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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn in april 2015 een archeologisch bureau-
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen natuurontwikke-
ling, evenals geplande bouw- en sloopwerkzaamheden. Het plangebied betreft de natuurontwikke-
lingslocatie Drostendal te Beemte Broekland in de gemeente Apeldoorn en bestaat uit twee deelge-
bieden: Plandeel Noord en Plandeel Zuid. 
 
Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de 
aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen 
bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Ar-
cheologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, 
verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 5). 
 
Doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, 
over bekende en verwachte archeologische waarden, om daarmee een gespecificeerde archeologi-
sche verwachting voor het plangebied op te stellen.  
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Het plangebied is gelegen in een gebied met uitgestrekte laagtes, afgewisseld met hoger gelegen 
dekzandruggen/daluitspoelingswaaiierresten. Plandeel Noord is geheel gelegen binnen een laagte. 
De noordelijke een zuidoostelijke delen van Plandeel Zuid liggen ter plaatse van relatief hoog gelegen 
dekzandruggen/daluitspoelingswaaierresten terwijl de overige delen eveneens binnen een laagte 
liggen. Ter plaatse van de laagtes geldt een lage archeologische verwachting, terwijl voor de hoger 
gelegen terreindelen een middelhoge verwachting geldt (zie figuur 11). Op basis van de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied, geldt deze middelhoge verwachting met 
name voor de Steentijd, de periode Late Bronstijd - IJzertijd en de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd 
vanaf de 14

e
 eeuw. Direct ten noordwesten van Plandeel Zuid is, op dezelfde rug die ook binnen het 

noordelijk deel van Plandeel Zuid aanwezig is, een vindplaats aangetroffen tijdens eerder uitgevoerd 
archeologisch booronderzoek (zie paragraaf 3.7; onderzoeksmelding 57.210). Dit versterkt het beeld 
dat de rug een aantrekkelijke (tijdelijke) nederzettingslocatie heeft gevormd.  
 
Ter plaatse van de hoger gelegen terreindelen met een middelhoge verwachting wordt een matig dik 
antropogeen eerddek verwacht. Archeologische sporen ouder dan de Late Middeleeuwen worden 
verwacht onder het eerddek, in de top van de Pleistocene afzettingen. De vondstlaag zal zijn opge-
nomen in het eerddek. Sporen uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden verwacht in en 
onder het eerddek. Het vondstmateriaal wordt in het eerddek verwacht.  
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Conclusie en selectieadvies 
Het plangebied heeft een grote oppervlakte en de huidige plannen gaan gepaard met aanzienlijke 
bodemingrepen. De voornaamste bodemingreep bestaat uit het afgraven van de bovengrond over 
aanzienlijke oppervlaktes, tot wisselende dieptes. Hoewel dit zal leiden tot aanzienlijk grondverzet, 
wordt verwacht dat de invloed op eventueel aanwezige archeologische waarden minimaal zal zijn. De 
graafwerkzaamheden bestaan grotendeels uit het afgraven van antropogene ophogingslagen, date-
rend van na de ontginning van het gebied. Daarnaast zal plaatselijk tot in de top van de (al dan niet 
begraven) bouwvoor worden afgegraven. De onverstoorde, natuurlijke afzettingen zullen tijdens de 
graafwerkzaamheden niet worden bereikt. Bij de graafwerkzaamheden zal zoveel mogelijk worden 
getracht het natuurlijke reliëf te herstellen. Daarnaast is het afgraven van de bovengrond uitsluitend 
gepland ter plaatse van de van nature laag gelegen terreindelen. Hier geldt een lage verwachting, 
waardoor de kans op verstoring van archeologische waarden verder verkleind wordt. Geadviseerd 
wordt dan ook ,om in het kader van het afgraven van de bovengrond ten behoeve van natuurontwik-
keling, geen vervolgonderzoek uit te voeren. Wel wordt geadviseerd om amateurarcheologen de kans 
te bieden om na afronding van de graafwerkzaamheden waarnemingen te doen (in de vorm van een 
oppervlaktekartering/maaiveldinspectie), indien hier interesse voor is vanuit de AWN. Doordat tot op 
en/of in de bouwvoor wordt afgegraven, zal (plaatselijk) de vondstlaag aan het maaiveld komen te 
liggen. Oppervlaktevondsten kunnen hier leiden tot inzicht in vondstcomplexen die zich in de onver-
stoorde bodem zouden kunnen bevinden. Hierbij dient wel gerealiseerd te worden dat sprake is van 
aanzienlijke hoeveelheden opgebrachte grond. Eventueel aan te treffen oppervlaktevondsten zouden 
met deze grond kunnen zijn aangevoerd van elders. 
 
Naast bovenstaande ontgravingen ten behoeve van natuurontwikkeling, zijn tevens sloop- en bouw-
werkzaamheden gepland op twee locaties binnen Plandeel Zuid. Deze locaties zijn beide gelegen 
binnen de relatief hoog gelegen terreindelen in het noorden van Plandeel Zuid, aan of nabij de histori-
sche weg Drostendijk. Hier geldt een middelhoge verwachting voor de Steentijd en de periodes Late 
Bronstijd - IJzertijd en Late Middeleeuwen (vanaf de 14

e
 eeuw) - Nieuwe tijd. Geadviseerd wordt om 

ter plaatse van deze twee bouwlocaties een verkennend booronderzoek uit te voeren om de resulta-
ten van het huidige bureauonderzoek aan te vullen en te toetsen. Tevens dient dit onderzoek om een 
beeld van de mate van intactheid van het bodemprofiel te verkrijgen. 
 
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn), die vervolgens een selectiebe-
sluit neemt. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de natuurontwikkeling Drostendal te Beemte Broekland in de gemeente Apeldoorn 
(zie figuur 1 en figuur 2). In het plangebied zal landbouwgrond worden omgezet in natuur. Het archeo-
logisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid 
van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen 
kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monu-
mentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand 
archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 5). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3). Uitgaande van de in het 
bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting wordt een advies gegeven 
of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 0). Dit advies dient te worden getoetst 
door het bevoegd gezag, de gemeente Apeldoorn, waarna een besluit zal worden genomen of het 
plangebied kan worden vrijgegeven of dat vervolgstappen nodig zijn. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
plangebied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of 
verwachte archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied of een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in april 2015 door drs. G.W.J. Spanjaard (fysisch geograaf). Het 
rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/kwaliteitscontroleur). 
 
 
3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te 
Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

1
  

                                                      
1
 Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 de Wateratlas van de provincie Gelderland; 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 cultuurhistorische informatie (rivviewer.apeldoorn.nl en Cultuurhistorische Analyse (CHA) 

Apeldoorn Noord-Oost; 
 de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn; 
 Archeologische Werkgroep Apeldoorn. 
 
3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 kilometer 
rondom het plangebied. 
 
Het plangebied (totale oppervlakte ± 32 ha.) betreft de natuurontwikkelingslocatie Drostendal, gele-
gen direct ten oosten van de A50, in het buitengebied van Beemte Broekland in de gemeente Apel-
doorn (zie figuur 1 en figuur 2). Het plangebied bestaat uit twee deellocaties: Plandeel Noord (± 7 ha.) 
en Plandeel Zuid (± 25 ha.). 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het plangebied is momenteel grotendeels in agrarisch gebruik (zie figuur 4). In Plandeel Noord is een 
poel aanwezig, een bosperceel en bebouwing in de zuidwestelijke hoek. De overige delen van dit 
plandeel zijn in gebruik als weiland. Plandeel Zuid is grotendeels in gebruik als weilanden en akkers. 
Verder liggen binnen dit plandeel twee bebouwde erven (Terwoldseweg 151 en Drostendijk 46) en 
een deel van de Drostendijk. 
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Beide plandelen worden aan de westelijke zijde begrensd door de A50, met aan de overzijde daarvan 
agrarische percelen. Op grotere afstand ten zuidwesten ligt de bebouwde kom van Apeldoorn. Aan de 
overige zijden wordt het plangebied omringd door een agrarisch gebied, met verspreid gelegen be-
bouwde erven en verschillende watergangen. Tussen de beide plandelen bevindt zich het verbin-
dingskanaal. 
 
Bodemverontreinigingenkaart

2
 

Met de bodemverontreinigingenkaart wil de provincie Gelderland inzicht geven in maatregelen die de 
afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit in de provincie in kaart te brengen (bodemonder-
zoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat de bodemverontreinigingenkaart zien waar vroeger 
(bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Ter plaatse van de Ter-
woldseweg 151 is sprake (geweest) van een schildersbedrijf. Hierdoor zou een bodemverontreiniging 
kunnen zijn ontstaan. Verder heeft het raadplegen van de Bodemverontreinigingenkaart voor het 
plangebied geen gegevens opgeleverd. 
 
Huidig milieuonderzoek 
Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor het plangebied een milieuhygiënisch 
vooronderzoek uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. Van het kadastrale perceel F 9789 is be-
kend dat hier sprake is een sterke verontreiniging van de bovengrond met arseen en een lichte ver-
ontreiniging met PAK. Verder zijn binnen het perceel F 10348 mogelijk restanten van de voormalige 
Dommeweg aanwezig. Ter plaatse van het erf aan de Drostendijk 46 dient verder rekening gehouden 
te worden met puin en asbest in en op de bodem. Ter plaatse van de kadastrale percelen E 4881 en 
E 4882 is sprake van een lichte verontreiniging van de bovengrond met EOX. Het grondwater is sterk 
verontreinigd met Arseen.  
 
3.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De manier waarop het plangebied wordt ingericht 
kan tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische waarden (deels of geheel) onver-
stoord (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting zo aan te passen dat archeologische 
waarden alsnog onverstoord kunnen blijven liggen. 
 
Op twee locaties binnen het Plandeel zuid zijn bouwwerkzaamheden gepland (zie figuur 3).In de ove-
rige delen van het plangebied zullen landbouwgrond worden omgezet in natuurgebied. Hierbij zullen 
bodemingrepen plaats gaan vinden tot wisselende diepte (zie bijlage 6). Hierbij worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd (zie bijlage 7):

3
 

 
-het oorspronkelijk reliëf wordt hersteld door het verwijderen van opgebrachte grond; 
-behoud van de oorspronkelijke afzettingen; 
-aansluiten bij de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis (landschapsgeschiedenis); 
-behoud van kenmerkende aardkundige waarden; 
-streven naar biodiversiteit en hoogwaardige natuur binnen eerder genoemde uitgangspunten. 
-de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

 
  

                                                      
2
 www.gelderland.nl 

3
 Dienst Landelijk Gebied: Conceptnotitie Natuurontwikkeling Drostendal. 
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Dit heeft geleid tot de volgende inrichtingsmaatregelen: 
 

-het verontdiepen van sloten tot maximaal 30 cm onder maaiveld; 
-het verwijderen van opgebrachte grond en het ophogen van afgegraven hoogten; 
-herstellen van landschapsstructuren (o.a. singels, heggen, etc.); 
-door het gebied leiden van Zuidbroek, dat eigen weg zoekt als beek; 
-plaatselijk opbrengen van maaisel van naburige gronden; 
-streven naar biodiversiteit en hoogwaardige natuur binnen eerder genoemde uitgangspunten. 
-de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

 
Met name de locaties waar grond afgegraven gaat worden zouden archeologische waarden bedreigd 
kunnen worden. Aangezien het echter het afgraven van opgebrachte grond betreft, zou deze bedrei-
ging minimaal moeten zijn (er van uit gaande dat de opgebrachte grond archeologisch oninteressant 
is). Tijdens de graafwerkzaamheden dient dan wel goed opgelet te worden dat niet de onderliggende 
natuurlijke afzettingen worden geraakt.  
 
