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Samenvatting 

In opdracht van D & D Doorvaart b.v. heeft Transect b.v. in januari 2022 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een onderzoeksgebied tussen de Hessen-Allee en De Doorvaart 

in Klarenbeek (gemeente Apeldoorn). Het onderzoeksgebied heeft een omvang van 2,67 ha. Dit gebied 

maakt deel uit van een groter projectgebied (5,6 ha) waarin woningbouw wordt gerealiseerd. 

Het doel van het onderzoek was het toetsen en aanvullen van de archeologische verwachting van het 

plangebied door het opsporen en het waarderen van eventueel aanwezige archeologische resten. De 

hoofdvraagstelling daarbij luidt of in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, of 

deze behoudenswaardig zijn en onder welke randvoorwaarden behoud mogelijk is. 

Tijdens het onderzoek zijn 16 proefsleuven aangelegd, met een oppervlakte van in totaal circa 1900 m2 

(7,1% van het onderzoeksgebied). Hierbij zijn resten van akkercomplexen uit de Late-Nieuwe tijd 

aangetroffen. Deze liggen verspreid over het hele onderzoeksgebied en bestaan uit es- en 

perceelgreppels. De (es)greppelcomplexen zijn deel van verschillende kleine akkers. De akkertjes 

hebben verschillende oriëntaties, maar volgen in grote lijnen de huidige perceeldeling. Aan de hand 

van de vondsten die in de akkerlaag erboven zijn gevonden, dateert de vulling van de esgreppels uit de 

20e eeuw. De esgreppels zijn opgevuld met dezelfde aarde als waaruit de akkerlaag is opgebouwd. 

Binnen het onderzoeksgebied worden de complexen van esgreppels nauwelijks onderbroken. Daar 

waar wel sprake is van een onderbreking zijn onder meer karrensporen en (parallel hieraan) een 

mogelijk deel van een gebouwplattegrond van een lichte structuur (mogelijk een schuur) te zien. De 

karrensporen oversnijden (voor een deel) de esgreppels en zijn gevormd vanuit de bouwvoor. Ze 

duiden op drassige condities, waarbij voertuigen (bijvoorbeeld ploegkarren) zijn weggezakt in de 

ondergrond. Elders in het onderzoeksgebied – namelijk aan de oostkant – zijn ontwateringsgreppels 

aangetroffen met humeuze slibbodems. Deze greppels waren mogelijk verbonden met een ven, dat 

volgens historische kaarten tot het einde van de 18e eeuw in het oostelijk deel van het plangebied 

heeft gelegen. Aan de hand hiervan zijn de ontwateringsgreppels vermoedelijk ouder dan de 

complexen van esgreppels. Vondstmateriaal in de sporen ontbreekt echter, waardoor een precieze 

datering in het ongewis blijft. 

Verder zijn in één van de oostelijke werkputten (werkput 9) verploegde restanten van een 

steentijdvindplaats aangetroffen. De resten bevinden zich grotendeels binnen een oppervlak van 4 m2 

en liggen op de overgang van een verstoringslaag naar het dekzand. De vuursteenfragmenten zijn 

grotendeels precies boven de esgreppels uit bovengenoemde akkercomplexen aangetroffen. Onder de 

vuurstenen objecten is een kleine afslag die op basis van verweringskenmerken (windlak) in het Laat-

Paleolithicum wordt gedateerd. Verder bevond zich buiten het verploegde ‘cluster’ nog een afslagkern 

of een deel van een afslagbijl, die vermoedelijk uit het Mesolithicum dateert. Doordat de resten 

verploegd zijn, is de oorspronkelijke spreiding niet meer te bepalen. De aard van de 

vuursteenvindplaats is (mede) daardoor onduidelijk. 

Advies 

In het plangebied vindt een bestemmingsplanwijziging plaats om woningbouw mogelijk te maken. Op 

basis van het proefsleuvenonderzoek is in het plangebied geen sprake van een behoudenswaardige 

vindplaats. Beide aangetroffen vindplaatsen (de Nieuwe-tijdsvindplaats en de verploegde 

steentijdvindplaats) zijn namelijk op basis van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit als niet-

behoudenswaardig geclassificeerd (zie hoofdstuk 8). Verder bestaan er geen aanwijzingen dat zich in 

het (nu niet onderzochte deel van) het plangebied elders nog archeologische vindplaatsen zullen 

bevinden. Op historische kaarten zijn geen gebouwen te zien en het oosten van het plangebied was in 
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elk geval tot in de 18e eeuw in gebruik als ven. Transect b.v. adviseert dan ook het plangebied verder 

archeologisch vrij te geven. 

Bovenstaande vormt een advies. Op basis van het advies is het aan de bevoegde overheid van de 

gemeente Apeldoorn een selectieadvies uit te brengen voor eventueel aanvullend onderzoek in het 

plangebied en de wijze waarop dit al dan niet dient plaats te vinden. 

Wel geldt dat wanneer tijdens de grondwerkzaamheden in het plangebied onverhoopt toch 

archeologisch relevante zaken tevoorschijn komen, deze conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 

moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag (in deze de gemeente Apeldoorn). 
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1. Aanleiding 

Provincie Gelderland 

Gemeente Apeldoorn 

Plaats Klarenbeek 

Toponiem Hessen-Allee – De Doorvaart 

Kaartblad 33E (1 : 25 000) 

Perceelnummer(s) BBG01 sectie N nummers 138 en 525 

Centrumcoördinaat 201.240 / 464.200 

Oppervlakte plangebied Circa 5,6 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied Circa 2,67 ha 

Huidig grondgebruik Agrarisch, weiland/akker 

 

 

In opdracht van D & D Doorvaart b.v. heeft Transect b.v.1 in januari 2022 een archeologisch 

inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-P), karterende en waarderende fase uitgevoerd in een 

plangebied tussen de Hessen-Allee en De Doorvaart in Klarenbeek (gemeente Apeldoorn). De ligging 

van het onderzoeksgebied is te zien in figuur 1 en bijlage 2. Het onderzoeksgebied heeft een omvang 

van 2,67 ha. Dit gebied maakt deel uit van een groter ‘plangebied’ (5,6 ha) waarin woningbouw wordt 

gerealiseerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Ten behoeve van de 

nieuwbouw vinden in het hele onderzoeksgebied bodemingrepen plaats. Een situatietekening van de 

toekomstige situatie is te zien in bijlage 3. De ontgravingen voor de nieuwe bouwvlakken zullen naar 

verwachting reiken tot circa 1,0 m -Mv. De aanleg van de nieuwenutsvoorzieningen zal variabele 

dieptes hebben met het diepste punt op circa 4,0 m -Mv.  

Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart (2015) ligt het plangebied in een gebied met 

een lage archeologische verwachting (‘categorie 5’). Volgens het vigerende bestemmingsplan 

Klarenbeek (2013) is een archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen met een grootte vanaf 

2500 m2, die dieper reiken dan 35 cm -Mv. 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging is in een eerder stadium een archeologisch bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd (Ten Broeke, 2021 / Econsultancy-rapport 13944.002). Uit dit 

vooronderzoek blijkt dat het plangebied ligt op de helling van een dekzandrug naar en ‘depressieachtig 

gelegen terrein’. Onderhavig onderzoeksgebied ligt in het noordwesten van het grotere projectgebied, 

op de helling van de dekzandrug. Gezien de redelijk goede intactheid van het dekzand worden op de 

flank van de dekzandrug archeologische resten uit de periode Neolithicum tot en met de 

Middeleeuwen verwacht (hoge verwachting). Volgens de boringen is veelal sprake van een AC-profiel. 

Plaatselijk komt nog een tot 20 cm dikke Bhe- of BC-horizont voor. Van het oorspronkelijke 

podzolprofiel is op grond hiervan - naar verwachting - circa 10 à 20 cm verdwenen, waardoor de top 

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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van eventuele grondsporen kan zijn aangetast2. Op basis van het vooronderzoek worden ook 

vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum - Mesolithicum verwacht. Daarbij is aangegeven dat 

vondststrooiingen mogelijk verploegd zouden zijn, maar dat bijbehorende grondsporen nog deels 

intact aanwezig kunnen zijn 

Op basis van het vooronderzoek is het plangebied ingedeeld in een noordwestelijk deel, waarbinnen 

sprake is van een hoge verwachting op archeologische resten uit de periode Neolithicum tot en met de 

Middeleeuwen, en; een zuidoostelijk deel, waarbinnen sprake is van een lage archeologische 

verwachting. Deze verwachting is weergegeven op de kaart in bijlage 4. 

Op grond van het vooronderzoek is geadviseerd om in het noordwestelijk deel (onderhavig 

onderzoeksgebied; 2,67 ha) een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vanwege de 

verwachting op vindplaatsen bestaand uit grondsporen kan dit onderzoek het beste worden 

uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (karterende en waarderende fase). Dit advies is 

door de bevoegde overheid van de gemeente Apeldoorn overgenomen (M. Kenemans, 19-03-2021). 

De bevoegde overheid stelt verder het volgende: “mochten de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek ertoe leiden dat er voor de zuidelijke helft van het plangebied nog een gerede 

kans bestaat op het aantreffen van archeologische resten in de vorm van puntlocaties (zoals verloren 

gebruiksvoorwerpen, visfuiken en rituele deposities), dan dient ook hier een vervolgonderzoek te 

worden uitgevoerd”3. In het zuidelijke deel van het plangebied (buiten onderhavig onderzoeksgebied; 

circa 3 ha), geldt op grond van het vooronderzoek een lage archeologische verwachting door de ligging 

in een altijd drassig gebied. ‘Toevalsvondsten’ kunnen echter niet worden uitgesloten. 

In onderhavig rapport worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek beschreven. Het onder-

zoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 

(KNA 4.1) en het voor het onderzoek opgestelde Programma van Eisen (PvE; Kerkhoven, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Kerkhoven (2021) merkt op dat d inschatting dat maar 10 tot 20 cm van de top van het dekzand zou ontbreken “aan de lage 

kant [lijkt]”. “De Bakker & Edelman-Vlam (1976) beschrijven bijvoorbeeld een ‘klassieke’ veldpodzol met een dikte van minimaal 
55 cm (tot onderkant B2), wat een meer realistische maat is voor wat betreft het ontbrekende deel van het oorspronkelijk 
dekzandniveau” (cf. Kerkhoven, 2021). Indien de podzol oorspronkelijk minimaal 55 cm dik is geweest (tot de onderkant van de 
B2-horizont), zou dit betekenen dat in het onderzoeksgebied ten minste 50 à 55 cm van het oorspronkelijk bodemprofiel is 
omgewerkt. 
3 En: “…Aangezien archeologische resten in de vorm van puntlocaties door middel van een proefsleuvenonderzoek kunnen 

worden gemist, is het advies om de graafwerkzaamheden (die worden uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling) 
archeologisch te laten begeleiden (opgraving – variant archeologische begeleiding” (M. Kenemans, 19-03-2021). 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied op een topografische kaart 
(bron kaart: www.opentopo.nl). 



10 
 

2. Resultaten vooronderzoek 

Landschappelijke achtergronden 

Het plangebied ligt in Klarenbeek, tussen Apeldoorn en Zutphen. Landschappelijk gezien maakt het 

plangebied deel uit van het IJsseldal, een glaciale gletsjertongbekken, op de overgang van een 

dekzandrug/-vlakte (westelijk deel) naar een dekzandlaagte (oostelijk deel). In de ondergrond zijn op 

basis van de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn en de bodemkaart voor Nederland 

lemige gooreerdgronden of podzolgronden op een grindrijke ondergrond te verwachten (Willemse, 

2006; Alterra, 2015). In het oosten van het plangebied is naar verwachting geen sprake van 

podzolgronden, maar zijn moerige gronden te verwachten. Het oostelijk deel van het plangebied heeft 

altijd lager in het landschap gelegen en hier heersten dan ook doorgaans drassige condities. Het 

westelijk deel van het plangebied lag hoger (en droger) in het landschap en is vermoedelijk wel goed 

begaanbaar geweest. 

Verkennend booronderzoek 

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn in het westelijk en centrale deel van het plangebied 

afgetopte dekzandvoorkomens aangeboord. In de meeste boringen was daarbij sprake van een AC-

profiel, maar in enkele boringen zijn nog restanten van veldpodzolen geconstateerd (Bhe/BC-

horizont). De boringen hebben geen aanwijzingen voor laarpodzolgronden opgeleverd. Gezien het 

gebied pas vanaf de 18e of 19e eeuw is ontgonnen en voor die tijd uit heidegrond bestond, is het ook 

niet waarschijnlijk dat laarpodzolen aanwezig zijn geweest (Kerkhoven, 2021 cf. Ten Broeke, 2021). 

In het oosten van het plangebied is sprake van een moerige podzolbodem met intacte veldpodzolen. 

De podzolering heeft hier vóór de vernatting i.c. hoge grondwaterstand plaatsgevonden. 

Archeologische waarden 

In het plangebied zijn geen archeologische onderzoeken uitgevoerd en vondstmeldingen gedaan. In de 

omgeving (binnen een straal van 500 m) zijn vooral bureau- en booronderzoeken verricht. Aan de 

hand van deze vooronderzoeken is geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. De 

bodemopbouw was in de betreffende gebieden verstoord en er zijn geen archeologische indicatoren 

gevonden. Hierdoor wordt de kans klein geacht, dat (nog) archeologische resten aanwezig zijn. 

Het enige proefsleuvenonderzoek in de omgeving van het plangebied heeft geleid tot een 

vondstmelding van een greppel/sloot uit de Nieuwe tijd. Deze is aangetroffen circa 750 m ten noorden 

van het plangebied (onderzoekmelding 4558076100 en vondstmelding 4558076100). 

In het Beekbergsche Broek (grenzend aan de noordzijde van het Beekbergerwoud) en op Ecofactorij II 

is grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een 'intact steentijdlandschap' is 

aangetroffen, met veel (vooral Mesolithische) vindplaatsen op de hoger gelegen ruggen, te midden 

van verschillende voorheen watervoerende laagtes (onderzoeksmelding 2213505100). 

Historische achtergronden 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Apeldoorn, in het dorp Klarenbeek. Het gebied (‘Het 

Achterveld’, waarvan het plangebied deel uitmaakt) bestond tot in de eerste helft van de 18e eeuw uit 

een uitgestrekt heidegebied. Circa 2,5 km ten westen van Klarenbeek bevond zich verder het 

Beekbergwoud, dat tot ongeveer 1870 het oudste en laatste ‘oerbos’ van Nederland werd genoemd. 

Op de hoge dekzandkoppen in het oerbos zijn volgens de Archeologische Werkgemeenschap 

Apeldoorn vuursteenconcentraties aangetroffen, die duiden op bewoning in de steentijd. Deze 

bevinden zich echter over het algemeen meer naar het westen (grofweg ter hoogte van het 

Apeldoorns kanaal). De exacte lithostratigrafische context is onbekend. 
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Op grond van historische kaarten maakte het westelijk deel van het plangebied tot in elk geval het 

begin van de 18e eeuw deel uit van het heidegebied van ‘het Achterveld’ (zie figuur 2). In het oostelijk 

deel van het plangebied was sprake van een ven. Dit ven is in de tweede helft van de 18e eeuw of het 

begin van de 19e eeuw ontwaterd. 

