BOV
470.114 42 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
27 179.986 30 Z 3 BR DO BOV

470.054 44 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

28 179.985 32 Z 3 BR DO BOV
470.022 45 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
29 180.026 34 Z 3 BR DO BOV

470.248 50 Z 1 GE OR Bhbc ROG DEZ
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

30 180.027 48 Z 3 BR DO BOV
470.211 73 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

100 Z 1 GE LI Bhc DEZ
31 180.030 37 Z 3 BR DO BOV

470.181 48 Z 1 1 GE BR Bhac ROG
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

32 180.033 39 Z 3 BR DO BOV
470.147 46 Z 1 1 GE BR Bhac ROG

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
33 180.035 28 Z 3 BR DO BOV

470.112 45 Z 1 GE OR Bhbc ROG DEZ
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

34 180.037 30 Z 3 BR DO BOV
470.077 46 Z 1 GE OR Bhbc ROG DEZ

70 Z 1 GE LI Bhc DEZ
35 180.040 29 Z 3 BR DO BOV

470.043 43 Z 1 GE RO Gley ROG DEZ
70 Z 1 GE LI Bhc DEZ

36 179.040 37 Z 3 BR DO BOV
470.115 73 Z 3 BR ZW 1 ROG

100 Z 1 GE LI Bhc DEZ

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand, KL = keileem KZ 
= keizand, BST = baksteen
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, 
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kleur:  
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); VB= veenbrokken
SST = Sedimentaire structuren; ZL = zandlaagjes, KL = kleilaagjes
BHN = Bodemhorizont; Bhc = C-horizont, Bhac = AC=horizont, Bhbc  = BC-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; VRG = vergraven, ROG = rommelig, BOV = bouwvoor
GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand, HOL = Hollandveen
AIS = Archeologische indicatoren; 
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