In het kader van de geplande natuurontwikkeling zijn reeds twee (niet-archeologische) booronderzoe-
ken uitgevoerd, om de mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling in beeld te brengen. 
Voor perceel 2965, gelegen binnen Plandeel Noord, is een inrichtingsadvies opgesteld door Dienst 
Landelijk Gebied (zie bijlage 9). Als onderdeel van dit advies zijn drie boringen gezet. In twee van de 
drie boringen is een opgebracht pakket aangetroffen, met diktes van 25 en 40 cm. Hieronder, en in de 
derde boring direct aan het maaiveld, bevindt zich een 15 tot 25 cm dikke bouwvoor. Onder de bouw-
voor is de C-horizont aangetroffen. Het afgraven van de bovengrond, zoals weergegeven in bijlage 6, 
zal hier leiden tot verwijdering van het opgebrachte materiaal en plaatselijk, waar geen sprake is van 
opgebrachte grond, zal de top van de bouwvoor worden afgegraven. 
 
Voor Plandeel Zuid is door B-Ware een biochemisch onderzoek uitgevoerd naar natuurpotenties van 
de landbouwgronden (zie bijlage 10). Hier zijn 12 boringen gezet. De aangetroffen bodemopbouw 
bestaat uit fluvioperiglaciale afzettingen met een dek van klei en veen. Het klei en veen is met name 
aangetroffen in de zuidwestelijke hoek van Plandeel Zuid. In het oostelijke deel is slechts sprake van 
een kleiige bouwvoor op fluvioperiglaciale afzettingen. Plaatselijk is aan het maaiveld een pakket op-
gebrachte grond aanwezig. De dikte van de geroerde bovengrond varieert van 20 cm tot 55 cm. Over 
het algemeen is sprake van een 35 tot 40 cm dikke bouwvoor. Op basis van de resultaten van dit 
booronderzoek zijn zones met afgraving tot verschillende dieptes opgesteld, evenals locaties waar 
opgehoogd zal gaan worden. Ter plaatse van de af te graven terreindelen zal eventueel aanwezige 
opgebrachte grond worden verwijderd. Daarnaast zal plaatselijk (een deel van) de bouwvoor worden 
verwijderd, die ontstaan is in de top van de natuurlijke afzettingen. De graafwerkzaamheden zullen 
niet reiken tot in de C-horizont. 
 
3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevan-
te achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
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Algemene ontginningsgeschiedenis
4
 

Het gebied, waar het huidige plangebied onderdeel van uit maakt, is gelegen op de overgang van de 
relatief hoog gelegen Veluwse stuwwal naar het laag gelegen dal van de IJssel. Het gebied heeft een 
helling in westelijke richting, met een verhang naar het noorden. In het gebied worden laagtes afge-
wisseld met langgerekte, hoger gelegen ruggen. Over het algemeen is hier in het verleden sprake 
geweest van natte bodemcondities en een slechte waterhuishouding. Hierdoor is het gebied relatief 
laat ontgonnen; de grootschalige ontginning dateert vanaf de 14

e
 eeuw n. Chr., nadat aanzienlijke 

verbeteringen in de waterhuishouding hadden plaatsgevonden. 
 
Bij de ontginning en inrichting van het gebied is het microreliëf leidend geweest. Het gebied wordt 
doorsneden door verschillende historische wegen, die een onregelmatig patroon hebben en veelal de 
hoger gelegen ruggen volgen. Langs deze wegen, op de hogere delen in het landschap, vond bewo-
ning plaats. De overige delen van de hogere ruggen waren in gebruik als akkerland, waar de enken 
ontstonden. De lager gelegen, en nattere gebieden, werden gebruikt als wei- en hooiland. Her en der 
is sprake van kleinschalige eenmansessen. 
 
Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

5
 

Bron Peri-
ode 

Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-
ving 

Leenen 1748   Plandeel Noord grotendeels in gebruik als 
weiland. Watergang langs noordzijde. Weg 
langs westzijde. 
Plandeel zuid gelegen ter plaatse van 
akkergebied met verspreid gelegen erven. 
Twee erven binnen plangrens. 

 

Kadastrale minuut 1811-
1832 

Gemeente 
Apeldoorn, 
Sectie E, 
blad 04 en 
Sectie F, 
Blad 05 

1:2.500 Plandeel noord was onbebouwd en gro-
tendeels in gebruik als weiland. In de 
noordwestelijke hoek was een hakhoutbos-
je aanwezig. Langs de zuidzijde lag een 
voorloper van de huidige Holhorstweg (de 
weg van Apeldoorn naar Broekland). 
Binnen plandeel zuid twee bebouwde 
erven. Verder afwisseling kleinschalige 
akkerpercelen, hakhoutbosjes/singels en 
daartussen grotere weilanden. Voorlopers 
huidige Drostendijk, Waterweg en Ter-
woldseweg reeds aanwezig. 

 

Militaire topografische 
kaart (nettekening) 

1830-
1850 

33_1rd 1:50.000  Plandeel Noord te midden van 
uitgestrekte weilanden (Zuid Broek 
en Noord Apeldoornsche Hooilan-
den).Plandeel Zuid onderdeel van 
kleinschalig agrarisch landschap 
Den Ankeler. 

Militaire topografische 
kaart (veldminuut) 

1890 393 1:50.000 Grotendeels ongewijzigd Grotendeels ongewijzigd. 

 
Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal is het Plandeel Noord vanaf 
halverwege de 18

e
 eeuw tot eind van de 19

e
 eeuw onbebouwd geweest en grotendeels in gebruik als 

weiland (zie figuur 5). De uiterst noordwestelijke hoek was in gebruik als hakhoutbosje. De omgeving 
van Plandeel Noord bestond uit uitgestrekte weilanden, met een regelmatig verkavelingspatroon, 
doorsneden door rechte wegen en watergangen.  

                                                      
4
 Cultuurhistorische Analyse Apeldoorn Noord-Oost. 

5
 www.watwaswaar.nl. 
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Binnen Plandeel Noord waren halverwege de 18
e
 eeuw al voorlopers van de huidige bebouwde erven 

aanwezig. Deze lagen aan de voorlopers van het huidige wegenpatroon. Met name de Voorloper van 
de huidige Drostendijk heeft een onregelmatige ligging. Langs de wegen, rondom de bebouwde er-
ven, was sprake van kleinschalige akkerpercelen en hakhoutbosjes/singels. Tussen de akerpercelen 
lager weilanden. 
 
Bovenstaande situatie is grotendeels ongewijzigd gebleven tot in de 20

e
 eeuw. 

 
Gebouwde rijks- en gemeentemonumenten 
Binnen het plangebied, en in de directe omgeving daarvan, bevinden zich geen gebouwde monumen-
ten. 
 
Bouwhistorische gegevens 
Vanwege de geplande ingrepen (sloop en nieuwbouw) ter plaatse van het erf aan de Drostendijk 46, 
is bij het CODA het betreffende bouwdossier geraadpleegd (zie bijlage 7). De volgende vergunnings-
aanvragen zijn bekend: 
 
Tabel II.  Verleende bouwvergunningen 

Jaartal  Omschrijving  

1955 Bouw woning; de woning is gefundeerd op een strokenfundering. Ter plaatse van de woning kunnen, buiten 
de fundering, nog in situ archeologische waarden worden verwacht. 

1966 Verbouw woning 

1970 Verbouwing en uitbreiding van twee varkensschuren: voor zover bekend zijn deze schuren niet voorzien van 
kelders. Ter plaatse van de schuren is sprake van een betonvloer en strokenfunderingen. Hierdoor kunnen 
plaatselijk archeologische waarden verloren zijn gegaan. Ter plaatse van het merendeel van de oppervlakte 
van deze schuren kunne archeologische waarden nog in situ  aanwezig zijn. 

1974 Bouw veestal; de veestal is onderkelderd, tot een diepte van circa 1,6 m -mv. Ter plaatse van de veestal 
worden derhalve geen in situ  archeologische resten meer verwacht. 

1979 Bouw veldschuur; de veldschuur is gefundeerd op stroken en poeren. Ter plaatse van de fundering zal het 
archeologisch niveau zijn verstoord. Daarbinnen kunnen archeologische resten nog in situ aanwezig zijn. 

1988 Bouw bedrijfsgebouw; het bedrijfsgebouw is onderkelderd. Ter plaatse van dit bedrijfsgebouw worden 
derhalve geen in situ  archeologische resten meer verwacht. 

2009 Vergroten woning 

 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens. Bij 
onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe 
het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap 
door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
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De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel III. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
6
 Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van Wierden; fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een 

zanddek 

Geomorfologie
7
 Plandeel Noord: laaggelegen terrasresten van daluitspoelingswaaiers met beekeerdgronden, afgedekt door een klei en/of 

veendek 
Plandeel Zuid: noordelijke en zuidoostelijke delen relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en -glooiingen 
met fijnzandige humuspodzolen en gooreerdgronden. Overige delen laaggelegen terrasresten van uitspoelingswaaiers 
met beekeerdgronden, afgedekt door een klei en/of veendek 

Bodemkunde
8
 Plandeel Noord: oostelijke deel moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (code vWzg). Westelijke deel 

beekeerdgronden in lemig fijn zand (code pZg23). 
Plandeel Zuid: Noordelijke en zuidoostelijke delen laarpodzolgronden in lemig fijn zand (code cHn23g). Overige delen 
moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (code vWzg) en beekeerdgronden in lemig fijn zand (code 
pZg23). 