De Hessen-Allee, langs de zuidwestzijde van het plangebied, liep als een rechte weg door de natte 

heide. Deze weg is vernoemd naar de Duitse landstreek Hessen. Hessenwegen zijn oude verbindings- 

en/of handelswegen tussen Zuid-Duitsland, de Duitse en Vlaamse Hanzesteden en Oost-Nederland. 

Voor het transport van handelswaar over deze weggen werd gebruikgemaakt van hessenwagens en -

karren (paardenwagens). Dergelijke wegen zijn aangelegd in de periode 15e-19e eeuw (bron: 

www.mijngelderland.nl4). 

De weg ‘De Doorvaart’ is op historische kaarten zichtbaar vanaf het begin van de 19e eeuw. Tussen de 

Hessen-Allee en de Doorvaart is in de loop van de 19e eeuw door het noordwestelijk deel van het 

plangebied een zuidoost-noordwest georiënteerde verbindingsweg aangelegd. 

Omstreeks 1865 zijn het noordwestelijk en centrale deel van het plangebied in gebruik genomen als 

(productie)bos, doorsneden door enkele zandwegen. Het zuidoostelijk deel van het plangebied is 

vanaf dan in gebruik als grasland. Vanaf 1934 bestaat het plangebied grotendeels uit akkers. Alleen in 

het noordwestelijk deel is nog sprake van een kleinschalig productiebos. Verder liep door het 

noordwestelijk deel nog altijd de verbindingsweg tussen de Hessen-Allee en De Doorvaart. Deze 

verbindingsweg is omstreeks 1954 verdwenen. 

In de periode 1955-1970 zijn in het plangebied herverkavelingen uitgevoerd, waarbij zowel het 

westelijk als het oostelijk deel van het plangebied zijn heringedeeld. Hierbij zijn nieuwe 

perceelgrenzen ontstaan en is een noord-zuid georiënteerd pad in het noordwestelijk deel van het 

plangebied komen te liggen. Langs dit pad stond een gebouw en waren boomgaarden aanwezig. Het 

overig deel van het noordwesten van het plangebied bestond uit akkers. Waaruit de perceelgrenzen in 

het plangebied in deze periode bestonden, is aan de hand van historische kaarten niet af te leiden. 

Mogelijk waren tussen de percelen sloten of houtwallen aanwezig. 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek is het plangebied in gebruik als grasland. In het plangebied is 

geen verharding en bebouwing aanwezig. Er is wel sprake van enkele sloten – met name in het 

oostelijk deel van het plangebied (buiten onderhavig onderzoeksgebied). De meest noordwestelijke 

hoek van het plangebied (binnen het onderzoeksgebied) is in gebruik als hoogstamboomgaard. 

Tegelijkertijd met het archeologisch vooronderzoek is in het plangebied een milieuhygiënisch 

bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy rapport 13944.001). De resultaten van dit onderzoek zijn 

niet openbaar raadpleegbaar. Verder zijn in de Atlas Gelderland geen aanvullende (milieutechnische) 

gegevens bekend met betrekking tot het plangebied (bron: www.geoweb.gelderland.nl). 

Gezien het gebruik van het noordwestelijk deel van het plangebied voor de houtproductie, worden in 

dit deel van het plangebied (onderhavig onderzoeksgebied) bodemverstoringen verwacht die te 

maken hebben met het aanplanten en rooien van bomen. In het zuidoostelijk deel van het plangebied 

(buiten het onderzoeksgebied) komen naar verwachting bodemverstoringen voor die te maken 

hebben met de drainage en demping van een voormalig ven dat voor een klein deel doorloopt in het 

noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (zie figuur 2.1). Hierbij is eventueel een veenlaag 

verwijderd, waarbij een deel van de eronder gelegen podzol kan zijn omgezet. 

 

 
4 Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-hessenweg. 
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Figuur 2. De ligging van het plangebied (rood omlijnd) op historische kaarten. 1 = de Caert van de Limitten van 
de hooge Heerlijckheid Het Loo (Leenen, 1748). 2 = de Kadastrale Minuut uit 1811-1832. 3 t/m 6 = historisch-
topografische kaarten uit 1865, 1907, 1934 en 1957 (bronnen: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl en 
www.topotijdreis.nl). 

1 2 

3 4 

5 6 
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3. Aard, doel en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is het toetsen en aanvullen van de archeologische verwachting door het 

opsporen en het waarderen van eventueel aanwezige archeologische resten. Het onderzoek moet, 

voor zover mogelijk, inzicht geven in de aard, datering, omvang, gaafheid, conservering en begrenzing 

van de mogelijk aanwezige archeologische resten. Op basis van de onderzoekresultaten kan de 

bevoegde overheid van de gemeente Apeldoorn een uitspraak doen over de omgang met eventueel 

aanwezige archeologische resten in het plangebied (behoud in situ, opgraven, vrijgave). In het 

Programma van Eisen (PvE; Kerkhoven, 2021) is hiertoe een hoofdvraagstelling opgenomen met 

enkele onderzoekvragen.  

De hoofdvraagstelling uit het Programma van Eisen luidt: Is er in het plangebied sprake van (een) 

archeologische vindplaats(en), zijn deze behoudenswaardig, en onder welke voorwaarden is behoud 

mogelijk? 

Deze vraag wordt aan de hand van de volgende onderzoekvragen beantwoord in bijlage 11 het huidig 

rapport: 

1. Zijn er in het plangebied archeologische resten aanwezig in de vorm van grondsporen, en/of 

vondsten?  

2. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit en in hoeverre is deze intact?  

3. Wat is de aard, diepteligging, samenhang en spreiding van de aanwezige archeologische resten, 

grondsporen en structuren (horizontaal en verticaal)? 

4. Wat is de datering van de archeologische resten op basis van (chrono-)stratigrafie en 

typochronologie? En in hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in gebruik/bewoning?  

5. Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot elkaar)? 

Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van het 

plangebied in het verleden?  

6. Welke depositionele en post-depositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre 

hebben deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

7. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

8. Wat is de relatie met omliggende historische/archeologische resten?  

9. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten (gaafheid 

en conserveringsgraad)? Is sprake van (een) behoudenswaardige archeologische vindplaats(en)? 

(Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van de KNA-waarderingssystematiek). 

10. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentenzorg (vrijgeven/behoud in situ/opgraven). Zo ja, hoe luidt deze?  

11. Zijn er vanuit de toestand van de archeologische resten, bodemcondities en toekomstig gebruik 

mogelijkheden voor behoud in situ?  

12. Bij afwezigheid van een vindplaats; wat is hier de verklaring voor (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)?  
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4. Onderzoeksmethodiek 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd van 17 tot en met 21 januari 2022 door Maaike Hartog (KNA 

archeoloog MA), Thalea Wolff (MA archeoloog) en André Kerkhoven (Senior KNA archeoloog). Er zijn 

zestien proefsleuven aangelegd – hierna ook wel te noemen ‘werkputten’ met een totaaloppervlakte 

van ongeveer 1900 m2 (ofwel circa 7,1% van het plangebied). De ligging van de werkputten is te zien 

op de allesporenkaarten en vlaktekeningen in bijlagen 5-6. 

De werkputten zijn gegraven met een graafmachine voorzien van een ‘gladde’ en gesloten bak. Daarbij 

is laagsgewijs verdiept tot in het niveau waarop de C-horizont (dekzand) zichtbaar werd. Op dit niveau 

is het archeologisch vlak aangelegd. Het maaiveld in het onderzoeksgebied ligt op 9,75-8,19 m +NAP. 

Het maaiveld ligt daarbij in het noordwesten van het onderzoeksgebied relatief hoger dan in het 

zuidoosten ervan. Het archeologisch vlak is aangelegd op een diepte van 9,20 tot 7,90 m +NAP (circa 

25-110 cm -Mv). Middels kijkgaten is vanuit het vlak gecontroleerd op de aanwezigheid van dieper 

gelegen archeologisch relevante niveaus (tot circa 30 cm onder vlakniveau). Deze zijn niet 

aangetroffen. 

De twee meest noordwestelijk gelegen proefsleuven (werkputten 1 en 4) waren gepland op een 

locatie waarop bij aanvang van het veldonderzoek nog hoogstamfruitbomen (en hekwerken) aanwezig 

waren. De bomen zijn op de eerste dag van het veldwerk door de initiatiefnemer gerooid, waarna op 

de tweede dag deze werkputten konden worden aangelegd. Beide werkputten zijn enigszins verplaatst 

ten opzichte van het oorspronkelijk puttenplan vanwege bomen die niet zonder kapvergunning 

verwijderd konden worden. De oppervlakte van de proefsleuven is in alle gevallen gelijk gebleven. De 

aanpassingen leiden niet tot hevige veranderingen ten aanzien van de dekkingsgraad en/of spreiding 

van het puttenplan en hebben derhalve geen invloed op de resultaten.  

 

 Figuur 3. Het plangebied bij aanvang van het veldonderzoek, tijdens het uitzetten van één van de werkputten. 
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Zowel tijdens het aanleggen van de werkputten als daarna is steeds zowel visueel als met de 

metaaldetector geïnspecteerd op vondsten. Eventuele vondsten zijn per werkput en per laag en 

vulling verzameld en gedocumenteerd. Uiteindelijk zijn voornamelijk vondsten verzameld uit de 

bouwvoor en een aanwezige akkerlaag, tijdens het verdiepen van de werkputten. Uit de sporen 

komen nauwelijks vondsten (N=5/34). De vondstdocumentatie is vastgelegd op vondstkaartjes en 

geregistreerd in een ArcheoLink-database. Er zijn geen grondmonsters genomen. 

Na het aanleggen van het vlak is deze waar nodig met de hand opgeschaafd. Daarna zijn (mogelijk) 

antropogene grondsporen ingekrast en zijn foto’s en digitale tekeningen van het vlak gemaakt. Voor 

het tekenen is gebruik gemaakt van een dGPS. Hiermee zijn de werkputcontouren, maaiveld- en 

vlakhoogtes, de contouren van sporen en recente verstoringen en coupelijnen ingemeten. In totaal 

zijn 54 grondsporen aangetroffen, waarvan er 49 als antropogeen zijn aangemerkt. Een groot deel van 

de sporen bestaat uit esgreppels. De esgreppels hebben steeds per werkput één spoornummer 

gekregen. In principe zijn alle aangetroffen grondsporen gecoupeerd. Van de esgreppels is er steeds 

één per werkput gecoupeerd om een idee te krijgen van de doorsnede en diepte, en om eventueel 

vondstmateriaal te verzamelen. 

 

 Figuur 4. Overzichtsfoto van werkput 3. Opnamerichting: westen. 
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In totaal zijn 42 van de 49 sporen gecoupeerd (circa 86%). De coupes (‘doorsneden’) zijn 

gefotografeerd met en zonder interpretatie (ingekraste lijnen). Vervolgens zijn de coupes analoog 

getekend op een schaal van 1:20. De beschrijvingen en interpretaties van de sporen en spoorvullingen 

zijn op de tekenbladen genoteerd – ook van de sporen die niet gecoupeerd zijn. Sporen die na het 

couperen niet antropogeen maar natuurlijk bleken zijn getekend indien dieper dan 10 cm. Van sporen 

ondieper dan 10 cm zijn de vorm en diepte genoteerd. De spoorbeschrijvingen zijn uitgevoerd 

conform de NEN-standaard. 

Tijdens het handmatig opschaven van het vlak bleek in werkput 9 sprake van vuursteenvondsten. Op 

het moment dat het eerste bewerkte vuursteen werd aangetroffen – te weten een afslagkern uit V7 – 

is het werk in deze werkput tijdelijk stil gelegd en is een vuursteenspecialist ingeroepen (KNA Specialist 

Materialen en Senior KNA Archeoloog André Kerkhoven). De specialist is ter plaatse gekomen voor een 

analyse van het vuursteen en het bepalen van de gewenste strategie. Hierna is vanuit het veld 

overlegd met de adviseur van de bevoegde overheid en de opdrachtgever. In overleg is besloten om 

het vlak rondom de vuursteenvondst verder voorzichtig met de kraan verder schavenderwijs te 

verdiepen. Verder is de werkput ter hoogte van de vuursteenvondst nog circa 2 m naar het noorden 

toe uitgebreid. Hierbij zijn nog enkele fragmenten (bewerkt) vuursteen aangetroffen – vooral kleine 

stukjes. De locatie van de vuursteenfragmenten is steeds als puntvondst (met X,Y,Z-waarden) 

ingemeten. De puntvondsten staan aangegeven op de allesporenkaarten en vlaktekeningen (‘blauwe 

sterren’ in bijlagen 5-6). Omdat is vastgesteld dat de vuursteenvondsten zich in verploegde context 

bevinden en er geen sprake is van een duidelijke spreiding, is de aangepaste onderzoeksstrategie 

gestaakt. Mogelijk is een vuursteenvindplaats aanwezig geweest, maar er is ook een mogelijkheid dat 

het vuursteen van elders afkomstig is – bijvoorbeeld toen het plangebied met plaggen is opgehoogd 

na het graven van de esgreppels. Van een intacte vuursteenvindplaats (in situ) is geen sprake. 

In werkput 10 is tijdens de aanleg van het vlak een concentratie van karrensporen aangesneden (S42). 

De sporen liggen over de hele werkput verspreid en hebben globaal een westnoordwest-oostzuidoost 

oriëntatie. Mogelijk is sprake van een afbuiging richting het noorden (in het midden van de werkput). 

Om het uiterlijk, de ligging en de oriëntatie van de karrensporen beter in beeld te krijgen en mogelijk 

een datering van de sporen vast te kunnen stellen, is de werkput iets is noordelijke en zuidelijke 

richting verbreed. 

Aan het begin en het einde van elke werkput is, tot slot, een profielkolom afgestoken voor het 

documenteren en bestuderen van de bodemopbouw. In werkputten 4 en 12 is verder een extra 

profielkolom afgestoken ter hoogte van esgreppels (in werkput 4), of om de verhouding tussen elkaar 

oversnijdende greppels en esgreppels of grondverbeteringssporen goed in beeld te krijgen (S36 en S37 

in werkput 12). De profielkolommen hebben een minimale breedte van 1 m en reiken tot minimaal 30 

cm in de top van het dekzand. De hoogte is vastgelegd met profielpinnen (‘PP’ in de vlaktekeningen), 

die met behulp van dGPS zijn ingemeten. Profielkolommen 10.1, 12.1, 12.3 en 15.2 zijn over een 

grotere breedte afgestoken en gedocumenteerd vanwege de aanwezigheid van grondsporen (circa 

160-210 cm breed). De laagbeschrijvingen zijn op de veldtekeningen opgenomen. Er zijn zeven 

laagnummers uitgedeeld met in totaal 10 vullingen. 
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Figuur 5. Twee foto's van de karrensporen in het vlak van werkput 10. Links: opname richting het westen. 
Rechts: opname richting het oosten. 
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5. Bodemopbouw5 

Het plangebied ligt op de overgang van een dekzandrug (in het westen) naar een natuurlijke depressie 

(in het oosten). Het veldonderzoek heeft dit bevestigd. Er blijkt namelijk binnen het dekzand in het 

onderzoeksgebied sprake van een duidelijk reliëf, waarbij de diepteligging in zuidoostelijke richting vrij 

snel toeneemt. De aanwezige podzolrestanten, gley-verschijnselen en de hoogteligging van het 

dekzand wijzen verder op de ligging van het onderzoeksgebied op een relatief hoog deel van de 

dekzandflank. De dekzandrug heeft op basis van het onderzoek globaal een noord-zuid oriëntatie. 

