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Rapport 

 

C.R.C. Schamp, 2021, Beekbergen, Stoppelbergweg 63 gemeente Apeldoorn, Gld.. Een 

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en 

Karterende Fase, Steekproefrapport 2021-09/02 

OM 5113354100 Versie: oktober 2021 (definitief) 

Resultaten, 

conclusies 

en advies 

uitgevoerd 

onderzoek 

• Het onderzoek vond plaats in het kader van een voorgenomen aanvraag 

omgevingsvergunning.  Het voornemen is om het aanwezige restaurant te slopen en het 

terrein op te delen in meerdere kavels (verkaveling) om hier vervolgens nieuwbouw 

(twee woningen) te realiseren De hiermee gepaard gaande graafwerkzaamheden vormen 

een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. (figuur 1). De 

nieuwbouw beslaat een totaal oppervlak van meer dan 500 m2.  

 

• Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied in het Midden-Nederlands zandgebied, 

ligt op een stuwwal, ten zuiden van de bebouwde kom van Beekbergen. Op grond van het 

bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge verwachtingswaarde voor 

vindplaatsen vanaf de steentijd. Aanwijzingen voor historische bebouwing in het 

plangebied uit de late middeleeuwen zijn met het bureauonderzoek niet gevonden. 

Hiervoor gold een lage verwachtingswaarde. Mogelijk zijn resten uit WOII mbt tot 

vluchtelingen vanuit Arnhem aanwezig in de vorm van crashlocaties, veldgraven en 

onderduikholen. 

 

• Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (figuur 2) ligt het 

plangebied in een zone met middelhoge archeologische verwachting (categorie 4). Het 

beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper 

dan 35 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De ingrepen 

zullen naar verwachting groter zijn dan de  vrijstellingsgrens van 500 m2. 

 

• Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw van 

het plangebied hoofdzakelijk uit een geroerd/vergraven, deels opgebracht pakket 

(gemiddeld 70 cm dik), op stuwwalzand zonder of met een (geroerde) restant podzolbodem 

bestaat. In geen van de boringen zijn intacte bodemhorizonten gevonden, noch 

archeologische cultuurlagen of archeologische indicatoren. 

 

• De minst verstoorde zone lijkt het zuidwestelijk deel (hier ontbreekt echter de restant 

podzol). De noordelijke strook (boring 1 en 2) is tot 75 cm geroerd, waarbij vanaf 30 – 45 

cm -mv tot 75 cm diep een laag met geroerde E/B/C horizont is aangetroffen.  

 

• Uitgaand van de oorspronkelijke top van de C-horizont op circa 40 cm -mv, kan worden 

aangenomen dat deze horizont in onderhavig plangebied zeker meer dan 20 tot 30 cm diep 

verstoord is. 

 

• Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt door de Steekproef 

geconcludeerd dat de bodem in het plangebied reeds grotendeels verstoord is geraakt. De 

verstoringen gaan dieper dan 20-30 cm in de C-horizont. In de boringen zijn geen vondsten 

gedaan en er is geen intacte podzolbodem (meer) aanwezig. Hiermee is er in het 

plangebied een lage kans op behoudenswaardige archeologische waarden.  

De Steekproef adviseert daarom om geen verder archeologisch vervolgonderzoek voor het 

onderzochte terrein uit te laten voeren. 
 
 
 

mailto:archeologie@apeldoorn.nl


selectiebesluit 
Plangebied Stoppelbergweg 63 

 

Plaats Beekbergen 

BEE  

Type onderzoek Bureau- en booronderzoek 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Uitvoerder De Steekproef 
 

Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA), Afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, Marktplein 1, 055-5801734, archeologie@apeldoorn.nl 

 
Pagina 2 van 3 

 
Figuur 1: Plangebied met boorpunten en geplande nieuwbouw (Bron: Schamp 2021, fig 12).  

(rood kruis = het te slopen restaurant) 

 

 
 

Figuur 2: Uitsnede van de archeologische beleidskaart. Het plangebied ligt ter hoogte van de 

blauwe cirkel. Hiervoor geldt beleidscategorie 4: terrein met middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde. (Bron: Schamp , 2021 fig 5) 
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Het bevoegd gezag stemt in met de conclusies en het advies van De Steekproef. 

Op basis van de resultaten is het plangebied reeds tot diep in de C-horizont verstoord, 

wat de kans op aantreffen van intacte archeologische resten zeer klein maakt.. 

Er is dus geen vervolgonderzoek nodig en het terrein is verder vergunningvrij wat 

betreft archeologie. 

 

Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden 

gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct 

melding te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 & 5.11. De 

melding dient gedaan te worden bij de Sectie Archeologie van de gemeente 

Apeldoorn. 

 

 
Consequenties 

vervolgproces 

In het kader van een aan te vragen omgevingsvergunningen is voor het plangebied 

geen nader archeologisch vervolgonderzoek vereist. Archeologie geldt niet langer als 

voorwaarde voor vergunningverlening. 

 

Het plangebied kan op de archeologische beleidskaart geheel worden afgeschaald 

naar categorie 6 – zone met geen archeologische verwachting. 
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