 
Geologie

9
 

Het plangebied ligt op de overgang van het ten westen gelegen stuwwallengebied van de Oostelijke 
Veluwe naar het ten oosten gelegen Pleistocene IJsselbekken. Voor de voorlaatste ijstijd, het Saalien 
(ca. 250.000 - 130.000 jaar geleden), heeft de rivier de Rijn in dit bekken fijn tot grof, zwak tot sterk 
grindhoudend zand (Formatie van Urk) afgezet in zijn stroomgebied. Tijdens het Saalien, lag een 
groot gedeelte van Nederland onder een vanuit Scandinavië naar het zuiden opgeschoven ijskap. De 
rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen, zo ook ter plaatse van het huidige IJsseldal. 
Aan weerszijden van deze ijsmassa's werden stuwwallen opgeduwd. Daardoor is onder meer het 
stuwwallengebied van de Oostelijke Veluwe ontstaan. Nadat het landijs zich had terug getrokken her-
vatten de voorlopers van de Rijn hun loop door het glaciale bekken in het huidige IJsseldal, waardoor 
fluviatiel materiaal van de Formatie van Kreftenheye is afgezet.  
 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 11.500 jaar geleden), bereikte het landijs Ne-
derland niet. Wel was er toen gedurende langere periodes sprake van een zeer koud en droog kli-
maat. Het landschap in Nederland bestond uit een poolwoestijn, waarin vrijwel geen vegetatie aanwe-
zig was. Tijdens het Weichselien vond grootschalige erosie plaats van het stuwwallengebied van de 
Oostelijke Veluwe. Erosie vond vooral plaats doordat een geconcentreerde afstroming van sneeuw-
smeltwater zich insneed in de permafrost. Hierdoor ontstonden sneeuwsmeltwaterdalen, die vandaag 
de dag worden aangeduid als droge dalen. Aan het einde van deze dalen zijn de meegevoerde sedi-
menten tot afzetting gekomen als sneeuwsmeltwaterafzettingen, in de vorm van daluitspoelings-
waaiers. Het plangebied ligt ter plaatse van een uitgestrekt gebied van daluitspoelingswaaiers.  
 
De sneeuwsmeltwaterafzettingen vormden een bron voor lokale windafzettingen, waardoor met name 
tijdens het Laat-Weichselien dekzandruggen en -duinen werden gevormd. Zowel de sneeuwsmeltwa-
terafzettingen als de lokale windafzettingen behoren tot de Formatie van Boxtel. 
 
  

                                                      
6
 De Mulder et al., 2003. 

7
 Willemse, 2006. 

8
 Stichting voor Bodemkartering, 1976. 

9
 De Mulder et al., 2003. / Willemse, 2006. / Berendsen, 2008. 
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Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-
stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 
zeespiegel sterk steeg en er een vegetatieontwikkeling van vooral warmteminnende boomsoorten 
plaatsvond. In (lokale) beekdalen zijn afzettingen gevormd bestaande uit klei, leem, veen en zand. 
Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven, welke tevens behoren tot de 
Formatie van Boxtel.  
 
Geomorfologie 
De Geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn geeft de mate van reliëf en de vormen die in 
het landschap te onderscheiden zijn weer.  
 
Volgens de Geomorfologische kaart ligt Plandeel Noord geheel binnen een gebied van relatief laag-
gelegen terrasresten van daluitspoelingswaaiers, afgedekt door een klei en/of veendek (zie figuur 7). 
Ook de zuidwestelijke, centrale en noordoostelijke delen van Plandeel Zuid liggen binnen een derge-
lijk gebied van laaggelegen daluitspoelingswaaiers. De Noordelijke en zuidoostelijke delen van Plan-
deel Noord liggen binnen een gebied van relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en -
glooiingen. 
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

10
 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied.  
 
Op het AHN ligt is duidelijk het onderscheid te zien tussen de relatief hoog- en relatief laaggelegen 
daluitspoelingswaaierresten (zie figuur 8). Plandeel Noord vormt een van de laagst gelegen terreinen 
binnen het onderzoeksgebied. In Plandeel Zuid is duidelijk het onderscheid te zien tussen de relatief 
hooggelegen noordelijke en zuidoostelijke delen, waar historisch gezien de wegen, erven en akkers 
lagen (zie paragraaf 3.5 en figuur 5), en de lager gelegen delen die in het verleden in gebruik zijn 
geweest als weiland. De zuidwestelijke hoek van Plandeel Zuid vormt hierop een uitzondering. Op 
basis van de geomorfologische kaart en het historisch kaartmateriaal zou men hier een laag gelegen 
terrein verwachten. Het AHN laat echter een relatief hoge ligging zien. Mogelijk is hier sprake van 
ophoging. 
 
Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het oostelijke deel van Plandeel Noord gekar-
teerd als moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (zie figuur 9). Het westelijke 
deel is gekarteerd als beekeerdgronden in lemig fijn zand. Deze bodemtypes zijn in overeenstemming 
met de relatief laaggelegen ligging en daarmee samenhangende vochtige bodemcondities.  
 

Ter plaatse van de noordelijke en zuidoostelijke delen van Plandeel Zuid zijn laarpodzolgronden in 
lemig fijn zand gekarteerd. Laarpozolgronden zijn podzolen met een matig dik (30 - 50 cm) antropo-
geen eerddek, dat veelal ontstaan is als gevolg van plaggenbemesting. De laarpodozolgronden ko-
men voor op de hoger gelegen terreindelen, en hangen samen met het historisch gebruik als akker-
land (zie paragraaf 3.5 en figuur 5). Ter plaatse van de westelijke, centrale en noordoostelijke delen 
van Plandeel Zuid zijn moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand en beekeerd-
gronden in lemig fijn zand gekarteerd.  
 
  

                                                      
10

 www.ahn.nl. 
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Grondwatertrap
11

 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  
 
Tabel IV geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel IV.  Grondwatertrappenindeling

12
 

Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" 

GHG (cm -mv) - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten.  
 
Plandeel Noord heeft grotendeels grondwatertrap I. In Plandeel Zuid varieert het grondwater van trap 
I in het centrale deel tot trap VII in het noordelijke deel. 
 
Door grootschalige ingrepen in het geohydrologisch systeem wijken de huidige grondwatertrappen in 
veel gebieden af van de grondwatertrappen die in het verleden voor kwamen. Om dit aan te geven is 
tevens een inschatting gemaakt van historische grondwatertrappen, welke een indicatie vormen voor 
de grondwatertrappen zoals die in het jaar 1950 voor kwamen. Deze historische grondwatertrappen 
zijn gekarteerd op schaal 1:100.000. 
 
Plandeel Noord is gekarteerd met historische grondwatertrap I tot II. Plandeel zuid is gekarteerd met 
historische grondwatertrap I tot V. 
 
3.7 Archeologische waarden 
 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-
logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze 
door bevoegden te raadplegen. 
 
De bekende archeologische waarden staan afgebeeld op figuur 10, een kaart met daarop, binnen een 
straal van 1 kilometer rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in 
ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen. 

                                                      
11

 Atlas Gelderland. 
12

 Locher & De Bakker, 1990. 
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Indicatieve archeologische waarde 
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-
van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties 
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW 
grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:50.000. De grenzen op de kaart zijn in 
werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geologi-
sche kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar.  
 
Omdat de gemeentelijke beleidskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd. 
 
Cultuurhistorische kaart gemeente Apeldoorn 
De cultuurhistorische kaart van de gemeente Apeldoorn geeft inzicht in de archeologische, historisch-
stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden binnen de gemeente. Op deze kaart is 
direct ten zuidoosten van Plandeel Noord een historische waterloop weergegeven. Verder zijn ten 
oosten en ten zuidwesten van Plandeel Zuid esdekken weergegeven. Binnen het plangebied zijn 
geen structuren geregistreerd. 
 
Archeologische beleidskaart Gemeente Apeldoorn

13
 

Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-
cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 
Volgens de nieuwe archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn ligt Plandeel Noord ge-
heel in een gebied met een lage archeologische verwachting (zie figuur 11). Wel wordt het begrensd 
door een ten zuiden gelegen historische weg.  
 
Plandeel Zuid heeft deels een middelhoge en deels een lage verwachting. De hoger gelegen noorde-
lijke en zuidoostelijke delen hebben een middelhoge verwachting, terwijl de historisch lager gelegen 
zuidwestelijke, centrale en noordoostelijke delen een lage verwachting hebben. Verder wordt het 
plangebied doorsneden door een historische weg (Drostendijk). Rondom het plangebied liggen ver-
schillende historische boerderijlocaties en gemeentelijke archeologische terreinen (gebieden met een 
esdek). 
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in 
Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op ver-
schillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). 
Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waar-
de, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge arche-
ologische waarde met een beschermde status.  
 
Binnen het plangebied liggen geen AMK-terreinen. Binnen het onderzoeksgebied ligt een AMK-terrein 
(zie Tabel V en figuur 10). 
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Tabel V. Overzicht AMK-terreinen 

AMK 
nr. 

Situering t.o.v. plange-
bied 

Datering Waarde en omschrijving 

12838 1 kilometer ten zuidwes-
ten 

Neolithicum Toponiem: Apeldoorn, Dommeweg 
Complex: nederzetting 
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde 
Terrein waar enkele vuurstenen werktuigen zijn gevonden.  

 
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen in totaal twaalf archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureau- 
en booronderzoeken (verkennend en karterend) (zie Tabel VI en figuur 10). 
 
Tabel VI. Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeks- 
meldingsnr. 

Situering t.o.v. 
plangebied 

Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

56348 en 
57210 

Langgerekt 
tracé dat door 
het uiterst 
westelijke deel 
van het plan-
gebied loopt 

Type onderzoek: bureau en booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn, Drinkwaterleidingtransport Epe_zutphen 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 2013 
Onderzoeksnummer:48281 en  52160 
Resultaat:  
Op basis van het bureauonderzoek zijn zones aangewezen voor uitvoering van een verkennend, karterend 
en waarderend booronderzoek. Voor het deel dat binnen Plandeel Noord valt is geadviseerd geen booron-
derzoek uit te voeren, ter plaatse van Plandeel Zuid wel. De boringen die binnen Plandeel Zuid vallen maken 
onderdeel uit van een noord-zuid gerichte raai van boringen over een ten noorden van het plangebied gele-
gen dekzandrug. De boringen binnen het huidige plangebied vormen de meest zuidelijke uitloper van deze 
raai. Uit de boringen is gebleken dat ten noorden van het huidige plangebied een dekzandrug ligt. In de 
dekzanden is een restant van een podzolprofiel aanwezig. In de B- en C-horizont is hier houtskool waarge-
nomen. Verwacht wordt dat hier mogelijk sprake is van een vindplaats uit de periode Laat-Paleolithicum - 
Vroege Bronstijd. Geadviseerd is om op de dekzandrug een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Ook direct 
ten zuiden van Plandeel Noord is een raai over een dekzandrug gezet. Hier is houtskool, aardewerk vuur-
steen en verbrande leem aangetroffen. Verwacht wordt dat hier sprake is van vindplaatsen uit de Steentijd 
en de periode Late Bronstijd - IJzertijd. Geadviseerd is om ook hier een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 
Ook deze vindplaats ligt buiten het huidige plangebied. 
 
Ter plaatse van het uiterst westelijke deel van Plandeel Zuid is in bovenstaand onderzoek geen dekzand 
aangetroffen. De bodemopbouw bestaat hier uit een circa 30 tot 40 cm dikke bouwvoor op fluvioperiglaciale 
afzettingen. Ook zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in het opgeboorde materiaal. Geadvi-
seerd is om hier geen vervolgonderzoek uit te voeren.  