Boven het dekzand is in het onderzoeksgebied afwisselend sprake van een ophogingslaag (S2200), een 

akkerlaag (S2000; en ploeglaag S2100) en een bouwvoor (S1000) en/of een recente verstoringslaag 

(S999). In werkput 1 is in de top van het dekzand (C-horizont) een deel van een dassenburcht 

aangesneden (‘natuurlijk spoor’ S998).  

 

 

 
5 Voor een uitvoerige (lithologische) beschrijving van iedere afzonderlijke laag, wordt verwezen naar bijlage 8. 

Figuur 6. Deel van een dassenburcht in de top van het dekzand in respectievelijk 
het oosten (boven) en westen (onder) van werkput 1. Opnamerichting: zuiden. 
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Het dekzand 

Het dekzand is aangetroffen vanaf 9,45-8,10 m +NAP (15-95 cm -Mv; zie ook tabel 1). Daarbij komt het 

dekzand relatief het hoogst voor in de werkputten in het noordwesten (werkputten 1, 2 en 4) en 

westen van het onderzoeksgebied (werkputten 7, 8, 10, 11, 13, 14 en 16). In het oosten van het 

onderzoeksgebied is het dekzand steevast lager aangetroffen (werkputten 3, 5, 6, 9, 12 en 15). 

Duidelijke verschillen zijn er verder ook in de mate van intactheid van het dekzand. Deze verschillen 

lijken echter niet per se gebonden aan de (oorspronkelijke) ligging relatief hoger of lager op de 

dekzandrug, maar – te meer - aan historische perceelgrenzen (zie ook tabel 1, figuur 2 en bijlage 7). 

 

Tabel 1. Overzicht van de diepteligging en mate van bodemvorming in het dekzand. Tenzij anders vermeld gaat 
het om jong dekzand en veldpodzoln. O = oosten, W = westen, M = midden, N = noorden, Z = zuiden. 

Werkput Diepte dekzand 

(NAP) 

Diepte dekzand 

(-Mv) 

Profieltype Afdekkende lagen (van boven naar 

onder) 

1 9,45-9,10 m +NAP 50 cm -Mv C-horizont Bouwvoor S1000, S999 (+ S998) 

2 8,90-8,80 m +NAP 40-50 cm -Mv C-horizont Bouwvoor S1000, S999 

3 8,60-8,50 m +NAP 40-50 cm -Mv C-horizont met 

gley, deel BC (O) 

Bouwvoor S1000, akkerlaag S2000 en 

ploeglaagje S2100 

4 8,85-8,60 m +NAP 50-70 cm -Mv BC-horizont O: bouwvoor S1000 en S999 

W&M: bouwvoor S1000 en 

ophogingslaag S2200 

5 8,15-8,10 m +NAP 90-95 cm -Mv BC-C-profiel Bouwvoor S1000, akkerlaag S2000 en 

ophogingslaag S2200 

6 8,65-8,25 m +NAP 40-80 cm -Mv N: BC-horizont 

Z: C-horizont 

N: bouwvoor S1000, akkerlaag S2000 

en ophoging S2200 vulling 2 en 1 

Z: bouwvoor S1000, akkerlaag S2000 

7 8,80-8,55 m +NAP 45-65 cm -Mv C-horizont W: bouwvoor S1000 en 

ophogingslaag S2200 vulling 3 

O: bouwvoor S1000 

8 8,90 m +NAP 30-35 cm -Mv C-horizont Bouwvoor S1000 en ploeglaagje 

S2100 

9 8,70-8,45 m +NAP 35-40 cm -Mv W: C-horizont 

O: BC-horizont 

Bouwvoor S1000 en akkerlaag S2000 

10 9,10-8,70 m +NAP 30 cm -Mv C-horizont, gley 

(W) 

Bouwvoor S1000 

11 8,80-8,70 m +NAP 20-25 cm -Mv C-horizont Bouwvoor S1000 

12 8,45-8,25 m +NAP 35-45 cm -Mv W&M: C-horizont 

O: oud dekzand 

Bouwvoor S1000 en akkerlaag S2000 

13 8,70-8,65 m +NAP 40-55 cm -Mv W: A-E-B-C-profiel 

O: BC-C-profiel 

W: bouwvoor S1000 en 

ophogingslaag S2200/48 

O: bouwvoor S1000 

14 8,80-8,70 m +NAP 25 cm -Mv W: E-BC-C-profiel 

O: BC-C-profiel 

(‘haarpodzol’) 

Bouwvoor S1000 

15 8,15 m +NAP 15-25 cm -Mv W: C-horizont 

O: oud dekzand, 

BC-C-profiel 

Verstoring S999 

16 8,65-8,45 m +NAP 30-55 cm -Mv W: AE-BC-C-

profiel 

(‘haarpodzol’) 

W: bouwvoor S1000 en 

ophogingslaag S2200/55 

O: bouwvoor S1000 
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Het zuidwesten van het onderzoeksgebied is aan de hand van historische kaarten altijd in gebruik 

geweest als bosgronden of weiland. In dit deel van het plangebied is het dekzand relatief het meest 

intact (zie ook tabel 1; werkputten 13, 14 en 16). Hier komen zelfs nog vrijwel complete podzolen voor 

(A-E-B-C- en AE-BC-C-profielen). In elk geval in werkputten 14 en 16 zijn deze podzolen aan de hand 

van waarneembare ‘haarvaatjes’ van humeuze inspoeling te classificeren als haarpodzolen. In werkput 

13 zijn dergelijke haarvaatjes niet duidelijk te zien en kan ook sprake zijn van veldpodzolgronden. De 

aanwezigheid van haarpodzolgronden duidt op een oorspronkelijk hoge ligging: dergelijke gronden 

vormen zich doorgaans in dichtbegroeide bosgronden, waarbij dierlijke (uitwerpselen) en plantaardige 

resten (takjes, bladeren, etc.) aan het oppervlak worden afgebroken waarna humeuze stof de grond in 

‘sijpelt’ en zich uitspoelings- en inspoelingshorizonten vormen. De E- en B-horizonten hebben beide 

een dikte van circa 10 cm. De A-horizont in het westen van werkput 13 is ten minste 15 cm dik. 

In de overige werkputten in het westen van het onderzoeksgebied (werkputten 1, 2, 4, 7, 8, 10 en 11) 

zijn restanten van veldpodzolgronden aangetroffen. Duidelijke haarvaatjes zijn hier in de profielen niet 

waargenomen. De aanwezigheid van veldpodzolgronden duidt op een oorspronkelijk ietwat lagere 

ligging van dit deel van het onderzoeksgebied op de flank van de dekzandrug. Alleen in werkput 4 

resteert van deze podzol nog een BC-horizont. In de overige (voornoemde) werkputten is alleen nog 

een deel van de C-horizont aanwezig. De BC-horizont in werkput 4 heeft een dikte van ten minste 15 à 

20 cm. De onderkant van de BC-horizont is tijdens het veldonderzoek niet bereikt. Dit deel van het 

onderzoeksgebied is volgens historische kaarten in het verleden in gebruik geweest als hakhoutbos, 

bosgronden en akkers. Ter hoogte van werkput 4 bevond zich in de 20e eeuw een weiland. De hogere 

mate van intactheid van het podzolprofiel in werkput 4 is vanuit het oogpunt van het gebruik als 

weiland (ten opzichte van akkers) te verklaren. In deze werkput is namelijk door een geringere mate 

van verploegingen de podzol relatief beter behouden. 

In het oosten van het onderzoeksgebied (werkputten 3, 5, 6, 9, 12 en 15) is (vrijwel) geen sprake meer 

van een (intacte) podzol. Dit deel van het plangebied heeft volgens historische kaarten in het verleden 

aan de rand van een ven gelegen. In de late 19e en in de 20e eeuw is dit deel van het onderzoeksgebied 

achtereenvolgens gebruikt als bosgronden en boomgaard en als akkerland. Ook in dit deel van het 

onderzoeksgebied hebben zich (zij het in beperkte mate) veldpodzolgronden kunnen vormen. Hiervan 

zijn in het oosten van werkput 3, in werkput 5, het noorden van werkput 6 en het oosten van werkput 

9 nog delen van een BC-horizont aangetroffen. Het restant van de BC-horizont heeft een maximale 

dikte van 40 cm (in het noorden van werkput 6). In werkput 5 is de dikte 10 tot 15 cm; in het oosten 

van werkput 3 heeft de BC-horizont een dikte van maximaal 20 cm, en; in het oosten van werkput 9 

heeft de BC-horizont een dikte van minimaal 20 cm. Het dekzand is in dit deel van het 

onderzoeksgebied (het oostelijk deel) aan de hand van de dikte van de BC-horizont in het noorden van 

werkput 6 het best bewaard gebleven.  

In het oosten van werkput 12 en het oosten van werkput 15 – in het uiterste oosten van het 

onderzoeksgebied – is in het geheel geen sprake meer van ‘jong dekzand’. Hier zijn onder een 

bouwvoor en een akkerlaag (S1000 en S2000 in werkput 12) of een recente verstoringslaag (S999 in 

werkput 15) uitsluitend nog oude dekzandafzettingen aangetroffen. Dit duit op een hoge mate van 

aftopping van het dekzand in dit deel van het plangebied. Gezien de dikte van de BC-horizont van 

veldpodzolgronden in de direct omliggende werkputten is hier ten minste 40 cm van de top van het 

dekzand omgewerkt. De aantasting van het dekzand in dit deel van het onderzoeksgebied heeft 

vermoedelijk te maken met de drainage en demping van het ven dat in het verleden direct ten oosten 

van werkputten 12 en 15 heeft gelegen. Ten behoeve van de demping van het ven is vermoedelijk 

veen afgegraven, waarna het veen vermengd is met de top van het dekzand. 
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Figuur 7. A-E-B-C-profiel in het westen van werkput 13 (profielkolom P13.1). Opnamerichting: noorden. S3000 
vulling 5 = A-horizont, vulling 4 = E-horizont, vulling 2 = B-horizont, vulling 1 = C-horizont. 
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Antropogene bovengrond 

Het dekzand is afwisselend afgedekt door een ophogingslaag (S2200), een akkerlaag (S2000; en 

ploeglaag S2100) en een bouwvoor (S1000) en/of een recente verstoringslaag (S999). 

Vanaf maaiveld komt in de meeste werkputten een moderne bouwvoor voor (S1000)6. De bouwvoor 

heeft in het hele onderzoeksgebied een dikte tussen 20 en 30 cm. Deze bestaat uit humeuze, 

opgebrachte aarde die meer of minder homogeen grijs – dan wel bruin – van kleur is. De grond is 

mogelijk afkomstig uit het gedempte ven dat oorspronkelijk in het oosten van het plangebied heeft 

gelegen, of anders uit een andere humeuze (beekdal-)context in de omgeving. Door het ontbreken van  

 
6 Alleen in werkput 15 ontbreekt een moderne bouwvoor. Hier is vanaf maaiveld een verstoringslaag aangetroffen (S999; zie 

verder onder). 

Figuur 8. Restant van haarpodzolgronden in profielkolom P14.2 in het oosten van werkput 14. Opnamerichting: 
zuiden. 

Figuur 9. Akkerlaag, ploeglaag en een restant van veldpodzolgronden in profielkolom P3.1 in het westen van 
werkput 3. Opnamerichting: noorden. 
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archeologische indicatoren met een duidelijke herkomst, is echter niet met zekerheid vast te stellen 

van waar de grond is aangevoerd. In werkputten 2 en 8 zijn uit de bouwvoor fragmenten 

bouwkeramiek en keramiek verzameld (V1 en V6). Het bouwkeramiek betreft een fragment van een 

submoderne, grijze, machinaal gevormde gresbuis. Onder het keramiek zijn fragmenten van Oost- of 

Zuidoost-Europees porselein en twee fragmenten van roodbakkende bloempotten. Op grond van deze 

vondsten dateert de bouwvoor uit de 20e eeuw. Deze bevinding komt overeen met gegevens op 

historische kaarten, waaruit blijkt dat het plangebied in de loop van de 20e eeuw ten dele is omgezet 

in bouwlanden. Ook de demping van het ven in het oosten van het plangebied gaat terug tot de 20e 

eeuw. In werkputten 10, 11, 14 en 15 en het oosten van werkput 16 gaat de bouwvoor scherp over in 

het dekzand. Hier zijn tussen de bouwvoor en het dekzand geen andere lagen (meer) aangetroffen. 

In werkputten 3, 5, 6, 9 en 12 ligt onder de bouwvoor een oudere, opgebrachte laag met een duidelijk 

andere (lichtere) kleur dan de bouwvoor. Op grond van de afwijkende kleur, maar een homogeniteit in 

kleur en textuur, is sprake van een akkerlaag (S2000). De akkerlaag heeft een dikte tussen 10 en 30 

cm. Net als de bouwvoor bestaat de akkerlaag uit opgebrachte grond, die van elders is aangevoerd. In 

werkput 3 is aan de onderkant van de akkerlaag sprake van een geploegde overgang naar het dekzand 

(S2100). In de akkerlaag zijn fragmenten industrieel wit aardewerk en porselein en een klein 

fragmentje roodbakkende keramiek aangetroffen (V2, V4 en V9). Deze vondsten wijzen op een 

gelijksoortige datering van de akkerlaag als de moderne bouwvoor (namelijk in de 20e eeuw). In 

werkput 9 komen in de akkerlaag verder ‘puntvondsten’ van (bewerkt) vuursteen en een fragment 

houtskool voor (V7 t/m V14). Het vuursteen wijst op een verploegde steentijdvindplaats (zie verder 

het hoofdstuk ‘vondstmateriaal’). 

In werkputten 1, 2 en 4 ligt onder de bouwvoor, in plaats van een akkerlaag, een recente 

‘verstoringslaag’ (S999). De verstoringslaag is 15 tot 20 cm dik. Het onderscheid tussen de bouwvoor 

en de verstoringslaag is gemaakt op grond van de heterogeniteit in samenstelling van de 

verstoringslaag, ten opzichte van de bouwvoor. De verstoringslaag kenmerkt zich namelijk door een 

grotere heterogeniteit, die het gevolg is van verploegingen of het aanplanten dan wel het rooien van 

bomen. Hierdoor is de opgebrachte bovengrond met de top van het dekzand vermengd geraakt. De 

verspreiding van de verstoringslaag duidt erop dat dit vooral ter hoogte van de hoogstamboomgaard 

in het noordwesten van het onderzoeksgebied het geval is. Plaatselijk zijn op de overgang van de 

Figuur 10. Verstoringslaag S999 en spit-/ploegsporen in profielkolom P2.1 in het westen van werkput 2. 
Opnamerichting: noorden. 
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verstoringslaag naar het dekzand schopsteken te zien, bijvoorbeeld in het westen van werkput 2 

(profielkolom P2.1). De schopsteken houden op grond van historische kaarten vermoedelijk sprake 

met het agrarisch gebruik van dit deel van het onderzoeksgebied (akker) in het verleden. 

