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Resultaat onderzoek • Op basis van het bureauonderzoek is het plangebied gelegen op relatief 
laaggelegen glooiingen van uitspoelingswaaiers met een beekeerdgrond. Dit 
zijn natte, laaggelegen gebieden die in het verleden weinig geschikt waren voor 
bewoning. Vandaar dat een lage verwachting geldt voor alle perioden tot de 
Middeleeuwen. Op basis van het historische kaartmateriaal heeft het 
plangebied tot in de 19e eeuw in heidegebied gelegen. Daarom worden tevens 
geen resten verwacht van historische bebouwing uit de Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd. Indien toch aanwezig, worden de archeologische resten direct aan 
of onder het maaiveld verwacht. De vondstenlaag wordt verwacht in de eerste 
30 cm beneden het maaiveld. Archeologische sporen worden direct beneden 
het maaiveld verwacht. Deze archeologische resten bestaan hoofdzakelijk uit 
aardewerk- en/of vuursteenstrooiïngen. Organische resten en metaal zullen 
door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn 
geconserveerd. Het complextype en de omvang kunnen niet nader worden 
gespecificeerd door de beperkte gegevens. 
 

• Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat de bodem grotendeels verstoord is 
tot in de C-horizont en dat onder de verstoorde lagen matig fijn tot matig grof, 
grindhoudend zand aanwezig is. Op basis van de aanwezigheid van 
grindhoudend zand kan de ligging op een uitspoelingswaaier bevestigd worden. 
Op basis van het veldwerk is geen reden om de tijdens het bureauonderzoek 
vastgestelde lage verwachting te weerleggen. Op basis van deze resultaten 
worden in het plangebied geen archeologische vindplaatsen meer verwacht. 
 

• Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert 
Econsultancy om het plangebied vrij te geven. 
 

Selectiebesluit 
 

De gemeente Apeldoorn stemt in met het advies van Econsultancy. Uitvoering van 
vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 

Consequenties 
vervolgproces 

Verder archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk; de ontwikkeling kan worden 
vrijgegeven voor wat betreft archeologie. Er hoeven geen (verdere) archeologische 
eisen te worden opgenomen ten behoeve van de omgevingsvergunning. Indien er 
onverhoopt toch vondsten worden gedaan of vermoed tijdens de 
graafwerkzaamheden geldt wel de formele meldingsplicht bij de gemeente 
Apeldoorn, conform de Erfgoedwet, via archeologie@apeldoorn.nl. 

Consequentie voor 
Archeologische 
Beleidskaart 

De waardering van het plangebied kan worden gehandhaafd (categorie 5).  
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