52788, 
52789 en 
52791 

500 meter ten 
westen 

Type onderzoek: verkennend booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn, Zuidbroek 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 16-07-2012 
Onderzoeksnummer: 43351 
Resultaat:  
Betreft een onderzoek ter plaatse van drie deelgebieden, ten westen van de A50. Tijdens het onderzoek zijn 
beekeerdgronden en laarpodzolgronden aangetroffen. De beekeerdgronden bevinden zich ter plaatse van de 
lager gelegen terreindelen, de laarpodzolen op de hogere delen. Voor de gebieden met beekeerdgronden 
werd uitgegaan van een lage verwachting, ter plaatse van de laarpodzolen een middelhoge verwachting. 
Geadviseerd is om ter plaatse van de laarpodzolgronden een karterend onderzoek uit te voeren in de vorm 
van een oppervlaktekartering of een proefsleuvenonderzoek.  

53647 500 meter ten 
westen 

Type onderzoek: karterend booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn,  
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 17-09-2012 
Onderzoeksnummer: 43530 
Resultaat:  
Karterend onderzoek ter plaatse van één van bovenstaande deellocaties. Tijdens het onderzoek zijn geen 
indicatoren aangetroffen. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 

53644 500 meter ten 
zuidwesten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn,  
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 

Datum: 17-09-2012 
Onderzoeksnummer: 43527 
Resultaat:  
Karterend onderzoek ter plaatse van één van bovenstaande deellocaties. Tijdens het onderzoek zijn geen 
indicatoren aangetroffen. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
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53648 1000 meter ten 
noordwesten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn, Zuidbroek 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 17-09-2012 
Onderzoeksnummer: 43532 
Resultaat:  
Karterend onderzoek ter plaatse van één van bovenstaande deellocaties. Tijdens het onderzoek zijn geen 
indicatoren aangetroffen. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 

55808 850 meter ten 
oosten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Teuge,  
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 28-02-2013 
Onderzoeksnummer: 45358 
Resultaat:  
De locatie is gelegen binnen 200 m straal van historisch erf, met verwachting op voorgangers en erfresten, 
maar de hoeve De Lochum waar het om gaat stamt zelf uit de Middeleeuwen (gebinten 1397) en ligt op 
tenminste 115 m afstand van het plangebied. Verder zijn tijdens het onderzoek geen archeologische indica-
toren aangetroffen. Geadviseerd is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 

50199 1000 meter ten 
zuidoosten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn, Waterweg 12 
Uitvoerder: Archaeological Research en Consultancy 
Datum: 13-01-2012 
Onderzoeksnummer: 40527 
Resultaat:  
De onderzoekslocatie ligt in het Midden-Nederlands zandgebied, tussen de stuwwallen van de Veluwe en het 
IJsseldal. De onderzoekslocatie ligt op daluitspoelingsresten. Het zuiden van de onderzoekslocatie heeft 
door de verwachte ligging op gooreerdgronden of humuspodzolgronden volgens de gemeentelijke verwach-
tingskaart een middelhoge archeologische trefkans. Het noorden van de onderzoekslocatie heeft door de 
ligging op beekeerdgronden een lage archeologische trefkans. Tijdens het verkennende booronderzoek zijn 
daluitspoelingsafzettingen aangetroffen. De bodem op de onderzoekslocatie bleek tot 40 - 95 cm -mv vergra-
ven. Hierdoor is het niet mogelijk de afzettingen bodemkundig te classificeren. Alleen in het noordoosten van 
de onderzoekslocatie kan worden gesteld dat hier een beekeerdgrond aanwezig was. Deze beekeerdgrond 
ligt een zone met een lage archeologische trefkans. Concluderend kan worden gesteld dat door de vergra-
vingen en de aanwezigheid van smeltwaterafzettingen een eventueel vondstenniveau reeds is verdwenen. 
Hierdoor is de middelhoge trefkans in het zuiden van de onderzoekslocatie niet meer van kracht. Alleen in 
het noordoosten van de onderzoekslocatie blijft de lage archeologische trefkans van kracht. Omdat de 
geplande werkzaamheden geheel binnen reeds verstoorde grond plaatsvinden, is geadviseerd de onder-
zoekslocatie vrij te geven.  

54780 en 
54781 

1000 meter ten 
zuidwesten 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Apeldoorn, Dommeweg (ong.) Te Apeldoorn 
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 27-11-2012 
Onderzoeksnummer: 50863 
Resultaat:  
Betreft onderzoek ter plaatse van bovenstaand AMK-terrein. Voor de locatie gold op basis van het bureau-
onderzoek een hoge verwachting voor resten uit de Vroege-Prehistorie (vuursteenvindplaats) en middelhoog 
voor resten uit de Late-Prehistorie en jonger. Eventueel aanwezige archeologische resten werden verwacht 
in het (matig dikke) plaggendek (Aa-horizont) en in de top van de dekzand. De locatie betreft een terrein van 
hoge archeologische waarde (AMK-terrein). Dit is gebaseerd op enkele vuurstenen werktuigen die voor 
zover bekend in het zuidwestelijke deel van het plangebied zijn aangetroffen aan het maaiveld. Of de vuur-
stenen werktuigen losse vondsten (depotvondsten) betreffen of duiden op een vuursteenvindplaats was 
onduidelijk. 
 
Uit het booronderzoek is gebleken dat het uiterst oostelijke deel van het plangebied een diep verstoord 
bodemprofiel heeft. Hier werden geen intacte archeologische vindplaatsen meer verwacht. Geadviseerd is 
om dit deel van het plangebied vrij te geven. Voor de overige delen van de locatie is geadviseerd de geplan-
de bodemingrepen zich te laten beperken tot uiterlijk 60 cm -mv (archeologisch vriendelijk bouwen). Indien 
dit niet mogelijk is, is geadviseerd een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden naar het wel of niet aanwezig 
zijn van archeologische resten van puntlocaties (zoals grafheuvels, ijzerovens) of vondstarme (nederzet-
tings)-complexen.  

 
Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
zijn geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan, buiten de begrenzing 
van het hierboven beschreven AMK-terrein en onderzoeksmeldingen, twee waarnemingen geregi-
streerd (zie Tabel VII en figuur 10). 
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Tabel VII. Overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Waarnemingsnr. 
Situering t.o.v. 
plangebied 

Aard van de melding 

400417 1 kilometer ten 
westen van 
Plandeel Noord 

Tijdens een karterend booronderzoek in 2004 zijn aan het oppervlak in een lichte concentratie enige 
vuursteenartefacten aangetroffen. Hoewel de ondergrond door bodembewerking tot in de B-horizont is 
verstoord, werd besloten om door middel van enige proefputjes een waarderend onderzoek uit te 
voeren om goed te kunnen vaststellen in hoeverre deze vindplaats in de ondergrond nog intact was. Uit 
dit onderzoek blijkt dat in de resterende B-horizont geen vuursteenartefacten voorkomen en dat 
de enige aangetroffen artefacten zich in de bouwvoor en de daaronder liggende menglaag bevinden 
(tezamen met aardewerkfragmenten uit de periode na circa 1700 n. Chr.). Derhalve is de vindplaats als 
volledig verstoord aangemerkt. 
 
Laat-Paleolithicum - Nieuwe tijd : 
afslagen, klingen, kernen, dakpannen, kleipijpen, roodbakkend geglazuurd aardewerk, witbakkend 
geglazuurd aardewerk 

123323 1 kilometer ten 
noorden van 
Plandeel Noord 

Tijdens een archeologische veldkartering in 1994 zijn brokken vuursteen aangetroffen.  
 
Mesolithicum - Bronstijd : 
brokken vuursteen 

 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied zijn geen 
vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan, buiten de hierboven beschreven 
onderzoeksmeldingen, geen vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 10). 
 
NUMIS 
NUMIS, oftewel het NUMismatisch InformatieSysteem, is een database waarin beschrijvingen zijn te 
vinden van in Nederland gevonden munten, penningen en andere numismatische voorwerpen. In 
NUMIS zijn alle bij het Geldmuseum bekende schatvondsten beschreven. Van de losse vondsten is 
met name materiaal van vóór het jaar 1600 na Christus opgenomen.

14
 

 
Aangezien de accuratesse van de gegevens in NUMIS niet toereikend is voor dit onderzoek, is 
NUMIS niet geraadpleegd. 
 
3.8 Aanvullende informatie 
 
Archeologische Werkgemeenschap Apeldoorn 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische Werkgemeenschap Apeldoorn 
(AWA; onderdeel van de Archeologische plaatselijke Werkgemeenschap Nederland; contactpersoon 
de heer C. Nieuwenhuize).  
 
De AWA heeft in 2009 een veldkartering uitgevoerd op een terrein grenzend aan de noordwestelijke 
zijde van Plandeel Noord. De bedoeling was destijds het westelijke deel van Plandeel Noord te karte-
ren, maar dit terrein bleek te sterk begroeid. Vandaar dat de kartering verplaatst is naar de direct ten 
noorden gelegen terreinen. Op basis van de ligging op de overgang van Veluwse stuwwal naar IJs-
seldal, werden hier Mesolithische vuursteenspreidingen verwacht. Deze zijn echter tijdens de veldkar-
tering niet aangetroffen. De vondsten bestonden uitsluitend uit modern antropogeen materiaal en 
natuurlijk vuursteen.  
 
Verder zijn bij de AWA geen gegevens bekend betreffende het plangebied. 
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3.9 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel VIII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische 
periode 

Gespecificeerde verwachting Te verwachten resten en/of sporen   Relatieve diepte t.o.v. 
het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum Lage gebiedsdelen: Laag 
Hoger gelegen gebiedsdelen: 
middelhoog  

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwer-
pen 

In de top van de natuur-
lijke afzettingen 

Mesolithicum Lage gebiedsdelen: Laag 
Hoger gelegen gebiedsdelen: 
middelhoog 

Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwer-
pen 

In de top van de natuur-
lijke afzettingen 

Neolithicum Lage gebiedsdelen: Laag 
Hoger gelegen gebiedsdelen: 
middelhoog 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, 
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool 
en gebruiksvoorwerpen 

In de top van de natuur-
lijke afzettingen 

Bronstijd Lage gebiedsdelen: Laag 
Hoger gelegen gebiedsdelen: 
middelhoog 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, 
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen  en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalres-
ten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen 

In de (top van de) 
natuurlijke afzettingen 

IJzertijd Lage gebiedsdelen: Laag 
Hoger gelegen gebiedsdelen: 
middelhoog 

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, 
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten 
en gebruiksvoorwerpen 

In de (top van de) 
natuurlijke afzettingen 

Romeinse tijd Laag Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, 
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten 
en gebruiksvoorwerpen 

In de (top van de) 
natuurlijke afzettingen 

Middeleeuwen (tot 
14

e
 eeuw) 

Laag Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine frag-
menten aardewerk, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten, organische resten en gebruiksvoor-
werpen 

In de (top van de) 
natuurlijke afzettingen 

Late Middeleeuwen 
(vanaf 14

e
 eeuw) - 

Nieuwe tijd 

Lage gebiedsdelen: Laag 
Hoger gelegen gebiedsdelen: 
middelhoog  

Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine frag-
menten aardewerk, metaalresten, glasresten, houts-
kool, botresten, organische resten en gebruiksvoor-
werpen 

In en onder het antro-
pogeen eerddek en in 
de top van de natuurlij-
ke afzettingen 