De verstoringslaag ontbreekt in het westen van werkput 4 (profielkolommen P4.2 en P4.3). In dit deel 

van werkput 4 is een rommelige ophogingslaag onderscheiden (S2200 vulling 1). Deze ophogingslaag 

bestaat uit een circa 40 cm dikke laag van gevlekt/gebrokt bruingeel, matig humeus zand. Onder deze 

ophogingslaag ‘hangen’ de esgreppels die in dit deel (het westelijk deel) van de werkput zijn 

aangetroffen. Uit zowel de verstoringslaag in werkputten 1, 2 en 4 als uit de ophogingslaag in werkput 

4 zijn geen archeologische indicatoren verzameld. In werkputten 7, 13 en het westen van werkput 16 

is sprake van een vergelijkbare (bodemkundige) situatie als in het westen van werkput 4. Ook hier kom 

tussen de bouwvoor en de natuurlijke ondergrond alleen een ophogingslaag (S2200) voor. De 

ophogingslaag heeft in werkputten 13 en 16 een vergelijkbaar uiterlijk en een vergelijkbare dikte als de 

laag in werkput 4. In werkput 7 bestaat deze echter uit een circa 40 cm dik toemaakdek van 

donkerbruin-zwart met geel gevlekt/ gebrokt, sterk humeus zand (S2200 vulling 3). 

In werkput 5 en het noorden van werkput 6 bevinden zich onder de bouwvoor (S1000) 

achtereenvolgens akkerlaag S2000 en een oudere ophogingslaag (S2200). De ophogingslaag heeft 

deels een vergelijkbaar uiterlijk met ‘verstoringslaag S999’ in werkputten 1, 2 en 4. De toplaag is 

echter lichter gekleurd dan de onderkant, en op basis hiervan is een onderscheid gemaakt in twee 

vullingen: S2200 vullingen 1 en 2. De toplaag (vulling 2) heeft een dikte tussen 15 en 40 cm. De 

onderste laag (vulling 1) is 30 tot 40 cm dik. In het zuiden van werkput 6 ontbreekt de onderste laag. 

Omdat de ophogingslaag in de meeste gevallen stratigrafisch lager is aangetroffen dan de 

verstoringslaag (namelijk onder de akkerlaag) is deze aangeduid als ‘ophoging’ in plaats van 

‘verstoringslaag’. De mate van verstoring zelf is hier ook minder, gezien in de werkputten met 

ophoging esgreppels onder de laag ‘hangen’ 

In werkput 8, tot slot, is tussen de bouwvoor en het dekzand alleen nog de onderkant van een 

ophogingslaag (S2200) aanwezig. Deze is aangeduid als ‘ploeglaag’ (S2100). In deze geploegde 

overgang naar het dekzand zijn duidelijke ploegsporen te zien in het profiel. Deze zijn vergelijkbaar 

met de verploegingen die te zien zijn op de overgang van de akkerlaag naar het dekzand in werkput 3 

(eveneens ‘ploeglaag S2100’). In werkput 8 kunnen de esgreppels gezien worden als onderdeel van de 

ploeglaag, gezien ze op dezelfde manier zijn opgevuld. Vermoedelijk zijn de esgreppels dus op 

hetzelfde moment gedempt als het moment waarop de akkerlaag is aangelegd – dus in de 20e eeuw.  
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Figuur 11. Opeenschakeling van een bouwvoor, ophogingslaag, esgreppels en de top van het dekzand in 
profielkolom P4.3 in het midden van werkput 4. Opnamerichting: zuiden. 

Figuur 12. De bodemopbouw in profielkolom P8.1 in het westen van werkput 8. Opnamerichting: noorden. 
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6. Sporen en structuren 

In totaal zijn in het onderzoeksgebied 49 antropogene grondsporen aangetroffen. Bijna de helft van de 

sporen bestaat uit esgreppels of complexen van esgreppels (N=22/49). Hierbij is vanaf werkput 4 

gestaakt met het uitdelen van individuele spoornummers per esgreppel, zodat vanaf dan alleen nog 

‘complexen’ zijn aangewezen. Verder zijn een complex met karrensporen, twee greppels, vijf 

perceelgreppels, een ploegspoor, twee spitsporen, twee kuilsporen en veertien paalsporen 

aangetroffen (zie tabel 2). De sporen dateren uit de (Late) Nieuwe tijd en wijzen op agrarisch 

landgebruik en historische infrastructuur. 

Tabel 2. Archeologische grondsporen per categorie. 

Categorie Aantal Percentage 

Esgreppels (GVB) 22 44.9% 

Karrensporen (KS) 1 2.0% 

Greppel (GR) 2 4.1% 

Perceelgreppel (GR) 5 10.2% 

Ploegspoor (PS) 1 2.0% 

Spitspoor (SS) 2 4.1% 

Kuilspoor (KL) 2 4.1% 

Paalspoor (PK) 14 28.6% 

Totaal 49 100% 

 

Ruimtelijke verdeling 

In nagenoeg alle werkputten zijn archeologische sporen aangetroffen. Alleen in werkputten 1 en 15 – 

in het uiterste noordwesten en het uiterste zuidoosten van het onderzoeksgebied – bevonden zich 

geen grondsporen. De sporen wijzen op agrarisch landgebruik in het hele plangebied. Een vergelijking 

van de allesporenkaart met elementen op historische kaarten laat het niet toe de sporen in een exacte 

tijdsperiode te plaatsen of aan akkers op historische kaarten te verbinden (zie bijlage 7). In namelijk 

bijna de gehele periode vanaf de oudst geraadpleegde kaart wordt het plangebied gebruikt voor 

agrarische activiteiten. De kaarten zijn echter in – met name - de beginperiode niet gedetailleerd 

genoeg om de locatie van verschillende akkercomplexen af te leiden. De archeologische resten geven, 

anders gezegd, een gedetailleerder beeld van het gebruik van het plangebied dan op de kaarten is te 

zien. 

Datering 

In twee van de sporen is vondstmateriaal aangetroffen. In het complex van esgreppels in werkput 3 

bevonden zich zo twee fragmenten houtskool (V3). In de esgreppels in werkput 9 zijn onbewerkte 

vuursteenfragmenten aangetroffen (V15-16). De sporen zijn op basis van deze niet-dateerbare 

vondsten niet in tijd te plaatsen. Eerder al is echter, in het hoofdstuk ‘bodemopbouw’, vastgesteld dat 

de esgreppels direct onder een 20e-eeuwse ophogingslaag ‘hangen’. De esgreppels hebben dezelfde 

vulling als de ophoging en zijn daarmee vermoedelijk gelijktijdig met de aanleg van de ophogingen 

gedempt. De ophogingslaag dateert op basis van chronostratigrafie uit de 20e eeuw. Dit betekent dat 

de esgreppels waarschijnlijk in gebruik waren tot in de 20e eeuw. Op grond van historische kaarten 

gaat het gebruik van de esgreppels mogelijk terug tot maximaal het begin van de 20e eeuw. 

Fysieke kwaliteit 

De fysieke kwaliteit van de grondsporen is gemiddeld tot goed te noemen. De sporen hebben een 

geringe ouderdom en zijn daardoor niet uitgeloogd. De spoorcontouren zijn scherp en de vullingen zijn 

donker en daardoor goed van de natuurlijke matrix te onderscheiden. Verder zijn de sporen niet (of 

nauwelijks) afgetopt. 



27 
 

Complexen van esgreppels 

Binnen het plangebied zijn op grond van de aangetroffen sporen in totaal 19 complexen van 

esgreppels te onderscheiden (zie tabel 3). Deze complexen vertegenwoordigen waarschijnlijk 

ongeveer 16 akkers of delen van akkers uit de Nieuwe tijd. De esgreppel-complexen in werkputten 10 

en 13 zijn op basis van ruimtelijke oriëntatie en het spooruiterlijk waarschijnlijk aan elkaar te 

relateren. Dit geldt ook voor de esgreppel-complexen die evenwijdig aan elkaar liggen binnen de 

werkputgrenzen van werkput 14. 

In tabel 3 zijn de relevante gegevens per complex van esgreppels samengevat. Het meest opvallend 

zijn de breedten van de drie complexen in werkput 14 (S49). Deze corresponderen namelijk exact met 

elkaar. De esgreppels in werkput 14 hebben een zuidoost-noordwest oriëntatie. De breedte van de 

hierdoor vertegenwoordigde akkertjes is circa 7,5 m. Tussen de akkertjes liggen steeds – evenwijdig 

lopende – perceelgreppeltjes (van west naar oost: S53, S50, S52 en S54). De breedte van de 

perceelgreppels varieert tussen circa 15 en 80 cm. Deze greppels hebben, net als de esgreppels, 

scherpe spoorcontouren en zijn opgevuld met heterogeen donkergrijs-geel gekleurd zand met 

humusbrokken. De interpretatie van de perceelgreppels berust op de ligging tussen de esgreppels en 

de hieraan evenwijdige oriëntatie. In werkput 16 is een vergelijkbare perceelgreppel evenwijdig aan 

een complex van esgreppels aangetroffen (sporen S55 en S56). 

De ruimtelijke oriëntatie van vrijwel alle complexen van esgreppels correspondeert grofweg met de 

perceelgrenzen die ook nu nog zichtbaar zijn op actuele luchtfoto’s van het plangebied. Op grond van 

chronostratigrafie dateren de greppels vermoedelijk uit de laten 19e of de 20e eeuw. Een vergelijking 

met elementen op historische kaarten levert geen nauwkeurigere datering van de esgreppels op (zie 

ook bijlage 7). 

Tabel 3. Basisgegevens van de esgreppels. WP = werkput. O = oosten, W = westen, N = noorden, Z = zuiden. 
Min. = minimaal. 

Locatie Spoornummer(s) Oriëntatie Lengte 

akker(m) 

Breedte 

akker (m) 

Diepte 

(cm) 

Diepte top 

(NAP) 

WP3 S3-5 ZW-NO Min. 4 m Min. 3,6 m Onbepaald 8,56 m +NAP 

WP3 S6-7 en S9-10 O-W Min. 31 m Min. 5,2 m 26-32 cm 8,46 m +NAP 

WP3 S8 ZWZ-NON Min. 1 m Min. 1 m 18 cm 8,43 m +NAP 

WP4 S16 N-Z Min. 3,8 m 13,2 m 20 cm 8,87 m +NAP 

WP6 S12 (noord) O-W Min. 4,2 m 8,1 m Onbepaald 8,39 m +NAP 

WP6 S12 (zuid) N-Z Min. 3,5 Min. 4,3 m Onbepaald 8,39 m +NAP 

WP7 S18 ZW-NO Min. 22 m Min. 6,4 m 6 cm 8,74 m +NAP 

WP8 S19 ZW-NO Min. 30 m Min. 10,1 m Onbepaald 8,77 m +NAP 

WP9 S29 N-Z Min. 9 m 17,8 m Onbepaald 8,50 m +NAP 

WP10 S41 ZW-NO Min. 6,9 m Min. 15,2 m 30 cm 8,81 m +NAP 

WP11 S40 (westen) ZW-NO Min. 7,9 m Min. 6,9 m 20 cm 8,64 m +NAP 

WP11 S40 (oosten) ZW-NO Min. 5,5 m Min. 26,8 m Onbepaald 8,63 m +NAP 

WP12 S36 (westen) ZWZ-NON Min. 5,7 Min. 6,4 m Onbepaald 8,45 m +NAP 

WP12 S36 (midden) ZW-NO Min. 5,5 m 7,4 m Onbepaald 8,30 m +NAP 

WP12 S36 (oosten) WZW-ONO Min. 9,2 m Min. 3,2 m Onbepaald 8,24 m +NAP 

WP13 S48 ZW-NO Min. 5,2 m Min. 12,9 m Onbepaald 8,79 m +NAP 

WP14 S49 (westen) ZW-NO Min. 6,7 m 7,5 m 24 cm 8,55 m +NAP 

WP14 S49 (midden) ZW-NO Min. 6,7 m 7,5 m 24 cm 8,66 m +NAP 

WP14 S49 (oosten) ZW-NO Min. 6,7 m 7,5 m 24 cm 8,64 m +NAP 

WP16 S55 (westen) ZW-NO Min. 6,7 m Min. 8,8 m Onbepaald 8,24 m +NAP 

WP16 S55 (oosten) ZO-NW Min. 7,3 m Min. 15,5 m Onbepaald 8,54 m +NAP 
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Figuur 13. Esgreppels in het westen van werkput 3. Van boven naar beneden: S3, S4 en S5. Opnamerichting: 
noorden. 

Figuur 14. Coupe door één van de esgreppels uit esgreppel-complex S6 in het oosten van werkput 3. 
Opnamerichting: oosten. 
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Overige sporen 

Werkput 5 

Behalve de esgreppels en complexen van esgreppels zijn in het plangebied nog meer archeologische 

sporen aangetroffen. In werkput 5, bijvoorbeeld, betreffen dit een vijftal ontwateringsgreppels (S11). 

De interpretatie van de greppels berust op de sterke humeuziteit en venigheid van de spoorvullingen. 

De vullingen van de greppels zijn verder donkerder en homogener van kleur dan de vullingen van de 

sporen die elders zijn aangetroffen. Volgens historische kaarten heeft op de plek van werkput 5 

omstreeks 1900 een perceelgrens gelegen (zie bijlage 7). Deze perceelgrens scheidde een weiland in 

het noorden van een bos in het zuiden. Mogelijk zijn de greppels aangelegd om het ven in het oosten 

van het plangebied te ontwateren. Uit de greppels komt geen vondstmateriaal. 

Tussen twee van de greppels in werkput 5 bevindt zich een ‘recente verstoring’. De verstoring is 

ongeveer 2 m breed. De verstoring is niet gecoupeerd. Gezien de associatie met ontwateringsgreppels, 

de ligging op een perceelgrens en de breedte van de verstoring, is mogelijk sprake van de uitbraak van 

een weg of pad. Dit kon echter niet worden bevestigd (zie figuur 16). 

Werkput 9 

Verspreid over werkput 9 zijn zeven paalkuilen, twee kuilsporen, een spitspoor en een greppel 

aangetroffen. Werkput 9 heeft op grond van historische kaarten tot en met het begin van de 20e eeuw 

op een bosperceel gelegen. Binnen en rondom deze werkput zijn op historische kaarten geen 

structuren of elementen als greppels en sloten weergegeven (zie bijlage 7). 

Binnen de in werkput 9 aangetroffen grondsporen is een onderscheid te maken in ‘sporen met 

donkere vullingen’ en sporen met ‘vage spoorcontouren en lichte vullingen’. De meeste paalkuilen  

Figuur 15. Overzichtsfoto van werkput 14 met delen van drie complexen van esgreppels met tussenliggende 
perceelgreppels. Opnamerichting: noordwesten. 
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Figuur 16. Sfeerfoto van het veldwerk in werkput 5, met daarop zichtbaar de recente verstoring centraal in de 
werkput. De verstoring is lineair van vorm en heeft een breedte van circa 2 m. Deze ligt tussen diverse 
greppeltjes in. Opnamerichting: zuiden. 

Figuur 17. Vlakfoto van het middelste deel van werkput 9. Links: spitsporen S24 en S25. Daar rechts van: 
kuilsporen S22 en S34 en paalkuil S35. Opnamerichting: zuiden. 
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hebben lichte vullingen en zijn rond van vorm (paalkuilen S20, 30, S32-33 en S35). Deze paalkuilen 

lijken daarmee (vanwege de hogere mate van uitloging en de vorm) vroeger te dateren dan de overige 

sporen. Paalkuilen S26 en S27 zijn gevuld met meer donker gekleurde aarde en zijn meer hoekig van 

vorm. De vullingen van de twee laatstgenoemde paalkuilen lijken qua kleur en textuur sterk op de 

vullingen van de in dezelfde werkput aangetroffen esgreppels. De in werkput 9 aangetroffen kuil- en 

spitsporen hebben uitgeloogde vullingen – zoals de eerstgenoemde paalkuilen. 

Van de paalkuilen in werkput 9 zijn er vijf gecoupeerd. Paalkuilen S26-27 (recent) zijn gevuld met 

donkerbruin-zwart, licht humeus zand en reiken tot 16 en 9 cm onder het vlak. Paalkuilen S20 en S30 

zijn gevuld met lichtgrijs zand en reiken tot 8 en 22 cm onder het vlak. Paalkuil S35 is gevuld met 

donkerbruin-geel zand en heeft een diepte van 14 cm. Spitsporen S24 en S25 zijn zoals paalkuilen S26 

en S27 gevuld met donkerbruin-zwarte aarde.  

Werkput 10 

In werkput 10 bevindt zich, behalve de esgreppels, een complex van karrensporen (S42; zie ook figuur 

5). De karrensporen oversnijden de esgreppels en zijn daarmee later dan de esgreppels te dateren 

(late 20e eeuw). Op basis van historische kaarten vertegenwoordigen de karrensporen vermoedelijk 

een onverhard pad, dat een verbinding vormde tussen de verschillende gekarteerde paden in het 

westen van het plangebied. De karrensporen zijn globaal oostzuidoost-westnoordwest georiënteerd. 

In de noordelijke uitbreiding van de werkput lijken de karrensporen iets in noordelijke richting af te 

buigen. De aanwezigheid van de karrensporen duidt op natte omstandigheden. Hierdoor konden 

‘karren’ (mogelijk ploegkarren) wegzakken in de ondergrond en zijn aan de onderkant van de 

opgebrachte humeuze laag (bouwvoor S1000) uitstulpingen ontstaan, die reiken tot in de top van het 

dekzand. De uitstulpingen zijn gevuld met hetzelfde donkergrijze zand, waaruit de bouwvoor is 

opgebouwd. In de coupes komt onder de uitstulpingen een lichtgrijs-witte vulling voor, die is 

veroorzaakt door de inspoeling van humusdeeltjes met percolerend regenwater. 

Rondom de karrensporen in werkput 10 liggen verschillende paalkuilen (S43 t/m S47). De paalkuilen 

zijn verspreid over de werkput aangetroffen. Ze zijn in het vlak rechthoekig van vorm en hebben 

afmetingen van circa 20 x 35 tot 30 x 50 cm. Al deze paalkuilen zijn gecoupeerd. De paalkuilen blijken 

tussen 4 en 14 cm diep. Ze zijn opgevuld met ietwat lichter gekleurd, grijs zand dan de karrensporen. 

Verder zijn in twee van de paalkuilen houtskoolspikkels aanwezig (S43 en S45). Gezien de lichtere kleur 

zijn de paalkuilen mogelijk ouder dan de karrensporen en esgreppels. In de sporen is echter geen 

vondstmateriaal aangetroffen, zodat een definitieve datering in het ongewis blijft. Met name de 

paalkuilen in het oosten van werkput 10 (S43-45) liggen zo ten opzichte van elkaar, dat het erop lijkt 

dat ze deel kunnen hebben uitgemaakt van eenzelfde structuur. De aard van de structuur kon niet 

worden vastgesteld. De structuur heeft mogelijk parallel aan de karrensporen gestaan. 

Werkput 12 

In werkput 12 wordt het daar aangetroffen complex van esgreppels (S36) in het midden van de 

werkput oversneden door greppel S37. Deze greppel heeft dezelfde oriëntatie als de karrensporen. De 

greppel heeft een breedte van circa 140 cm. Deze is (behalve in het vlak ook) in het profiel 

aangesneden. De greppel blijkt qua doorsnede onregelmatig van vorm en heeft een diepte van 

maximaal 20 cm. Dit is maar een paar centimeter dieper dan de maximaal (vastgestelde) diepte van 

esgreppels S36. Aan de hand van het gebrokte uiterlijk wordt de greppel gelijktijdig met de esgreppels 

gedateerd (in de 20e eeuw). Zandbandjes aan de onderkant van de greppel duiden erop dat in de 

greppel vermoedelijk water heeft gestaan. Van een duidelijke waterbodem (slib) is geen sprake. 

Tussen de esgreppels in het westen en het midden van werkput 12 ligt een ‘open ruimte’ met een 

breedte van circa 7,5 m. In deze open ruimte zijn geen aanwijzingen gevonden voor grondsporen of 

recente verstoringen, die zouden kunnen duiden op een structuur. De open ruimte is opmerkelijk 

omdat de esgreppels vrijwel nergens anders door een open ruimte worden gescheiden. 
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Figuur 18. Karrenspoor S42 en esgreppel S41 in het westprofiel van werkput 10. Opnamerichting: westen. 

Figuur 19. Coupe door karrensporen S42 in het vlak van werkput 10. Opnamerichting: oosten. 

Figuur 20. Het uiterlijk van paalkuilen S46 en S47 in het vlak van werkput 10. Opnamerichting: zuiden. 
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Werkput 14 

In werkput 14 oversnijdt één van de perceelgreppels rond het middelste akkertje (S50) een ouder 

paalspoor: paalkuil S51. Deze paalkuil wordt tevens oversneden door het esgreppelcomplex in deze 

werkput (S49). De paalkuil is op basis van de oversnijding ouder dan de landbouwsporen. Het spoor is 

rond en heeft een diameter van ongeveer 65 cm. Tijdens het couperen bleek het paalspoor te reiken 

tot een diepte van 24 cm onder het vlak. Deze is opgevuld met grijs gekleurd zand met 

houtskoolspikkels. De insteek van het spoor is lichtgrijs van kleur. De oversnijdende landbouwsporen 

(perceelgreppel S50 en esgreppels S49) hebben bruingrijze tot donkerbruin-zwarte, humeuze tot sterk 

humeuze vullingen en bevatten humusbrokken. In geen van de sporen in werkput 14 zijn vondsten 

gedaan, waaraan een datering kan worden afgeleid. Op basis van oversnijdingen is paalkuil S51 ouder 

dan de es- en perceelgreppels in de werkput. 

Werkput 15 

Tot slot, zijn in het laagste deel van het plangebied – het oosten van werkput 15 – en 

ontwateringsgreppel (S38) en een paalkuil (S39) aangetroffen. De ontwateringsgreppel heeft een 

noord-zuid oriëntatie en een breedte van circa 45 cm. Deze doorsnijdt de noordelijke en zuidelijke 

profielwanden en is in profielkolom P15.2 gecoupeerd. Ter hoogte van het profiel is de greppel 

komvormig en heeft deze een diepte van maximaal 34 cm. De vulling bestaat uit donkerbruin, venig, 

humeus zand. Aan de onderkant komt een waterbodem van zwarte slib voor, die erop wijst dat in de 

greppel stilstaand water heeft gestaan. Paalkuil S39 is in het vlak onregelmatig van vorm. Dit spoor is 

na het couperen aangewezen als een uitstulping van de bouwvoor (S999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21. Sfeerfoto van het veldwerk, met op de achtergrond de 'open ruimte' in het westen van werkput 12. 
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Figuur 22. De oversnijding van paalkuil S51 door perceelgreppel S50 en esgreppels S49 in het vlak van werkput 
14. Opnamerichting: noorden. 

Figuur 23. Coupe door paalkuil S51 (links) en perceelgreppel S50 (rechts) in werkput 14. Helemaal links op de 
foto is een deel van de doorsnede van één van de esgreppels uit S49 te zien. 
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Figuur 24. Het uiterlijk van ontwateringsgreppel S38 en 'paalkuil' S39 in het vlak van werkput 15 op een 
sfeerfoto van het veldwerk. Opnamerichting: westen. 

Figuur 25. Doorsnede van ontwateringsgreppel S38 in het noordprofiel van werkput 15 (P15.2). 

Figuur 26. Coupe door recent spoor S39 in het oosten van werkput 15. Opnamerichting: noorden. 
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7. Vondstmateriaal 

Tijdens het veldonderzoek zijn 34 vondsten aangetroffen. De grootste materiaalcategorieën zijn 

keramiek en vuursteen, met respectievelijk 13 en 14 fragmenten (circa 38,2% en 41,2% van de 

vondsten). In veel mindere mate komen ook keramisch bouwmateriaal, houtskool en natuursteen 

voor (1-3 fragmenten, goed voor circa 20,6% van de vondsten; zie tabel 4). 

De vondsten zijn gewassen, gesplitst, gewogen en gedetermineerd (niet specialistisch). De 

vondstenlijst is te vinden in bijlage 14. Alle vondsten zijn gedetermineerd door Anne van Bussel en 

Thomas van Cruchten van Transect b.v. Op basis van de determinaties blijkt het oudste dateerbare 

materiaal te dateren uit het Laat-Paleolithicum (N=1). De hoofdmoot van de vondsten dateert echter 

uit de (Late-)Nieuwe tijd (Nmin=14). 

Tabel 4. Aantal vondsten per materiaalcategorie. 

Materiaalcategorie Aantal (N) Gewicht (gr.) Percentage 

Keramisch bouwmateriaal (KBW) 1 63.6 2.9% 

Keramiek (KER) 13 194.2 38.2% 

Houtskool (OPHK) 3 0.6 8.8% 

Vuursteen (SVU) 14 105.4 41.2% 

Natuursteen (SXX) 3 298.6 8.8% 

Totaal 34 662.4 100% 

 

Fysieke kwaliteit vondstmateriaal 

De fysieke kwaliteit van de vondsten is goed te noemen. Dit heeft waarschijnlijk grotendeels te maken 

met de geringe ouderdom van de hoofdmoot van het materiaal. Een fragment van een gresbuis is 

duidelijk als zodanig te herkennen (V1, S1000). Voor het keramiek geldt dat het hoofdzakelijk porselein 

en industrieel witgoed betreft. Op veel van de fragmenten zijn stempels of goed herkenbare 

decoraties en oppervlaktebehandeling aanwezig, aan de hand waarvan de objecten zowel zijn te 

dateren als zijn te herleiden naar productieplaatsen of – regio’s. 

Ook het vuursteen, dat in werkput 9 is aangetroffen, is goed bewaard te noemen. Een deel van de 

objecten is weliswaar afgebroken, maar de oppervlakten van de fragmenten lenen zich goed voor de 

bestudering van windlak en patina. Verder zijn op enkele stukken goed herkenbare bewerkingssporen 

aanwezig. Een deel van het aangetroffen bewerkte vuursteen is op grond van verweringskenmerken 

en bewerkingssporen te dateren. 

Vondsten uit de bouwvoor (S1000) 

Uit de bouwvoor zijn in werkputten 2 en 8 een fragment van een grijze gresbuis (V1), drie fragmenten 

porselein (V1 en V6) en twee fragmenten van roodbakkend, ongeglazuurd aardewerk verzameld (V6). 

De gresbuis en het porselein zijn op grond van typologie het duidelijkst in tijd te plaatsen. Deze 

objecten dateren uit de periode 1850-2000 (de Late-Nieuwe tijd). Het porselein betreft twee 

bodemfragmenten en een wandfragment die met tinglazuur zijn behandeld. Op de buitenzijde van het 

fragment porselein uit werkput 2 (V1) is sprake van een dekkende oranje glazuur. Op basis van de 

decoratietechniek is dit porselein vermoedelijk geproduceerd in Noord-Italië of Oost-Europa 

(Tsjechoslowakije). Dit fragment is namelijk qua oppervlaktebehandeling gelijksoortig aan het 

industriële aardewerk dat in recent spoor S13 in werkput 1 is aangetroffen (V5, zie verder onder). 

Op het randfragment porselein uit werkput 8 (V6) is een gouden verfrandje aanwezig op de rand en is 

een verfdecoratie aangebracht van roze bloemen met groene bladeren. Dit fragment heeft 

vermoedelijk onderdeel uitgemaakt van een theekopje. Op het bodemfragment (uit dezelfde werkput, 

V6) bevindt zich een stempel van de fabriek Victoria China Czechoslovakia. Dit duidt erop dat dit 



37 
 

porselein in Tsjechoslowakije geproduceerd is. De vormgeving van het stempel wijst op een datering in 

de periode 1918-1939 (het Interbellum; bron: www.theoldstuff.com7). 

De fragmenten roodbakkend aardewerk uit de bouwvoor (V6) vertonen weinig diagnostische 

kenmerken. Het betreffen wandfragmenten zonder versieringen of oppervlaktebehandeling van 

glazuur of engobe. Mogelijk zijn het fragmenten van bloempotten. Dergelijke baksels komen in de 

gehele periode van circa de 16e tot 19e eeuw voor. 

 

 

 

Vondsten uit akkerlaag (S2000)8 

In akkerlaag S2000 zijn twaalf fragmenten vuursteen, zes fragmenten keramiek, drie fragmenten 

natuursteen en een fragment houtskool aangetroffen. De vondsten zijn verzameld uit de profielen en 

tijdens het verdiepen van werkputten 3, 6 en 9. Het keramiek omvat onder meer drie fragmenten van 

borden van industrieel wit aardewerk. Op het bodemfragment van een bord van industriële keramiek 

uit werkput 3 (V2) is een versiering aangebracht van blauwe verf. Dit fragment dateert op grond van 

de makelij en de verfversiering uit de periode 1850-1950 (Late-Nieuwe tijd). De fragmenten van 

borden uit werkput 6 (V4) dateren uit dezelfde periode. Het porselein dat in werkput 6 is aangetroffen 

betreft een rand- en een wandfragment. Op één van de fragmenten is een versiering aanwezig van 

blauwe verf in een bloemenpatroon. Het porselein dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 

20e eeuw. Voor het wandfragmentje van roodbakkend aardewerk uit akkerlaag S2000 uit werkput 9 

geldt hetzelfde als voor de fragmenten roodbakkend aardewerk uit de bouwvoor. Het fragment 

vertoont geen uitgesproken kenmerken van oppervlaktebehandeling en er zijn geen versieringen 

aanwezig. Het fragment kan daarom ook niet nader gedateerd worden dan de periode 1500-1900. 

 
7 Bron: https://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/330-victoria-marks. 
8 Het vuursteen wordt verderop uitvoeriger besproken. 

Figuur 27. Twee fragmenten porselein uit de 
bouwvoor (S1000; V6). 
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In werkput 9 is in de akkerlaag een klein fragmentje houtskool aangetroffen (V11). De brokken 

natuursteen uit de akkerlaag in dezelfde werkput zijn de classificeren als harde, lichtgeel gekleurde 

kalksteen (N=2) en een brokje harde, donkergrijze zandsteen (N=1, beide V13). 

Vuursteen uit akkerlaag S2000 

Het vuursteen uit akkerlaag S2000 beperkt zich tot werkput 9. Hier zijn in totaal 12 fragmenten 

vuursteen aangetroffen tijdens de aanleg van het archeologisch vlak. De locaties van de 

vuursteenvondsten zijn als puntvondst ingemeten (x,y,z-coördinaten). 