 
Het plangebied is gelegen in een gebied met uitgestrekte laagtes, afgewisseld met hoger gelegen 
dekzandruggen/daluitspoelingswaaiierresten. Plandeel Noord is geheel gelegen binnen een laagte. 
De noordelijke een zuidoostelijke delen van Plandeel Zuid liggen ter plaatse van relatief hoog gelegen 
dekzandruggen/daluitspoelingswaaierresten terwijl de overige delen eveneens binnen een laagte 
liggen. Ter plaatse van de laagtes geldt een lage archeologische verwachting, terwijl voor de hoger 
gelegen terreindelen een middelhoge verwachting geldt (zie figuur 11). Op basis van de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied, geldt deze middelhoge verwachting met 
name voor de Steentijd, de periode Late Bronstijd - IJzertijd en de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd 
vanaf de 14

e
 eeuw. Voor de overige periodes geldt, op basis van het ontbreken van archeologische 

waarden uit deze periodes, een lage verwachting. Direct ten noordwesten van Plandeel Zuid is, op 
dezelfde rug die ook binnen het noordelijk deel van Plandeel Zuid aanwezig is, een vindplaats aange-
troffen tijdens eerder uitgevoerd archeologisch booronderzoek (zie paragraaf 3.7; onderzoeksmelding 
57.210). Dit versterkt het beeld dat de rug een aantrekkelijke (tijdelijke) nederzettingslocatie heeft 
gevormd.  
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Ter plaatse van de hoger gelegen terreindelen met een middelhoge verwachting wordt een matig dik 
antropogeen eerddek verwacht. Archeologische sporen ouder dan de Late Middeleeuwen worden 
verwacht onder het eerddek, in de top van de Pleistocene afzettingen. De vondstlaag zal zijn opge-
nomen in het eerddek. Sporen uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden verwacht in en 
onder het eerddek. Het vondstmateriaal wordt in het eerddek verwacht.  
 
Bodemverstoring 
Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, hoeft niet te betekenen 
dat de eventueel aanwezige archeologische resten ook behoudenswaardig zijn. Als gevolg van bo-
demingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde van archeologi-
sche vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin vondsten in situ bewaard zijn ge-
bleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.  
 
Ter plaatse van de bestaande bebouwing binnen het plangebied zal het bodemprofiel, en daarmee 
het archeologisch niveau, plaatselijk verstoord zijn (zie paragraaf 3.5 en figuur 6). Verder is sprake 
van een bouwvoor, ontstaan als gevolg van landbewerking en met ophogingen (zie paragraaf 3.4). 
 
Archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum, die grotendeels bestaan 
uit vuursteenstrooiingen in de top van het bodemprofiel, zullen als gevolg van de landbewerking der-
mate verspreid zijn geraakt, dat geen sprake meer is van intacte vindplaatsen. Alleen daar waar de 
top van het Pleistoceen zand is afgedekt, door een antropogeen eerddek of door klei en/of veen, wor-
den nog intacte vuursteenvindplaatsen verwacht. 
 
 
4 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 
 
4.1 Conclusie 
 
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vra-
gen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens hebben opgele-
verd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 
Ter plaatse van de twee oostelijke gebouwen aan de Drostendijk 46 wordt verwacht dat het 
bodemprofiel dermate verstoord is, dat hier geen in situ archeologische resten meer aanwe-
zig zullen zijn. Ter plaatse van de overige bebouwing, kunnen nog intacte archeologische 
waarden worden verwacht. 
 
Verder is ter plaatse van de overige delen van het plangebied sprake van bodemverstoring 
als gevolg van landbewerking. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een bouwvoor van wisse-
lende dikte. Over het algemeen heeft de bouwvoor een dikte van 35 tot 40 cm. Ook is plaat-
selijk sprake van ophogingen. 
 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-
punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -
rug, nabij een veengebied, een beekdal)? 
Plandeel Noord is geheel gelegen in een laag gelegen gebied van daluispoelingswaaierafzet-
tingen. Dergelijke gebieden betreffen geen archeologische aandachtslocaties. 
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Binnen Plandeel Noord is sprake van zowel hoger gelegen ruggen als laagtes. De combinatie 
van relatief hoge/droge terreindelen en laaggelegen, natte gebieden heeft uitgebreide be-
staansmogelijkheden geboden. Hierbij vormen met name de hoger gelegen ruggen aan-
dachtslocaties, aangezien de kans het grootst is dat hier (tijdelijke) bewoning heeft plaatsge-
vonden. Indien inderdaad bewoning heeft plaatsgevonden op de ruggen, zal ook sprake ge-
weest zijn van activiteit in de aangrenzende lager gelegen gebieden. De fysieke sporen van 
deze activiteiten zullen doorgaans echter dun bezaaid zijn en zeer verspreid voor komen. 
 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
Voor Plandeel Noord geldt een lage verwachting voor alle periodes. Voor de hoger gelegen 
delen van Plandeel Zuid geldt een middelhoge verwachting voor de Steentijd, de periode Late 
Bronstijd - IJzertijd en de periode Late Middeleeuwen (vanaf de 14

e
 eeuw) - Nieuwe tijd. Voor 

de overige periodes, en voor de lager gelegen terreindelen voor alle periodes, geldt een lage 
verwachting. 

 
4.2 Selectieadvies 
 
Het plangebied heeft een grote oppervlakte en de huidige plannen gaan gepaard met aanzienlijke 
bodemingrepen. De voornaamste bodemingreep bestaat uit het afgraven van de bovengrond over 
aanzienlijke oppervlaktes, tot wisselende dieptes. Hoewel dit zal leiden tot aanzienlijk grondverzet, 
wordt verwacht dat de invloed op eventueel aanwezige archeologische waarden minimaal zal zijn. De 
graafwerkzaamheden bestaan grotendeels uit het afgraven van antropogene ophogingslagen, date-
rend van na de ontginning van het gebied. Daarnaast zal plaatselijk tot in de top van de (al dan niet 
begraven) bouwvoor worden afgegraven. De onverstoorde, natuurlijke afzettingen zullen tijdens de 
graafwerkzaamheden niet worden bereikt. Bij de graafwerkzaamheden zal zoveel mogelijk worden 
getracht het natuurlijke reliëf te herstellen. Daarnaast is het afgraven van de bovengrond uitsluitend 
gepland ter plaatse van de van nature laag gelegen terreindelen. Hier geldt een lage verwachting, 
waardoor de kans op verstoring van archeologische waarden verder verkleind wordt. Geadviseerd 
wordt dan ook ,om in het kader van het afgraven van de bovengrond ten behoeve van natuurontwik-
keling, geen vervolgonderzoek uit te voeren. Wel wordt geadviseerd om amateurarcheologen de kans 
te bieden om na afronding van de graafwerkzaamheden waarnemingen te doen (in de vorm van een 
oppervlaktekartering/maaiveldinspectie), indien hier interesse voor is vanuit de AWN. Doordat tot op 
en/of in de bouwvoor wordt afgegraven, zal (plaatselijk) de vondstlaag aan het maaiveld komen te 
liggen. Oppervlaktevondsten kunnen hier leiden tot inzicht in vondstcomplexen die zich in de onver-
stoorde bodem zouden kunnen bevinden. Hierbij dient wel gerealiseerd te worden dat sprake is van 
aanzienlijke hoeveelheden opgebrachte grond. Eventueel aan te treffen oppervlaktevondsten zouden 
met deze grond kunnen zijn aangevoerd van elders. 
 
Naast bovenstaande ontgravingen ten behoeve van natuurontwikkeling, zijn tevens sloop- en bouw-
werkzaamheden gepland op twee locaties binnen Plandeel Zuid. Deze locaties zijn beide gelegen 
binnen de relatief hoog gelegen terreindelen in het noorden van Plandeel Zuid, aan of nabij de histori-
sche weg Drostendijk. Hier geldt een middelhoge verwachting voor de Steentijd en de periodes Late 
Bronstijd - IJzertijd en Late Middeleeuwen (vanaf de 14

e
 eeuw) - Nieuwe tijd. Geadviseerd wordt om 

ter plaatse van deze twee bouwlocaties een verkennend booronderzoek uit te voeren om de resulta-
ten van het huidige bureauonderzoek aan te vullen en te toetsen. Tevens dient dit onderzoek om een 
beeld van de mate van intactheid van het bodemprofiel te verkrijgen. 
 
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn), die vervolgens een selectiebe-
sluit neemt. 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  

 

 
  

natuurontwikkeling Drostendal te Beemte Broekland 

Legend
a 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron : http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 2. Detailkaart Plandeel Noord 
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Figuur 3. Detailkaart Plandeel Zuid 
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Figuur 4. Luchtfoto van het plangebied 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situering van het plangebied binnen de historische kaarten 
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natuurontwikkeling Drostendal te Beemte Broekland 

  

 

 

 

 

Situatie 1748 (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1827 Plandeel Noord (bron: www.watwaswaar.nl) 

Situatie 1827 Plandeel Zuid (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1830-1850 (bron: www.watwaswaar.nl) 

Situatie 1890 (bron: www.watwaswaar.nl)  

http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
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Figuur 6. Verstoringen als gevolg van kelders op het erf aan de Drostendijk 46 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de geomorfologische kaart van de gemeente Apeldoorn 
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart 
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Figuur 10. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied, weergegeven op het AHN 

 

 
  

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied  (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN) 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de archeologische kenniskaart van gemeente Apeldoorn 
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Bijlage 3 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 4 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-
denis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-
Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, 
wilde zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-
na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-
bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de 
stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 
droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-
selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-
vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-
numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
 
Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
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greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, 
vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij 
ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-
mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-
contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder 
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 
van de grensverdediging langs de Rijn. 
 
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 
Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-
meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-
bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-
ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
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Vanaf de 10
e
 – 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-
delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industrië-
le revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-
ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 5 AMZ-cyclus 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-
ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 
Na elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie 
of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende 
fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-
tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-
gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend booronderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 6 Planontwerp 
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Bijlage 7 Conceptnotitie Natuurontwikkeling Drostendal (DLG) 
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Bijlage 8 Bouwtekeningen 
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Bijlage 9 Eerder opgesteld inrichtingsadvies Plandeel Zuid 
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1 Inleiding 
 
Voor particulieren die besloten hebben om landbouwgrond naar natuur om te vormen kan Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) namens de provincie Gelderland de dienst aanbieden om een globaal inrichtingsplan op te 
stellen.  
DLG is verzocht door Floor van gaasbeek (Provincie Gelderland) om de mogelijkheden voor natuur- en 
landschapsontwikkeling in beeld te brengen. Dit kan dan resulteren in een aanvraag voor subsidie op basis 
van de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). 
 
Dit rapport is dusdanig van opzet dat het moet leiden tot het vastleggen van de afgewogen keuze van de 
inrichtingsmaatregelen en de consequenties van de keuze voor een bepaald natuurtype.  
De informatie opgenomen in dit advies is verzameld ten behoeve van de landschapsecologische 
systeemanalyse. Deze informatie is verzameld vanuit een andere doelstelling dan bijvoorbeeld een analyse 
van beschermde soorten in het plangebied op basis van de Flora & Faunawet.  
Dit rapport is daarmee geen vervanging van wettelijke verplichtingen, zoals het aanvragen van 
vergunningen en het nakomen van het gestelde in de Flora- en faunawet. De aanvrager blijft voor de 
nakoming van die wettelijke verplichtingen zelf verantwoordelijk.  
 