Het grootste deel van de vuursteenvondsten bevond zich boven esgreppel-complex S29 in het oosten 

van de werkput (V8-12 en V14). Hier liggen 11 van de vuursteenvondsten verspreid over een areaal 

met een omvang van ongeveer 2,7 x 1,5 m (circa 4 m2). Deze vondsten zijn aangetroffen op een diepte 

tussen circa 8,60 en 8,51 m +NAP (circa 25-35 cm -Mv). Ze bevonden zich daarmee circa 2 tot 10 cm 

boven het vlakniveau. Stratigrafisch gezien liggen de vondsten op de overgang van de verstoringslaag 

aan maaiveld (S999) naar de top van het dekzand (C-horizont, S3000 vulling 1). De context van de 

vondsten is, gezien de stratigrafische positie en de ligging ter hoogte van esgreppels ‘verploegd’ te 

noemen. 

Onder de vuursteenvondsten in het oosten van werkput 9 zijn twee onbewerkte fragmenten van 

donkergrijs-bruine vuursteen (V10 en V14). De rest van de fragmenten in dit deel van de werkput 

vertoont bewerkingssporen en bestaat uit een afslag van lichtgrijze vuursteen (V8), een afslag van 

bruine vuursteen met retouche (V12), een afslag van lichtbruine vuursteen met windlak (V9), een 

fragmentje verbrand vuursteen (V12) en drie fragmentjes vuursteendebitage (V11). Het vuursteen is 

waarschijnlijk lokaal of regionaal gewonnen aan de randen van het Veluwe-massief, na de afzetting 

van keileem in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Het materiaal dat in deze periode in het oosten van 

Nederland is afgezet, is voor een groot deel afkomstig uit de Baltische regio. 

Het windlak op de afslag uit V9 duidt erop dat ten minste dit fragment aan het oppervlakte heeft 

gelegen tijdens het Jonge Dryas stadiaal (circa 12700-11560 jaar geleden). In deze periode was sprake 

van hevige zandverstuivingen, waardoor lokaal desert pavements konden ontstaan. Het materiaal aan 

het oppervlakte raakte verweerd door schurende zanddeeltjes, die met de wind werden meegevoerd. 

Archeologisch gezien correspondeert de periode van het Jonge Dryas met een gedeelte van het Laat-

Paleolithicum-B. Op grond van de windlak kan het fragment uit V9 dan ook in het Laat-Paleolithicum 

gedateerd worden. In deze periode bloeide in het oosten van Nederland de bewoning van groepjes 

jagers-verzamelaars langzaam op na het koudste deel van de laatste ijstijd (het Weichselien). In de 

omgeving van Apeldoorn zijn nog weinig resten gevonden uit deze periode die expliciet wijzen op de 

aanwezigheid van jachtkampen (cf. Willemse, 2006; Archeologische Kenniskaart Apeldoorn, 2012, en; 

Archeologische Beleidskaart Apeldoorn, 2015). Onderhavig plangebied vormt geen uitzondering op 

deze regel, gezien het fragment uit V9 het enige is dat (met zekerheid) in het Laat-Paleolithicum(-B) 

gedateerd kan worden. 

Op de overige bewerkte fragmenten vuursteen in werkput 9 zijn geen aanwijzingen voor windlak 

waargenomen. Het vuursteen uit V12 behelst een klein fragmentje verbrand vuursteen. Op het 

fragment zijn verder geen sporen van bewerking aanwezig. Of de verbranding is veroorzaakt als het 

gevolg van menselijk handelen, of door natuurlijke omstandigheden is niet bekend. Verder was in V12 

sprake van een gebroken deel van een afslag met retouche van bruine vuursteen. Dit laatstgenoemde 

fragment is op de ventrale zijde licht afgerond. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 

ploegwerkzaamheden in het verleden. De versplintering van het vuursteen uit (V11) kan samenhangen 

met vuursteenbewerking in het verleden, maar kan ook het resultaat zijn van verploeging. 

Verder is aan de westkant van werkput 9 – circa 10 m ten westen van de overige vuursteenvondsten – 

nog een fragment van donkergrijze, bewerkte vuursteen aangetroffen (V7). Dit fragment is het 
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grootste van alle vuursteenvondsten. Het is aangetroffen op een diepte van circa 8,55 m +NAP (circa 

34 cm -Mv). Hiermee bevindt het zich, net als de overige vuursteenvondsten op de overgang van de 

bouwvoor c.q. verstoringslaag (S999) naar de natuurlijke ondergrond (dekzand, C-horizont). De 

context van de vondst kan hiermee als verstoord worden beschouwd. Het fragment betreft een deel 

van een afslagkern, of mogelijk een afslagbijl, van donkergrijze vuursteen. Doordat het fragment 

gebroken is, kon een typologie niet goed worden vastgesteld. De gebruikte techniek en de mogelijke 

determinatie als gebroken afslagbijl, doet echter vermoeden dat het object dateert uit het 

Mesolithicum. Uit deze periode zijn binnen de gemeente Apeldoorn enkele kampplaatsen en veel 

‘losse’ vondsten bekend (cf. Willemse, 2006). Binnen een straal van 500 m rond het plangebied zijn 

echter nog geen vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Circa 3,2 km ten westen van het 

plangebied zijn wel Mesolithische vindplaatsen aangetroffen (Boreel 2015).  

 

 

 

Figuur 28. Afslag van lichtbruin 
vuursteen met windlak uit akkerlaag 
S2000 (V9). 
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Vondsten uit grondsporen 

In esgreppel S3 in werkput 3 zijn twee fragmentjes houtskool aangetroffen (V3). Verder bevonden zich 

in esgreppel-complex S29 in werkput 9 twee fragmenten van donkergrijze tot zwarte, onbewerkte 

vuursteen (V15 en V16). Op beide fragmenten vuursteen zijn geen duidelijke bewerkingssporen te 

zien. Beide fragmenten bevatten een deel van de cortex. Het vuursteen is vermoedelijk lokaal (of 

regionaal) gewonnen uit de stuwwalafzettingen van de Veluwe. 

In recent spoor S13 bevonden zich en bodem- en randfragment van industrieel wit aardewerk (V5). Op 

het industriële aardewerk is sprak van oranje en groene dekkende glazuur. Op de onderkant van het 

bodemfragment is een stempel aanwezig van een Noordoost-Italiaanse fabriek: “Special production 

pagnossin, Treviso Italy, 708”. De betreffende fabriek is opgericht in 1919 (bron: www.pagnossin.it9). 

Het type aardewerk uit spoor S113 maakt deel uit van de productielijn ‘pagnossin’. Binnen deze 

productielijn worden mokken en kannetjes gemaakt met oranje en groene glazuurversiering. Dit type 

aardewerk wordt ook heden nog geproduceerd. 

 

 
9 Bron: https://www.pagnossin.it/collections/kaleido. 

Figuur 29. Drie aanzichten van de afslagkern (mogelijke afslagbijl) uit V7 in werkput 9 (S2000). Links: 
ventrale zijde (met slagbult). Rechts: dorsale zijde. Midden: zijaanzicht. 
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Figuur 30. Twee fragmenten van industrieel wit aardewerk uit Treviso, Italië uit recent spoor S13 
(V5). Rechts: detail stempel. 



42 
 

8. Waardestelling 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd conform de BRL4000 / KNA-protocol 4003, 

specificatie VS06 Waarderen en bijlage IV van de KNA 4.1. Vindplaatsen worden gewaardeerd op drie 

waarden (beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) en daarbinnen op waarderingscriteria 

(tabellen 5-6). Op ieder van de in totaal acht waarderingscriteria kan minimaal 1 en maximaal 3 

worden gescoord. 

Bij de waardering wordt eerst nagegaan of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van 

hun schoonheid of herinneringswaarde, als behoudenswaardig aangemerkt kunnen worden (figuur 

31). De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld. Een vindplaats is in 

principe behoudenswaardig, indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf 

of zes punten) scoren. De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio 

waarin de vindplaats zich bevindt. 

Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of een vindplaats toch behoudenswaardig is. Indien te 

verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats ook 

in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor te zorgen dat terreinen die 

van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling 

vallen. 

Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn aangemerkt, 

worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. 

• Eerst vindt een afweging plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria; zeldzaamheid, 

informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een bovengemiddelde score van zeven punten of 

meer wordt het monument als behoudenswaardig aangemerkt. 

• Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering (minder dan 

zeven punten) nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Zo ja, dan wordt 

een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie. 

• De overige vindplaatsen zijn niet behoudenswaardig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 31. De waarderingssystematiek op basis van de BRL4000/KNA 4.1. 
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Waardestelling 

In het plangebied zijn twee archeologische vindplaatsen aangetroffen: 

• Vindplaats 1 bevindt zich in werkput 9 en omvat verploegde resten van (een) 

steentijdvindplaats(en). 

• Vindplaats 2 omvat de sporen van landgebruik en infrastructuur, die verspreid over het hele 

plangebied zijn aangetroffen. 

In tabellen 5-6 zijn de scores van de waardestelling terug te vinden. Bij hoge scores (vijf of zes punten 

voor de fysieke kwaliteit en/of zeven punten of meer voor de inhoudelijke kwaliteit) wordt een 

vindplaats als behoudenswaardig beschouwd.  

Beleving 

Voor wat betreft beleving kunnen de vindplaatsen niet gescoord worden, omdat deze niet 

bovengronds zichtbaar zijn of kunnen worden. 

Fysieke kwaliteit 

Vindplaats 1 scoort voor wat betreft fysieke kwaliteit laag tot middelhoog (drie uit zes punten). Het 

vuursteen zelf is goed bewaard (geconserveerd) te noemen. Een deel van de objecten is weliswaar 

afgebroken, maar de oppervlakten van de fragmenten lenen zich goed voor de bestudering van 

windlak en patina. Verder zijn op enkele stukken goed herkenbare bewerkingssporen aanwezig. Een 

deel van het aangetroffen bewerkte vuursteen is op grond van verweringskenmerken en 

bewerkingssporen ook te dateren. Voor de context waarin het vuursteen is aangetroffen, geldt echter 

dat deze verploegd is. De gaafheid van de vindplaats is daarmee laag, gezien de verploegingen ertoe 

leiden dat geen sprake is van een aaneengesloten context  

Vindplaats 2 scoort voor wat betreft fysieke kwaliteit hoog (vijf uit zes punten). De aangetroffen 

grondsporen (voornamelijk greppels en esgreppels) zijn goed bewaard gebleven. Dit hangt 

waarschijnlijk voor een groot deel samen met de geringe ouderdom ervan. De sporen zijn niet 

uitgeloogd, waardoor sprake is van scherpe spoorcontouren. Verder zijn de vullingen donker en 

daardoor goed van de natuurlijke matrix te onderscheiden. De sporen zijn niet tot nauwelijks afgetopt. 

In de sporen is nauwelijks sprake van vondstmateriaal. Het vondstmateriaal in de sporen en de (tevens 

met landbouw geassocieerde) akkerlaag is echter goed geconserveerd te noemen. Op veel van de 

aangetroffen fragmenten porselein en industrieel wit aardewerk zijn stempels of goed herkenbare 

decoraties en oppervlaktebehandeling aanwezig. Aan de hand hiervan zijn de objecten zowel te 

dateren als te herleiden naar productieplaatsen of – regio’s. 

Inhoudelijke kwaliteit 

Voor wat betreft inhoudelijke kwaliteit scoort vindplaats 1 middelhoog (vier uit negen punten). 

Vondsten uit de steentijd zijn in de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 500 m) nog 

niet eerder gedaan. Binnen de gemeente Apeldoorn komen verder ook weinig vondsten voor uit het 

Laat-Paleolithicum. Uit het Mesolithicum zijn al wel kampementen en vondsten bekend binnen de 

gemeente. De zeldzaamheid van onderhavige vindplaats is daarmee als middelhoog tot hoog aan te 

wijzen. De ensemblewaarde van de vindplaats is echter laag, doordat geen sprake is van een 

aaneengesloten matrix waarin de vondsten zijn aangetroffen. De vondsten bevinden zich aan de 

onderkant van een verstoringslaag, waarmee de context als verstoord is te beschouwen. De spreiding 

van het vondstmateriaal is als het gevolg hiervan artificieel en kan niet worden gebruikt voor een 

analyse van (bijvoorbeeld) het vindplaatstype. Mede door de lage ensemblewaarde is ook de 

informatiewaarde van de vindplaats laag. De verploegde context maakt het namelijk niet mogelijk om 

kennis te winnen over bijvoorbeeld locatiekeuze, de inrichting van de vindplaats en de aan- of 

afwezigheid van eventueel verwijderde vondsten. 
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De inhoudelijke kwaliteit van vindplaats 2 is laag (vier uit negen punten). De inhoudelijke waardering 

kent echter twee gezichten. Voor de omgeving zou de vindplaats middelhoog kunnen scoren, door de 

zeldzaamheid van archeologische vindplaatsen in het algemeen. De zeldzaamheid van vindplaatsen 

(binnen een straal van 500 m) is echter mede debet aan de geringe hoeveelheid archeologisch 

gravende onderzoeken die hier zijn verricht. In een wijder perspectief – regionaal en nationaal – is de 

vindplaats echter allerminst zeldzaam te noemen. Esgreppels en perceelgreppels worden in het hele 

land in buitengebieden van dorpen en steden aangetroffen. Met name sporen van landgebruik uit de 

Late-Nieuwe tijd zijn niet zeldzaam: hoe minder ver terug in de tijd, hoe dichter het landschap bevolkt 

en hoe meer het landschap gecultiveerd raakt. De sporen vertellen het verhaal van de ontginning van 

het landschap en kunnen bijvoorbeeld informatie opleveren over het dieet en de dagelijkse bezigheid 

van boeren en burgers. Uit de periode 19e-20e eeuw is echter ook al veel bekend uit geschreven 

bronnen en van luchtfoto’s (en zelfs mondelinge overdracht). Archeologisch onderzoek draagt, op het 

gebied van landbouw, voor wat betreft deze periode, dan ook weinig bij aan onze kennis. Daarom 

geldt dat de inhoudelijke kwaliteit van vindplaats 2, al met al, als laag is te waarderen. 

Tabel 5. Waardestelling steentijdvindplaats(en) (vindplaats 1). 

Waarden Criteria Score - hoog Score - middelhoog Score - laag 
     

Beleving Schoonheid n.v.t. 

 Herinneringswaarde n.v.t. 

Fysieke kwaliteit Gaafheid   1 

 Conservering  2  

     

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid  2  

 Informatiewaarde   1 

 Ensemblewaarde   1 

 Representativiteit nee 

 

Tabel 6. Waardestelling sporen van landgebruik (vindplaats 2). 

Waarden Criteria Score - hoog Score - middelhoog Score - laag 
     

Beleving Schoonheid n.v.t. 

 Herinneringswaarde n.v.t. 

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  

 Conservering 3   

     

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid   1 

 Informatiewaarde   1 

 Ensemblewaarde  2  

 Representativiteit nee 

 

Op grond van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten in het plangebied, is 

binnen het plangebied geen sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en). 
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9. Conclusie en advies 

Conclusie 

Tijdens het onderzoek zijn 16 proefsleuven aangelegd, met een oppervlakte van in totaal circa 1900 m2 

(7,1% van het onderzoeksgebied). Hierbij zijn resten van akkercomplexen uit de Late-Nieuwe tijd 

aangetroffen. Deze liggen verspreid over het hele onderzoeksgebied en bestaan uit es- en 

perceelgreppels. De (es)greppelcomplexen zijn deel van verschillende kleine akkers. De akkertjes 

hebben verschillende oriëntaties, maar volgen in grote lijnen de huidige perceeldeling. Aan de hand 

van de vondsten die in de akkerlaag erboven zijn gevonden, dateert de vulling van de esgreppels uit de 

20e eeuw. De esgreppels zijn opgevuld met dezelfde aarde als waaruit de akkerlaag is opgebouwd. 

Binnen het onderzoeksgebied worden de complexen van esgreppels nauwelijks onderbroken. Daar 

waar wel sprake is van een onderbreking zijn onder meer karrensporen en (parallel hieraan) een 

mogelijk deel van een gebouwplattegrond van een lichte structuur (mogelijk een schuur) te zien. De 

karrensporen oversnijden (voor een deel) de esgreppels en zijn gevormd vanuit de bouwvoor. Ze 

duiden op drassige condities, waarbij voertuigen (bijvoorbeeld ploegkarren) zijn weggezakt in de 

ondergrond. Elders in het onderzoeksgebied – namelijk aan de oostkant – zijn ontwateringsgreppels 

aangetroffen met humeuze slibbodems. Deze greppels waren mogelijk verbonden met een ven, dat 

volgens historische kaarten tot het einde van de 18e eeuw in het oostelijk deel van het plangebied 

heeft gelegen. Aan de hand hiervan zijn de ontwateringsgreppels vermoedelijk ouder dan de 

complexen van esgreppels. Vondstmateriaal in de sporen ontbreekt echter, waardoor een precieze 

datering in het ongewis blijft. 

Verder zijn in één van de oostelijke werkputten (werkput 9) verploegde restanten van een 

steentijdvindplaats aangetroffen. De resten bevinden zich grotendeels binnen een oppervlak van 4 m2 

en liggen op de overgang van een verstoringslaag naar het dekzand. De vuursteenfragmenten zijn 

grotendeels precies boven de esgreppels uit bovengenoemde akkercomplexen aangetroffen. Onder de 

vuurstenen objecten is een kleine afslag die op basis van verweringskenmerken (windlak) in het Laat-

Paleolithicum wordt gedateerd. Verder bevond zich buiten het verploegde ‘cluster’ nog een afslagkern 

of een deel van een afslagbijl, die vermoedelijk uit het Mesolithicum dateert. Doordat de resten 

verploegd zijn, is de oorspronkelijke spreiding niet meer te bepalen. De aard van de 

vuursteenvindplaats is (mede) daardoor onduidelijk. 

Advies 

In het plangebied vindt een bestemmingsplanwijziging plaats om woningbouw mogelijk te maken. Op 

basis van het proefsleuvenonderzoek is in het plangebied geen sprake van een behoudenswaardige 

vindplaats. Beide aangetroffen vindplaatsen (de Nieuwe-tijdsvindplaats en de verploegde 

steentijdvindplaats) zijn namelijk op basis van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit als niet-

behoudenswaardig geclassificeerd (zie hoofdstuk 8). Verder bestaan er geen aanwijzingen dat zich in 

het (nu niet onderzochte deel van) het plangebied elders nog archeologische vindplaatsen zullen 

bevinden. De noordelijke en zuidelijke delen van het plangebied hebben op basis van het 

vooronderzoek een verhoogde trefkans op puntlocaties waar vervolgonderzoek kon plaatsvinden 

wanneer tijdens het proefsleuvenonderzoek jachtkampementen uit de steentijd aangetroffen zouden 

worden. Gezien tijdens het proefsleuvenonderzoek enkel een verploegde steentijdvindplaats is 

aangetroffen die niet behoudenswaardig is bevonden adviseren wij om in de lager gelegen 

terreindelen geen vervolgonderzoek uit te voeren.  

Op historische kaarten zijn verder geen gebouwen te zien en het oosten van het plangebied was in elk 

geval tot in de 18e eeuw in gebruik als ven. Transect b.v. adviseert dan ook het plangebied verder 

archeologisch vrij te geven. 

kenemam
Markering
van het oostelijk, lager gelegen deel van het plangebied

kenemam
Markering
waardoor

kenemam
Markering
werd geadviseerd
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Bovenstaande vormt een advies. Op basis van het advies is het aan de bevoegde overheid van de 

gemeente Apeldoorn een selectieadvies uit te brengen voor eventueel aanvullend onderzoek in het 

plangebied en de wijze waarop dit al dan niet dient plaats te vinden. 

Wel geldt dat wanneer tijdens de grondwerkzaamheden in het plangebied onverhoopt toch 

archeologisch relevante zaken tevoorschijn komen, deze conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 

moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag (in deze de gemeente Apeldoorn).  
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10. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

• Archeologisch Informatie Systeem (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2015. 

• Archeologische Kenniskaart gemeente Apeldoorn, 2012. 

• Archeologische Beleidskaart gemeente Apeldoorn, 2015. 

• www.geoweb.gelderland.nl 

• www.ahn.nl 

• www.pdok.nl 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.opentopo.nl 

• www.topotijdreis.nl 

• www.bagviewer.kadaster.nl 

• www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

• www.zoeken.cultureelerfgoed.nl 

• www.kasteleninoverijssel.nl 

• www.buitenplaatseninnederland.nl 

• www.arcgis.com 

• www.kadaster.nl 

• www.pagnossin.it 

• www.theoldstuff.com 
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Bijlage 1. Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe Tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe Tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe Tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 2. Luchtfoto 
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Bijlage 3. Situatietekening toekomstige situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven: bebouwing, onder: natuurontwikkeling (uit: Ten Broeke, 2021). 
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Bijlage 4. Verwachtingszones vooronderzoek 
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Bijlage 5. Allesporenkaarten (ASK’s) 
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Bijlage 6. Vlaktekeningen 
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Bijlage 7. Projectie van de ASK op historische kaarten 
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Bijlage 8. Lagenlijst 

Put Vlak Laag Type laag Vulling Kleur Kleur-
structuur 

Textuur Organische 
stof 

Inclusies Opmerking 

01 001 0998 NAT 1      dassenburcht 

02 001 0999 REC 1 BR heterogeen zs1   hk brokjes, kbw, plr2 gebiotubeerde laag 

02 001 1000 BV 1 DBR homogeen zs1   ker, bkst spikkels bouwvoor, geroerd 

03 001 2000 AKK 1 BRGR homogeen zs1 H1 ker NT akkerlaag 

03 001 2100 PLG 1 BRGR heterogeen zs1    ploeglaag, geel gevlekt 

05 001 2200 OPH 1 BRGE heterogeen zs1 H1/H2  
toemaakdek, geel gevlekt/gebrokt, matig 
humeus 

        3 DBRZW heterogeen zs1 H3  
toemaakdek, geel gevlekt/gebrokt, sterk 
humeus 

02 001 3000 C-hor 1 
LBRGR tot 
GRWI homogeen zs1     

dekzand, C-horizont, in werkput 15: 
gelaagd en sterk lemig 

03 001 3000 B/BC-hor 2 DBRGE homogeen zs1     dekzand, B/BC-horizont 

03 001 3000 E-hor 4 LGRWI homogeen zs1    dekzand, E-horizont 

03 001 3000 A-hor 5 DBRZW homogeen zs1/vkm H2/H3   dekzand, A-horizont, sterk venig 

 

Legenda 

Type laag Kleur Textuur Inclusies 

A-hor = A-horizont 

AKK = akkerlaag 

B-hor = B-horizont 

BC-hor = BC-horizont 

BV = bouwvoor 

C-hor = C-horizont 

E-hor = E-horizont 

NAT = natuurlijk 

OPH = ophogingslaag 

PLG = ploeglaag 

REC = recente verstoringslaag 

BR = bruin 

D = donker 

GE = geel 

GR = grijs 

L = licht 

WI = wit 

ZW = zwart 

Z = zand 

S1 = matig siltig 

 

Organische stof 

H1 = matig humeus 

H2 = humeus 

H3 = sterk humeus 

Bkst spikkels = 

baksteenspikkels 

Hk brokjes = houtskoolbrokjes 

Kbw = keramisch 

bouwmateriaal 

Ker = keramiek 

Plr2 = plantenresten 
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Bijlage 9. Sporenlijst 

Put Vlak Spoor Spoor-
aard 

Spoor-
contour 

Spoor-
vorm 

Spoor-
diepte 

Gecoupeerd Vulling Kleur Kleur-
structuur 

Textuur Organische 
stof 

Inclusies Opmerking 

02 001 0001 VL SCHERP RND 4 True 1 DBRGR heterogeen zs1       

02 001 0002 NAT SCHERP RND 6 True 1 GEWI homogeen zs1       

03 001 0003 GVB SCHERP OVL   False 1 DBRGR heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

03 001 0004 GVB SCHERP OVL   False 1 DBRGR heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

03 001 0005 GVB SCHERP OVL   False 1 DBRGR heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

03 001 0006 GVB SCHERP OVL 26 True 1 DGRZW heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

                2 GEWI heterogeen zs1       

03 001 0007 GVB SCHERP OVL   False 1 DBRGR heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

03 001 0008 GVB SCHERP OVL 18 True 1 DGRBR heterogeen zs1 H1   esgreppel 

03 001 0009 GVB SCHERP OVL   False 1 DBRGR heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

03 001 0010 GVB SCHERP OVL 32 True 1 DBRGR heterogeen zs1 H1   esgreppel, geroerde podzol 

                2 BRGE heterogeen zs1       

05 001 0011 GVB SCHERP OVL 10 tot 26 False 1 DBRZW homogeen zs2 H3   ontwateringsgreppel, sterk humeus/venig 

06 001 0012 GVB SCHERP LIN 22 tot 28 False 1 DZWBR heterogeen zs1 H1   esgreppel 

01 001 0013 REC SCHERP OVL   False 1 DBRZW homogeen zs1 H1 ker, gls, pla 

01 001 0014 NAT SCHERP RND 16 True 1 BRGR heterogeen zs1   pr2 natuurlijk spoor, onregelmatig 

01 001 0015 VL SCHERP RND 6 True 1 DBR heterogeen zs1   wo1, pr1 vlek, onregelmatig 

04 001 0016 GVB SCHERP LIN 20 True 1 DGRZW heterogeen zs1 H3  esgreppel 

04 001 0017 GVB SCHERP LIN 20 True 1 DBRZW heterogeen zs2 H3   ontwateringsgreppel, sterk humeus/venig 

07 001 0018 GVB SCHERP OVL 8 tot 20 True 1 DBRZW homogeen zs1 H2   esgreppels 

08 001 0019 GVB       False 1 DBRGE heterogeen zs1     grondverbeteringssporen/esgreppels - waarschijnlijk recent 

09 001 0020 PK VAGEND RND 8 True 1 DBRZW heterogeen zs1 H1   komvormig 

09 001 0021 GR SCHERP LIN 18 True 1 DBRGE heterogeen zs1 H1     

09 001 0022 KL SCHERP RND   False 1 DBRGE heterogeen zs1       

09 001 0023 KL SCHERP RND 24 False 1 DBR homogeen zs1     komvormig 

09 001 0024 SS SCHERP OVL 18 True 1 DBR heterogeen zs1     spitspoor 

09 001 0025 SS SCHERP OVL 14 True       spitspoor 

09 001 0026 PK SCHERP RND 16 True 1 DBRZW heterogeen zs1 H2     

09 001 0027 PK SCHERP RND 9 True 1 DBRZW heterogeen zs1 H1   komvormig, geel gevlekt 

09 001 0028 VL SCHERP RND   True 1 GEBR heterogeen zs1     vlek, onregelmatig 

09 001 0029 GVB SCHERP OVL   True 1 
BR en 
DBRZW heterogeen zs1 H1 svu esgreppels 

09 001 0030 PK VAAG RND 22 True 1 LGR homogeen zs1   hk spikkels vaag, komvormig 

09 001 0031 PS SCHERP OVL 20 True 1 GRBR homogeen zs1     ploegspoor, komvormig 

09 001 0032 PK SCHERP RND   False 1 DBRZW heterogeen zs1 H1     

09 001 0033 PK SCHERP RND   False 1 DBRZW heterogeen zs1 H1     

09 001 0034 KL SCHERP OVL 16 True 1 DBRZW heterogeen zs1 H1   oranje gevlekt 

09 001 0035 PK SCHERP RND 14 True 1 DBRGR heterogeen zs1     geel gevlekt 

12 001 0036 GVB SCHERP LIN 14 True 1 DBRZW heterogeen zs1   esgreppels 

12 001 0037 SS SCHERP ONR 26 True 1 BRZW heterogeen zs1 H2    

        2 BROR heterogeen zs1   zandbandjes 

15 001 0038 GVB SCHERP LIN 34 False 1 DBRBR heterogeen zs1/vkm H1/H3   ontwateringsgreppel, bruin gebrokt 

15 001 0039 PK SCHERP RND 8 True 1 ZWGR heterogeen zs2 H3   sterk venig, komvormig, gelaagd 
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Put Vlak Spoor Spoor-
aard 

Spoor-
contour 

Spoor-
vorm 

Spoor-
diepte 

Gecoupeerd Vulling Kleur Kleur-
structuur 

Textuur Organische 
stof 

Inclusies Opmerking 

11 001 0040 GVB SCHERP LIN 20 True 1 DBRGE heterogeen zs1 H1  esgreppels 

10 001 0041 GVB SCHERP LIN 30 True 1 DBRGE heterogeen zs1   esgreppels 

10 001 0042 KS SCHERP LIN 40 True 1 DGR homogeen zs1 H1  karrensporen, esgreppels deels door karrensporen heen gegraven 

        2 LGRWI homogeen zs1      

10 001 0043 PK SCHERP RND 8 True 1 GR homogeen zs1  hk spikkels  

10 001 0044 PK SCHERP RND 12 True 1 GR homogeen zs1  hk spikkels  

10 001 0045 PK SCHERP RND 4 True 1 GR homogeen zs1  hk spikkels komvormig 

10 001 0046 PK SCHERP RHK 4 False 1 DBRGE heterogeen zs1   komvormig, gevlekt 

10 001 0047 PK SCHERP RHK 14 True 1 DBRGR heterogeen zs1 H1  gelaagde vulling 

13 001 0048 GR SCHERP LIN 32 False 1 BRGEZW heterogeen zs1 H2 humusbrokken esgreppels toemaakdek 

14 001 0049 GVB SCHERP LIN 24 True 1 DBRZW heterogeen zs1 H3 humusbrokken esgreppels, geel gevlekt 

14 001 0050 GR SCHERP LIN 50 True 1 DGRGE heterogeen zs1 H3 humusbrokken perceelgreppel 

        2 BRGE heterogeen zs1    mgrof, gelaagd 

14 001 0051 PK SCHERP RND 24 True 1 GR homogeen zs1   hk spikkels  

        2 LGR homogeen zs1   hk spikkels  

14 001 0052 GR SCHERP LIN   False       perceelgreppel, idem S54 

14 001 0053 GR SCHERP LIN   False       perceelgreppel, idem S54 

14 001 0054 GR SCHERP LIN 18 True 1 DBR heterogeen zs1 H1   perceelgreppel, bovenste vulling gelaagd 