2  Gebiedsanalyse 
 
2.1 Inleiding 
Om de kansen en knelpunten ten aanzien van ecologische waarden te kunnen beschrijven is een 
landschapsecologische systeemanalyse (LESA) noodzakelijk. Deze systeembeschrijving bestaat uit de 
landschapsecologische (geofactoren) factoren, nl. volgende onderdelen: 

6 Beschrijving van de abiotischegeofactoren. Hierbij wordt gekeken naar de geologische opbouw, 
reliëf en expositie, hydrologie en bodem en de betekenis hiervan voor het plangebied. Bij dit 
laatste wordt zowel gekeken naar de bodemkundige opbouw als naar de bodemchemische 
samenstelling; 

6 Beschrijving van de historische ecologie. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de 
ontstaansgeschiedenis en menselijke vorming van het landschap en de invloed hiervan op het 
plangebied; 

6 Beschrijving van de biotiek. Er wordt gekeken naar welke vegetatietypen en (bijzondere) planten 
in en in de omgeving van het plangebied voorkomen die mogelijk als bron kunnen dienen voor 
de gewenste natuurontwikkeling. Daarnaast wordt ook gekeken naar in de omgeving 
voorkomende (karakteristieke) diersoorten. Dit wordt niet alleen gedaan om mogelijke 
bronpopulaties in beeld te krijgen, maar vooral ook om te kijken of maatregelen van belang 
kunnen zijn voor bepaalde (rest)populaties in de omgeving; 

6 Analyse van de ruimtelijke samenhang in een gebied. Hierin wordt onder meer gekeken naar 
welke visies er over het betreffende gebied geschreven zijn en welke ontwerpeisen 
meegenomen moeten worden, gezien de ruimtelijke kwaliteit en - samenhang en eisen van het 
gebied. 

 
De samenhang tussen deze factoren, de mate van beïnvloeding en de daaruit voortvloeiende potenties voor 
beheertypen komt aan bod bij de synthese en de kansen en knelpunten voor natuurontwikkeling.  
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2.2 Ligging projectgebied 

 
 Luchtfoto 2006 
Het perceel (gele omlijning) van de familie Anema is 1,26 ha (kad.nr. APD01 E 2965) groot en ligt ten oosten 
van Apeldoorn in het Weteringse broek. 
Het Weteringse broek is door de gemeente Apeldoorn aangewezen als STUIT gebied (stedelijk uitloop 
gebied) en dient als recreatiegebied voor de nieuw te bouwen wijk “Zuidbroek”. In de toekomst zal een 
viaduct voor wandelaars en fietsers aangelegd worden over de A50 om vanuit de nieuwe wijk  het 
Weteringse broek in te kunnen trekken.  
Het perceel ligt in een open weidegebied “Zuidbroek” met restanten van vroegere elzensingels (foto 1). De 
zuidgrens wordt gevormd door de Holhorstweg, die met de aanleg van de A50 een doodlopende weg (foto 
2) is geworden. Langs de weg zijn deels populieren geplant. 
 
 

  
Foto 1      Foto 2 
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2.3 Abiotische beschrijving 
 
2.3.1 Gesteente (Ondergrond) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de ijstijd van het Saalien (238.000 tot 128.000 jaar geleden) heeft een ijslob (gletsjer) zich vanuit het 
noorden in de zandig – grindige ondergrond ingegraven, in wat nu het IJsseldal betreft. De ondergrond 
bestond uit zandige fluviatiele afzettingen. Er ontstond een gletsjerbekken van ongeveer 150 meter diep, en 
aan weerszijden werden de fluviatiele pakketten gestuwd tot stuwwallen van de Veluwe en de Sallandse 
Heuvelrug. Op de bodem en flanken van het ijs werd keileem afgezet (Formatie van Drente, laagpakket van 
Gieten, op bovenstaande afbeelding herkenbaar aan de rode kleur (drgik1)).  
Na het afsmelten van de enorme ijsmassa ontstond een smeltwaterbinnenmeer. Fijne, slikachtige delen 
bezonken en vormden een dikke zware klei (bekken- of warvenklei) met fijnzandige zandlaagjes, de 
Formatie van Kreftenheye, Laagpakket van Twello. Dit is in de afbeelding de roodbruine kleur (krtwk1).  
Vanuit het zuiden werd het bekken geleidelijk opgevuld door zand en grind door voorlopers van de Rijn. Het 
verhang was nog groot, ‘de rivier’ had een grillig karakter en bestond uit een vlechtend rivierenstelsel, dat 
zo snel stroomde dat grof zand en grind kon worden afgezet. Dit zette een pakket zand en grind af van 
ongeveer 30 meter dikte (Formatie van Kreftenheye).  
Tijdens het Eemien (130.000 – 120.000 jaar geleden) werd het warmer. De zeespiegel steeg, de 
grondwaterstanden ook. Het verhang werd kleiner en de rivier kreeg een andere dynamiek; het werd een 
meanderende rivier. Er werd klei en slib afgezet. Deze grijze Eemklei, behorende tot de Formatie van 
Kreftenheye, Laagpakket van Zutphen, is herkenbaar op de afbeelding aan de roodbruine kleur (krzuk1). 
Na het warmere klimaat gedurende het Eemien breekt weer een koudere periode aan, het laatste glaciaal; 
het Weichselien. De ijskappen groeiden aan (het landijs bereikte Nederland niet), de zeespiegel daalde en 
het verhang steeg. Er werd weer grind en (grof) zand afgezet. Ook deze lagen behoren tot de Formatie van 
Kreftenheye (krz4-2).  
Gedurende het Vroeg-Weichselien volgde de voorloper van de Rijn ongeveer de vallei van de huidige Oude 
IJssel. In het Midden-Weichselien verlegde de rivier zich meer westwaarts (ten zuiden van Arnhem) en kreeg 
de ‘IJssel-loop’ minder water te verwerken. Gedurende het Laat-Weichselien volgde de rivier meer de 
huidige loop via de Gelderse Poort en werd de loop van de huidige Oude IJssel geleidelijk verlaten.  De 
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rivierterrassen uit het Midden-Weichselien, de veranderde loop van de rivier en het meer stapsgewijze 
insnijden van de rivier in de nieuwe loop zorgde uiteindelijk ervoor dat de voorloper van de Rijn niet meer 
het huidige IJsseldal instroomde. De voorloper van de IJssel was een zelfstandige kleine rivier, gevoed door 
lokale beken / riviertjes, afstromend water. Er lagen veel zand- en grindbanken aan het eind van het 
Weichselien. Door verstuiving in droge perioden (Preboreaal en Boreaal) ontstaan Pleistocene rivierduinen. 
Deze behoren tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen. Het dekzandreliëf verder van de rivier 
af gelegen, dat onder de koude periglaciale omstandigheden gevormd werd, behoort ook tot de Formatie 
van Boxtel.  
Ook het sediment dat oorspronkelijk tot de Formatie van Kreftenheye behoorde, maar dat door blootstelling 
aan het oppervlakte nadat de voorloper van de Rijn er niet meer stroomde, door omwerking door de 
plaatselijke rivieren en door eolische en periglaciale processen, behoort nu tot de Boxtel Formatie, maar is 
wel zeer lastig van Kreftenheye te onderscheiden.  
Door de stijging van de temperatuur in het Holoceen steeg het zeewaterniveau en ook het 
grondwaterniveau. Daardoor kwam veenvorming op gang, ook in het ‘IJsseldal’. Dit veen wordt gerekend 
tot de Formatie van Nieuwkoop en komt plaatselijk nog voor, vooral ten noorden van Deventer (steeds meer 
vanaf Wijhe). 
Pas vrij laat is een verbinding ontstaan tussen de Rijn en de voorloper van de IJssel. De verbinding is door 
onderzoekers op verschillende tijden en plaatsen gezet, volgens K. Cohen en E. Stouthamer (U.v.U.) rond 300 
na Chr, volgens Makaske & Maas (Alterra) / BIAX vanaf 600 tot 950 AD. 
Gezien archeologische en historische bronnen lijkt eerstgenoemde de meest waarschijnlijke.  
De ‘nieuwe’ voorloper van de rivier de IJssel heeft niet meteen klei afgezet. De afzetting van Rijnklei begon 
vanaf ongeveer 750 AD en het breidde sterk uit rond 950 AD. 
De mens begint een grotere invloed uit te oefenen, die gevolgen hebben voor de rivier en de afzettingen. 
Door ontginningen vanaf de Karolingische tijd en vooral vanaf de 10e – 12e eeuw in het stroomgebied van 
‘Rijn en IJssel’ werd meer bos verwijderd, veen ontgonnen en begon de rivier meer water af te voeren. Ook 
de verbinding van het Almere met de Noordzee, de zeespiegelstijgingen en het verdwijnen van de 
veenpakketten zorgden ervoor dat de rivier het water beter kwijt kon. De voorloper van de IJssel zet nu zand 
(oeverwallen), zavel en klei af. Deze sedimenten worden gerekend tot de Formatie van Echteld. De IJssel zet 
soms zoveel zand af dat dit ging verstuiven en daardoor werden kalkrijke holocene rivierduinen gevormd 
(bijv. Fortmond). Deze worden gerekend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen, en niet tot 
de Formatie van Echteld.  
Het afzetten van oeverwallen en komgronden werd sterk beïnvloed door de mens door het bedijken van de 
IJssel in de Volle en Late Middeleeuwen, dat in de 14e eeuw voltooid is. 
Het verzanden van de IJssel had weer invloed op de Hanzesteden.  
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Figuur 1: Detailweergave hydrogeologisch model plangebied  (bron: dinoloket) met daaronder het gekozen transect in rood  

 
Detailweergave van het hydrogeologisch model plangebied ligt binnen de twee verticale grijze lijnen in 
figuur 1. De opbouw van de ondergrond is in figuur 1 te zien. De lijndoorsnede volgt de stromingsrichting 
van de isohypsenlijnen (zie figuur 5) vanaf de Veluwse stuwwal.  
 
2.3.2 Reliëf en expositie 

   
Figuur 2: Ligging plangebied (gele arcering)in landschapsecologische context.  Figuur 3: Reliëf in (de directe omgeving van) het plangebied. Ondergrond: AHN. 

Perceel Anema 
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In figuur 2 laat de AHN kaart zien dat het perceel van Anema in het overgangsgebied ligt van de stuwwal 
Veluwe (geel/rood) naar het lager gelegen IJsseldal (donkerblauw).  
Ingezoomd op AHN detailkaart (figuur 3) liggen rondom de laagte dekzandruggen, waarop veelal 
boerderijen en enkjes te vinden zijn. Het perceel ligt in een laagte met een wat vreemde vierkante vorm. Het 
lijkt of het middengedeelte van de percelen en de delen bij de zuidelijk gelegen Holhorstweg opgehoogd 
zijn. Het perceel is vrij homogeen qua reliëf, het hoogte verschil is maximaal 40 cm tussen de hogere delen 
en de slootkanten.  
Het perceel ligt in “Zuidbroek” en is volgens de geomorfologische kaart een vlakte van 
smeltwaterafzettingen (2M8). Dit lijkt echter te ongenuanceerd. Het noordelijke kaartblad van de 
geomorfologische kaart Nederland, 2003, heeft veel meer details. Het is waarschijnlijker dat het plangebied 
in een dalvormige laagte ligt, dat is uitgesleten in het Weichselien door sneeuwsmeltwater. Deze laagte is 
deels opgevuld met veen. Dekzandruggen liggen ten noorden en zuiden van het plangebied.  
 

 
Figuur 4: Geomorfologische kaart Nederland, 2003.  

 

Grote verschillen tussen de bladen zijn te zien. Het is dus waarschijnlijker dat het plangebied in een dalvormige 

laagte met deels veen ligt, terwijl aan de noord- en zuidzijde dekzandreliëf ligt.  
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2.3.3 Hydrologie 

 
  Figuur 5: Isohypsenkaart 
 

 

              
 

            
Figuur 6: Geohydrologisch model, provincie Gelderland (bron: Dinoloket) met aangegeven transect in rood 
 

Plangebied 
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In het model (figuur 6) staan twee slecht doorlatende lagen (sdl 02 en 07) aangegeven op respectievelijk 5 
en 15 meter onder maaiveld. Deze kleilagen (zie figuur 1) zorgen voor hoge weerstanden in de bodem en 
kunnen doorstroming vanuit onderliggende watervoerende pakketten vertragen of belemmeren. Deze 
slecht doorlatende lagen liggen onderling van elkaar verschoven zodat waterstromen door verschillende 
watervoerende pakketten (Kreftenheye en Boxtel) de percelen rond Anema kunnen bereiken.  
 
 

Veldgegevens 
 

 
Figuur 7: Luchtfoto met A-watergang (blauw) en perceelssloten (lichtgroen met stroomrichting) 

 
Figuur 7 geeft het lokale watersysteem weer het slotenpatroon, waarvan de wateren een relatief hoge 
buffercapaciteit kennen. De waterplanten behoren tot matig harde (waterviolier in sloot A) tot harde 
wateren (grote egelskop in deelsloot A, gekroesd fonteinkruid in slootdeel C, Liesgras in slootdeel D en 
Holpijp in slootdeel E).  Zie foto 5 t/m 8 
 
 

 
Foto 5 Sloot A   Foto 6 sloot C     Foto 7 sloot D  Foto 8 sloot E 
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Veldboringen 
 
 Ca2+    Cl-    HCO3-   IR EGV pH grondwater datum  

Slootpunt mg/l Mmol/l   mg/l mmol/l   mg/l mmol/l  *100 = % mS/m  in cm - mv  

A 72 1,8   15 0,42   268,4 4,4   0,89 37,9 7  26-6-2010 

C 60 1,5   70 1,97   158,6 2,6   0,60 44,5 7,5  26-6-2010 

E 84 2,1   20 0,56   292,8 4,8   0,88 43,6 7,5  26-6-2010 

Boorpunt               

1 76 1,9   5 0,14   268,4 4,4   0,96 39,8 6 50 12-3-2010 

2 88 2,2   20 0,56   256,2 4,2   0,89 38 6 40 12-3-2010 

3 68 1,7   15 0,42   219,6 3,6   0,89 30,6 6 35 12-3-2010 

               
Tabel 1 
 
Op drie plekken (1 t/m 3) in het perceel zijn op 12-03-2010 grondboringen uitgevoerd (figuur 10) om 
daarmee inzicht te krijgen in de actuele grondwaterstanden. In het veld is de huidige Gt geschat (zie 
boorprofielen Hoofdstuk 2.3.4).  
In de boorprofielen 1, 2, 3 is op 12-03-2010 een watermonster genomen en is uitgebreider gekeken naar de 
watersamenstelling (tabel 1). De gemeten waarden van de variabelen hebben een basisch (Calcium (Ca2+) en 
Alkalisch (HCO3-) karakter. Volgen het IR-EGV diagram bestaat het water in alle boorprofielen voor 50% uit 
grondwater en voor 50% uit regenwater. 
Het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) geeft een indicatie van het totaal aan opgeloste stoffen weer. Het 
is de som van alle opgeloste ionen in het water. Wanneer water vervuild is, heeft het ook een hoge EGV. 
Daarom is het nauwkeuriger bij het bepalen van grondwaterinvloed middels het EGV om ook de chloride 
gehaltes te bepalen, omdat chloride een causaal verband heeft met de mate van vervuiling. Tot 40 mg/l Cl- 
betekent nauwelijks beïnvloed.  
Op 26-06-2010 is naar de vegetatie in de sloten gekeken en zijn op drie plekken in figuur 7 (A,C en E) 
watermonsters uit de sloten genomen. Het meest opvallend is het chloride gehalte in slootpunt C. Zowel in 
de bodemmonsters (1 t/m 3) als in de sloten A en E is deze hoge chloride waarde niet aangetroffen. Kijken 
we naar de peilschaal (foto 3 en 4) ) dan geeft deze op 12-03-2010 een veel lagere waarde aan dan op 26-06-
2010. In de loop van het voorjaar/zomer mag een lagere grondwaterstand verwacht worden. De peilschaal 
staat in een A-watergang, die gevoed wordt met IJsselwater (inlaat gemaal bij Terwolde) via het 
Toevoerkanaal en Verbindingskanaal. Via de A-watergang BC komt dit gebiedsvreemde en voedselrijkere 
water in de haarvaten van Zuidbroek. Uit de metingen blijkt dat het gebiedsvreemde water het slootwater 
van A en D,E nog niet heeft beïnvloed. Mogelijk blokkeert grondwater in deze sloten de toevoer van 
ijsselwater. 
 

   
 Foto 3: Waterstand 3,50 m +NAP op 12-03-2010    Foto 4: Waterstand 3,60 m +NAP op 26-06-2010 

 
Opvallend t.o.v. de bodemmonsters op 12-3-2010 is de hogere pH waarde. De pH van het slootwater kan 
gedurende een etmaal sterk variëren o.a. als gevolg van hoge fotosynthese activiteit van de waterplanten. 
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Door deze variatie in de pH-meting is deze veldmeting een momentopname. De fotosynthese was op 26-06-
2010 optimaal vanwege de onbewolkte zonnige dag. 
 
Door het peilbeheer in Zuidbroek zijn de natuurlijke fluctuaties van het grondwater GLG en GHG verstoord. 
Op 26-06-2010 stond het slootwater 30 tot 40 cm onder het maaiveld. Vanuit de boorprofielen is een Gt II/III 
te verwachten.   
 
In het dinoloket staat een boring genoemd aan de Holhorstweg nabij de A50 (figuur 9). Hiervan zijn geen 
grondwaterstanden bekend. De jaarlijkse seizoenfluctuaties zijn hierdoor niet bekend en daarmee de 
invloed van de inlaat van ijsselwater.  
 
2.3.4 Bodem 
 

 
Figuur 8: Bodemkaart 1: 10.000 met de AHN als ondergrond  

 
tbZg71  Bruine beekeerdgrond, matig grof zand met 30 – 50 cm dikke humushoudende bovengrond 
  Leemarm GHG – 20 cm GLG= 75 cm – maaiveld 
 
tZn 53 Gooreerdgrond, matig fijn zand met 15-30 cm dikke humushoudende grond. Leemarm     

GHG – 20 cm GLG = 70 cm – maaiveld 
 
tRn12C Poldervaaggrond, matig lichte zavel,  met >30 cm dikke humushoudende grond. Zand 

beginnend tussen 25 en 80 cm - mv  GHG – 15 cm GLG = 70 cm – maaiveld. Kalkloos 
 
hWz Moerige eerdgronden, zand zonder humuspodzol B, kleiig moerig, bovengrond 15-40 cm dik  

GHG – 25 cm GLG = 75 cm – maaiveld.  
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Figuur 9: Boring nabij A50 (Bron:Dinoloket) 

 
Hieronder zijn de veldboringen  1 t/m 3 weergegeven (zie figuur 10). De C-horizonten zijn grofzandig tot 
grindig waardoor vanaf 80 cm de grond uit de boor viel. Hierdoor is de grens van de reductiezone moeilijk 
te herleiden. 
 

 
Figuur 10: Boorlocaties 1 t/m 3 

 
Veldboringen 
 

 
 

000 – 040 cm A/Cg Opgebracht grindig/lemig zand  pH 6,0 
040 – 060 cm Ag/b Zeer lemig fijn zand iets roestig  pH 5,5 
060 – 070 cm Ce Matig fijn zand met grindjes 
070  - 080 cm Cer Grofgrindig zand   pH 6,0 
>080  Cr  idem 
 

Begraven beekeerd (pZg) Gt III 
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Conclusie bodem 
Het gehele perceel staat als poldervaaggrond op de 1:10.000 kaart. Afgaande op de boorprofielen 1 t/m 3 
(beekeerd/broekeerd) en de hydromorfologische kaart (figuur 1) liggen de holocene rivierkleiafzettingen 
1000 m oostelijker. Ook gezien de aanliggende percelen is een poldervaaggrond geen logisch bodemtype. 
Mogelijk is de poldervaaggrond gebaseerd op een boorlocaties waar kleigrond is opgebracht. Ook de boring 
in figuur 9 laat geen kleidek zien.  
Perceel gaat beginnend bij de Holhorstweg over van beekeerdgrond naar broekeerdgrond. 
 
2.3.5 Biogeochemie / Bodemchemie 
Voor het perceel is op 22-08-2010 een fosfaatonderzoek uitgezet bij B-ware. Voor dit fosfaatonderzoek heeft 
Inge Lansink als intermediair van de familie Anema toestemming gegeven. 
 
2.4  Historische natuurwaarden en cultuurhistorie 
 

   
  1890    1915       1976 

 
Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw waren de weilanden van Zuidbroek nog niet doorsneden door de 
Rijksweg A50. De weilanden waren drassig en werden alleen als hooilanden gebruikt. Ook uit het 

000 – 025 cm Ap Lemig fijn zand   pH 6,0 
025 – 040 cm A/Cg Zeer lemig fijn zand iets roestig  pH 5,5 
040 – 065 cm Ce Iets lemig fijn zand  
065  - 080 cm Cer Grof grindig zand   pH 6,0 
080  - 120 cm Cr idem 
 
 

Beekeerd (pZg) Gt II 
 

000 – 025 cm A/C Geroerd/opgebracht lemig  pH 5,5 
025 – 045 cm Ahb Lemig moerige grond   pH 5,5 
045 – 060 cm Ce Iets lemig fijn zand  
060  - 080 cm Cer Grof grindig zand   pH 6,0 
080 – 120 cm Cr idem 
 
 

Broekeerd (vWz). Gt II/III 
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slotenpatroon en de streeknaam “Zuidbroek” is te herleiden dat het terrein zeer nat is geweest. Door dit 
extensieve gebruik en de openheid van het terrein was dit één van de goede weidevogelgebieden rond 
Apeldoorn in de vorige eeuw. Graspiepers, Veldleeuweriken en Grutto’s waren hier normale soorten. 
Momenteel kent Zuidbroek een intensief agrarisch beheer, waardoor voor de weidevogels geen plaats meer 
is. 
 