                2 LBR homogeen zs1       

16 001 0055 GVB SCHERP LIN 16 False 1 DBRZW heterogeen zs1 H2/H3 humusbrokken esgreppels, geel gevlekt 

16 001 0056 GR SCHERP LIN 18 False 1 DBRZW heterogeen zs1 H2   perceelgreppel 

 

Legenda 

Spooraard Kleur Textuur Organische stof Inclusies 

GR = greppel 

GVB = grondverbeteringsspoor 

KL = kuilspoor 

KS = karrenspoor 

NAT = natuurlijk spoor 

PK = paalkuil 

PS = ploegspoor 

REC = recent spoor 

SS = spitspoor 

VL = vlek 

BR = bruin 

D = donker 

GE = geel 

GR = grijs 

L = licht 

WI = wit 

ZW = zwart 

Z = zand 

S1 = matig siltig 

S2 = siltig 

Vkm = veen 

H1 = matig humeus 

H2 = humeus 

H3 = sterk humeus 

Gls = glas 

Hk spikkels = houtskoolspikkels 

Ker = keramiek 

Pla = plastic 

Pr1 = weinig plantenresten 

Pr2 = plantenresten 

Svu = vuursteen 

Wo1 = weinig wortels 
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Bijlage 10. Splitsvondstenlijst 

Vondst-
nummer 

Veld-
vondst 

Put Vlak Spoor Spoor-
aard 

Vulling Segment Vak Categorie Aantal Gewicht Opmerking Begin-
datering 

Eind-
datering 

0001KBW 0001 02 001 1000 BV 1 1 1 KBW 1 63.6 1x gresbuisfragment van grijze keramiek 1850 1950 

0001KER 0001 02 001 1000 BV 1 1 1 KER 2 4.2 1x bodemfragment van porselein met tinglazuur met parelmoerglans aan binnenzijde en oranje glazuur op 
buitenzijde; vermoedelijk Italiaans of Oost-Europees (zie V5-6) 

1900 2000 

0002KER 0002 03 001 2000 AKK 1 1 3 KER 1 2.4 1x klein bodemfragmentje van industrieel wit aardewerk met blauwe verfversiering, bord 1850 1950 

0003OPHK 0003 03 001 0003 GVB 1 1 1 OPHK 2   2x kleine brokjes houtskool indet. indet. 

0004KER 0004 06 001 2000 AKK 1 1 1 KER 4 39.7 2x bodemfragmenten van bord industrieel wit aardewerk met tinglazuur; 1x rand- en 1x wandfragment van 
porselein, waarvan één met blauwe verfversiering in bloemenpatroon 

1850 2000 

0005KER 0005 01 001 0013 REC 1 1   KER 1 83.9 1x bodem en 1x randfragment van Italiaans, industrieel, oranje en groen geglazuurde aardewerk; op bodem: 
"Special production pagnossin, Treviso Italy, 708", vervaardigd vanaf 1919 (zie: 
https://www.pagnossin.it/collections/kaleido); mokken of kannetjes 

1919 2000 

0006KER 0006 08 001 1000 BV 1 1   KER 2 60 2x wandfragment van roodbakkend, ongeglazuurd aardewerk 1500 1900 

                  KER 2   1x bodemfragment en 1x wandfragment van porselein; op randfragment gouden verfrandje en versiering van 
roze bloemen met groene bladeren; op bodemfragment stempel "Victoria China Czechoslovakia", uit 1918-1939 
(bron: https://www.theoldstuff.com/en/porcelain-marks/category/330-victoria-marks) 

1918 1939 

0007SVU 0007 09 001 2000 AKK 1 1 1-3 SVU 1 44.8 1x deel afslagbijl van donkergrijze vuursteen (bewerkt) LPAL NEO 

0008SVU 0008 09 001 2000 AKK 1 1 1-4 SVU 2 4.9 1x afslag van lichtgrijze vuursteen, gebroken (bewerkt) indet. indet. 

0009KER 0009 09 001 2000 AKK 1 1 1-4 KER 1 4 1x klein wandfragmentje van roodbakkend aardewerk of keramisch bouwmateriaal 1850 1950 

0009SVU 0009 09 001 2000 AKK 1 1 1-4 SVU 1 1.7 1x fragmentje lichtbruine vuursteen met windlak (heeft aan oppervlak gelegen tijdens Jonge Dryas) LPAL LPAL 

0010SVU 0010 09 001 2000 AKK 1 1 1-5 SVU 1 2.1 1x fragmentje van donkerbruine vuursteen, onbewerkt n.v.t. n.v.t. 

0011OPHK 0011 09 001 2000 AKK 1 1 1-5 OPHK 1 0.6 1x klein fragmentje houtskool indet. indet. 

0011SVU 0011 09 001 2000 AKK 1 1 1-5 SVU 3 0.9 3x vuursteendebitage indet. indet. 

0012SVU 0012 09 001 2000 AKK 1 1 1-5 SVU 2 2.1 1x klein fragmentje verbrand vuursteen; 1x afgerond fragmentje bruine vuursteen: gebroken deel van een afslag 
met retouche (bewerkt) 

indet. indet. 

0013SXX 0013 09 001 2000 AKK 1 1 1-5 SXX 3 298.6 2x brokken harde, lichtgeel gekleurde kalksteen; 1x klein brokje harde, donkergrijze zandsteen n.v.t. n.v.t. 

0014SVU 0014 09 001 2000 AKK 1 1 1-5 SVU 2 17.4 1x brok van donkergrijs-bruine vuursteen met stukjes cortext, onbewerkt n.v.t. n.v.t. 

0015SVU 0015 09 001 0029 GVB 1 1 1-5 SVU 1 12.2 1x brok van donkergrijze/zwarte vuursteen met cortex, zonder duidelijke sporen van bewerking n.v.t. n.v.t. 

0016SVU 0016 09 001 0029 GVB 1 1 1-5 SVU 1 19.3 1x brok donkergrijze vuursteen met delen cortex, onbewerkt n.v.t. n.v.t. 

 

Legenda 

Spooraard (Vondst)categorie Datering 

AKK = akkerlaag 

BV = bouwvoor 

GVB = grondverbeteringsspoor 

REC = recent spoor 

KBW = keramisch bouwmateriaal 

KER = keramiek 

OPHK = organisch, plantaardig, houtskool 

SVU = steen, vuursteen 

SXX = steen, onbepaald 

Indet. = onbepaald 

LPAL = Laat-Paleolithicum 

NEO = Neolithicum 

N.v.t. = niet van toepassing / niet dateerbaar materiaal 
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Bijlage 11. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Zijn er in het plangebied archeologische resten aanwezig in de vorm van grondsporen, en/of vondsten?  

Ja. 

2. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit en in hoeverre is deze intact?  

De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor of verstoringslaag/-lagen, waaronder dekzand ligt. Het dekzand is 

aangetroffen vanaf 9,45-8,10 m +NAP (15-95 cm -Mv). 

Het dekzand is gedeeltelijk intact te noemen. In het noordwesten komen deels intacte haarpodzolgronden voor 

(BC-C-profiel). In de rest van het westen van het onderzoeksgebied zijn deels intacte veldpodzolgronden 

aangetroffen (BC-C- tot zelfs A-E-B-C-profielen). In het oosten van het plangebied is de bodemopbouw plaatselijk 

tot in het oude dekzand verstoord geraakt. De verstoringen hebben waarschijnlijk te maken met de drainage van 

een ven, dat hier tot in de late 18e eeuw lag. Bij de drainage is waarschijnlijk veen afgegraven, waarbij een deel 

van het dekzand ook is aangetast. 

3. Wat is de aard, diepteligging, samenhang en spreiding van de aanwezige archeologische resten, grondsporen en 

structuren (horizontaal en verticaal)? 

Binnen het plangebied zijn twee vindplaatsen onderscheiden. Vindplaats 1 behelst verploegde 

vuursteenartefacten uit de steentijd (N=14). Deze vindplaats is aangetroffen in werkput 9. De vuursteenvondsten 

liggen op de overgang van een verstoringslaag naar het dekzand (op circa 25-35 cm -Mv). Twee van de vondsten 

zijn opgenomen in een esgreppel. Door de verploegde context bestaat geen samenhang (meer) tussen de 

vuursteenresten. Het is onduidelijk wat de oorspronkelijke spreiding is geweest. 

Vindplaats 2 bestaat uit resten van landgebruik uit de Late-Nieuwe tijd (vanaf 1850). Deze vindplaats ligt over het 

hele plangebied verspreid en bestaat uit restanten van ten minste 16 akkertjes (van esgreppels en 

perceelgreppels), een complex van karrensporen en diverse paalkuilen en kuilsporen. De sporen zijn in de top 

van het dekzand aangetroffen (dus vanaf 15-95 cm -Mv). De akkertjes zijn niet direct te koppelen aan structuren 

op historische en topografische kaarten. Kaarten zijn namelijk te weinig gedetailleerd om uitspraken te kunnen 

doen over de ploegrichting. Uit kaarten valt wel op te maken dat het plangebied in het verleden in gebruik is 

geweest als akker. Op grond van het vondstmateriaal en chronostratigrafie zijn de esgreppels opgevuld (buiten 

gebruik geraakt) in de 20e eeuw. 

4. Wat is de datering van de archeologische resten op basis van (chrono-)stratigrafie en typochronologie? En in 

hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in gebruik/bewoning?  

De vuursteenvindplaats omvat in elk geval een afslag uit het Laat-Paleolithicum en mogelijk een deel van een 

afslagbijl uit het Mesolithicum. Doordat de vondsten zijn verploegd, is de oorspronkelijke verspreiding niet meer 

vast te stellen. Gedegen uitspraken over (dis-)continuïteit van gebruik/bewoning kunnen voor wat betreft deze 

vindplaats dan ook niet worden gedaan. Gezien de datering van de vondsten in de steentijd wordt echter 

vermoed dat sprake was van seizoensgebonden activiteiten, waarbij men steeds kort op één plek verbleef. 

Vindplaats 2 dateert op grond van het vondstmateriaal uit de Late-Nieuwe tijd. Vondsten behelzen veelal 

industriële keramiek en porselein. Dit hangt samen met de akkerbouwwerkzaamheden in de 19e-20e eeuw. Deze 

werkzaamheden gaan op basis van historische kaarten niet verder dan de 19e eeuw terug. Vóór de 19e eeuw 

maakte het plangebied namelijk deel uit van een uitgestrekt heidegebied. Er is dus sprake van maximaal een 

eeuw van continue akkergebruik. 

5. Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot elkaar)? Wat zegt de aard 

en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van het plangebied in het verleden?  

Vondstmateriaal bestaat uit keramisch bouwmateriaal (N=1), keramiek (N=13), vuursteen (N=14) en natuursteen 

(N=3). Verder zijn drie fragmentjes houtskool aangetroffen. Onverbrand organisch materiaal is niet aanwezig. 



82 
 

6. Welke depositionele en post-depositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre hebben deze invloed 

gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

De uitgebreide ploegwerkzaamheden in het plangebied in de 19e en 20e eeuw hebben geleid tot een verstoring 

van de top van de natuurlijke ondergrond. Hierdoor is/zijn (een) steentijdvindplaats(en) in het plangebied 

verploegd geraakt. 

7. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

Op grond van het vooronderzoek werden resten van vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum tot de 

Middeleeuwen verwacht. Het proefsleuvenonderzoek heeft zowel een steentijd vindplaats als een nieuwe tijds 

vindplaats opgeleverd. De aangetroffen vindplaatsen zijn wel sterk verploegd door de ploegwerkzaamheden in 

de 19e en 20e eeuw. Het onderzoek heeft dus zowel verwachte als onverwachte resultaten geboekt.  

Voor wat betreft de periode van het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kan in het plangebied ook sprake 

zijn geweest van beperkte menselijke activiteit, of slechts kortstondige bezoeken die weinig tot geen resten in de 

bodem hebben achtergelaten. 

8. Wat is de relatie met omliggende historische/archeologische resten?  

In de omgeving is tijdens eerdere archeologische onderzoeken tot nu toe alleen een greppel uit de Nieuwe tijd 

aangetroffen. De resten van vindplaats 2 uit onderhavig onderzoek dateren ook uit de Nieuwe tijd. Ten westen 

van het plangebied op circa 3,2 km afstand is een grootonderzoek gedaan met vindplaatsen uit het Mesolithicum 

maar ook uit het Laat-Paleolithicum en Neolithicum. De vindplaatsen bestaan uit strooiingen van bewerkt 

vuursteen en concentraties van vuursteen met in totaal 25 vuursteenvindplaatsen. De vindplaatsen zijn 

aangetroffen op de hogere delen in het landschap wat overeenkomst met dit onderzoek, daarnaast zijn de 

vindplaatsen ook deels verploegd geraakt, het vuursteen is zowel in de bouwvoor als diepere onverstoorde 

bodem aangetroffen (Boreel 2015).   

9. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten (gaafheid en 

conserveringsgraad)? Is sprake van (een) behoudenswaardige archeologische vindplaats(en)? (Maak voor het 

beantwoorden van deze vraag gebruik van de KNA-waarderingssystematiek). 

Een uitgebreide waardering van de vindplaatsen is opgenomen in hoofdstuk 8. De steentijdresten (vindplaats 1) 

scoren voor wat betreft fysieke kwaliteit laag tot middelhoog (drie uit zes punten) en op inhoudelijke kwaliteit 

middelhoog (vier uit negen punten). Op grond van deze waardering is de vindplaats niet als behoudenswaardig 

aangemerkt. De lage waardering hangt voornamelijk samen met de verploeging van de vindplaats. Hierdoor zijn 

geen goede uitspraken meer te doen over (onder andere) de oorspronkelijke verspreiding van het materiaal. 

Voor de resten van landgebruik uit de Late-Nieuwe tijd (vindplaats 2) geldt dat deze hoog scoren op fysieke 

kwaliteit (vijf uit zes punten) en laag op inhoudelijke kwaliteit (vier uit negen punten). De lage waardering van de 

vindplaats hangt voornamelijk samen met de geringe ouderdom en de bekendheid van de landbouwstrategie in 

historische bronnen en van historische kaarten. Resten van landgebruik worden door het hele land in de 

buitengebieden van steden en dorpen aangetroffen en zijn daarmee niet zeldzaam te noemen. Op grond van de 

lage waardering is ook deze vindplaats niet behoudenswaardig. 

10. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de archeologische 

monumentenzorg (vrijgeven/behoud in situ/opgraven). Zo ja, hoe luidt deze?  

Op grond van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt geadviseerd het plangebied verder 

archeologisch vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen. Wel geldt dat wanneer tijdens de 

grondwerkzaamheden in het plangebied onverhoopt toch archeologisch relevante zaken tevoorschijn komen, 

deze conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag (in deze de 

gemeente Apeldoorn). 

11. Zijn er vanuit de toestand van de archeologische resten, bodemcondities en toekomstig gebruik mogelijkheden 

voor behoud in situ?  
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Niet van toepassing. Er zijn geen behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen. 

 

12. Bij afwezigheid van een vindplaats; wat is hier de verklaring voor (verstoord, ander landschap dan verwacht, 

e.d.)?  

Niet van toepassing. Er is sprake van vindplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 