2.5 Biotische beschrijving 
 
2.5.1 Vegetatie en flora 
De potentiële natuurwaarden voor het perceel zijn nog te vinden in en langs de sloten. Op 24-06-2010 zijn 
de slootkanten gemaaid, maar zijn nog soorten van het Dotterbloem-verbond te vinden. Kensoorten van dit 
verbond als Dotterbloem, Moerasrolklaver en Echte Koekoeksbloem zijn langs de oever van de oostelijk 
sloot (sloot A) aangetroffen. Maar ook Biezenknop, Holpijp en Moerasmuur zijn soorten die in het 
Dotterbloemverbond genoemd staan. In sloot A zijn Grote egelskop, Waterviolier, Holpijp gevonden. Deze 
soorten horen bij het verbond der kleine fonteinkruiden. In de noordelijke sloot gaat de slootvegetatie van 
punt B  naar punt C over van veelwortelig kroos  naar gewoon sterrenkroos met gekroesd fonteinkruid. De 
westelijke sloot (D) kent een dominantie van Liesgras en de zuidelijke sloot (E) is geschoond met daarin 
voornamelijk Holpijp. 
 
2.5.2 Fauna 
Ten westen van het perceel van Anema is door de gemeente Apeldoorn een waterplas gegraven met 
daarom heen een geplagde zone, waarop deels bos aangeplant is van o.a. eik, es, meidoorn. Doordat het 
perceel van Anema laat gemaaid is worden In 2010 twee paar Kleine plevier, drie paar Kieviten en één paar 
Tureluur als broedvogel in het plangebied aangetroffen. Deze soorten zullen nadat de bosaanplant is 
aangeslagen weer verdwijnen uit het gebied. 
 
2.6 Ruimtelijke samenhang en kwaliteit 

   
Figuur 12 : Detailbeelden uit visie Weteringse broek met de percelen aan de Holhorstweg en ingezoomd op percelen Anema 

 

 
Figuur 13 : Visie voor verbreding sloten (Bron visie Weteringse broek) 
 

Voor het Weteringse broek is een visie opgesteld in 2007. Zo ook voor de percelen van Zuidbroek en het 
daarin liggende perceel van Anema. Uit het veldbezoek op 12-03-2010 blijkt dat vanuit de abiotiek, biotiek 
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en historie er grote kansen liggen voor hoge natuurdoelen. Met G.J. Blankena, J. van Sikkelerus, J. van Dijk 
en T. Velthorst van de gemeente Apeldoorn is een veldbezoek gebracht aan Zuidbroek om te onderzoeken 
of de kansen die het perceel van Anema biedt passen in de visie van het Weteringse broek.  
 
De volgende punten zijn doorgesproken:  

• Blokverkaveling blijft gehandhaafd evenals de dooradering van het plangebied met recreatieve 
paden.  

• De oppervlakten bos en grasland zijn harde gegevens maar mogen wel verschuiven qua ligging.  
• Bezonning van graslanden is essentieel voor optimaal hooilandbeheer dus geen beschaduwing door 

bos. 
• Stagnatie van regenwater door recreatieve paden moet voorkomen worden. 

• Spontane ontwikkelingen van bos is mogelijk en dimensionering van sloten is bespreekbaar.  
 

3 Beleid en wensen 
 
3.1 Beleid 
 
3.1.1 NBP 

 
 
3.1.2 Natura 2000 
Het plangebied ligt buiten de invloedssfeer van een Natura 2000 gebied.  
 
3.2 Wensen van de aanvrager 
Er is geen contact geweest met de aanvrager  
 
3.3 Wensen en beleidsdoelstellingen overige partijen 
Visie Weteringse broek 
 
3.3.1  Waterschap 
KRW doelstellingen liggen in de nabijheid van het plangebied. Hierover overleg geweest met Romeo 
neuteboom-Spijker van Waterschap veluwe 
 
3.3.2  Aanliggende NBO 
De gemeente Apeldoorn heeft aan de westzijde van de Anema percelen een stuk bos en schraal grasland 
ingericht. 
 

4 Inrichting en beheertypen 
 
4.1 Synthese 
Het perceel van Anema ligt in Zuidbroek als onderdeel van het plangebied Weteringse broek. Zuidbroek ligt  
aan de zuidelijke rand van een kwelgebied waar de kweldruk > 1,5 mm/dag is (bijlage 2). Debet aan deze 
kweldruk is de slecht doorlatende laag op 5 meter onder het maaiveld (figuur 6) van Zuidbroek. Het basische 
grondwater in het maaiveld van Zuidbroek is basisch geworden doordat grondwater stroomt door de 
kalkrijke formatie van Kreftenheye. Dit gebufferde grondwater wordt bevestigd door de gemeten waarden 
als EGV, Calcium en alkaliniteit in de drie boorprofielen en in drie monsterpunten A, C en E van het 
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slootwater rondom de percelen van Anema. Aan de hand van de AHN kaart (figuur 3) en uit de veldtoets 
blijkt dat delen van het perceel opgehoogd zijn, waardoor Gt III aan de boorprofielen is toegekend in plaats 
van de Gt II waarden in de 1 : 10.000 bodemkaart. Door het inlaten van gebiedsvreemd water hebben we te 
maken met een kunstmatig peilbeheer, die de natuurlijke fluctuaties van de GLG dempt.   
Voor beekeerdgronden geldt een optimale GLG en GHG zoals figuur 14 laat zien. Indien de opgebrachte 
grond verwijderd wordt benaderd de GLG en GHG deze karakteristieken. Vochtige hooilandsoorten zijn 
gebaat bij een GLG (-80 cm maaiveld) en GHG (–10 cm maaiveld), die passen bij figuur 14. 
 

 
Figuur 14. Optimale grondwaterkarakteristiek voor beekeerdgronden. (bron: waternood 2.1) 

 
Uit de aanwezige vegetatie is te herleiden dat het terrein geschikt is voor een Dotterbloemverbond. Als de 
de abiotische variabelen uit tabel 1 getoetst worden aan de parameters in bijlage 1 (tabel 1 en 2) dan 
voldoen deze ruimschoots aan de standplaatseisen van Dotterbloemhooiland voor calcium, alkaliniteit, pH, 
Gt (GLG en GHG) en EGV. Ook voor Elzenzegge elzenbroekontwikkelingen uit bijlage 1 (tabel 3) biedt het 
perceel goede ontwikkelingsmogelijkheden. 
Kijkend naar de verzamelde variabelen in tabel 2 (gemiddelde waarden van boorpunt 1 t/m 3) en de 
referentiewaarden in tabel 1 uit bijlage 2  past het bostype V (Elzenzegge/elzenbroek) het best bij de 
gevonden waarden zoals onderstaande gegevens toont. De GLG ligt dieper dan 60 cm – maaiveld omdat 
delen van het perceel opgehoogd zijn. Door de opgebrachte grond te verwijderen is een Gt II met een GLG 
van 60 cm haalbaar. 

 
Gewenste parameters  GLG 30 – 60 cm, Calcium > 50 mg/l, pH > 5,5  EGV >40 ms/m en IR >80% 
Gemeten waarden GLG 25 –  80 cm,  Calcium  42 mg/l,  pH   6,0  EGV   42 ms/m en IR  91% 
 
4.2 Kansen en knelpunten en consequenties voor natuurontwikkeling 

• In de visie (figuur 12) is de keuze gemaakt voor blokvormige percelen in Zuidbroek met een 
afwisseling van bos en grasland. Voor het perceel van Anema staat eerst bos gepland en daarna 
grasland. Bezonning is essentieel voor graslanden. Zodoende wordt van de visie afgeweken door het 
westelijke deel van het perceel als grasland in te richten en het oostelijke deel als bos.  

• Voorgesteld wordt om 2/3 deel van het perceel in te richten als vochtig hooiland waarin soorten als 
Dotterbloem, Echte Koekoeksbloem verspreid in de randen van het perceel voorkomen. Gezien de 
abiotiek en biotiek is de uitgaanssituatie gunstig. Hiervoor moet in ieder geval de opgebrachte en 
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voedselrijke  grond verwijderd worden om zodoende de natte standplaats voor de vochtig 
hooilandsoorten te bevorderen. Fosfaatonderzoek van het oorspronkelijke bodemprofiel is gewenst, 
omdat onbekend is wanneer deze grond is opgebracht.  

• Door een deel van de voedselrijke en verstoorde A-horizont te verwijderen (fosfaatonderzoek) 
behoort een spontaan ontwikkeld elzenbroekbos tot de mogelijkheden. Aan de Holhorstweg staan 
elzen als zaadbron en met de heersende zuidwesten wind is  spontane ontwikkeling van elzenbroek 
zeer kansrijk.  

• De recreatieve paden mogen niet stagnerend werken (daardoor fosfaatmobilisatie en 
pitrusontwikkeling) en kunnen gemakkelijk ingebed worden in het landschap. Door het perceel 
goed te profileren ontstaat een natuurlijke verhoging, die voldoende droge voeten waarborgt. 

• De visie laat een nieuw aan te leggen populierenrij zien langs de Holhorstweg. Deze boomsoort 
onttrekt fosfaat uit de bodem, dat via het blad in het najaar het perceel inwaait waardoor de 
voedselarme bodem ongewenst verrijkt wordt. Tevens geven hoge populieren te veel 
schaduwwerking, die ongunstig zijn voor hooilandbeheer. Knotbomen van elzen of essen zijn wel 
een optie en passen beter in dit historische landschap. Populierenrijen zijn kenmerkend voor de 
kleipolders rond Nijbroek als Bekendijk, Middendijk en Zeedijk.  

• De visie (figuur 13) laat een sloot zien die 1,5 meter diep is en die aangelegd moet worden rond het 
perceel. Zulke diepe sloten werken drainerend, laten een geringere vegetatie zien en passen niet in 
een natuurterrein met een Gt II. Vochtige hooilanden zijn gebaat bij een oppervlakkige ontwatering. 
De huidige sloten zijn vrij ondiep en moeten zeker niet verdiept worden.  

• De KRW wens van het Waterschap Veluwe  is een slotenpatroon die gunstig zijn voor een 
kerngebied van de Grote Modderkruiper. De slootjes krijgen een accoladevorm en een 
dimensionering (variërend van 30 cm tot 50 cm - maaiveld). Zo’n slotenpatroon past meer bij 
vochtige hooilanden. Dit betekent dat delen van de sloten meer verlanden met een sliblaag van 20 
cm waarin de modderkruiper zich kan handhaven. (zie figuur 15). Beheer van de sloten wordt zeer 
extensief. 

 

 
Figuur 15: basisbiotoop Grote Modderkruiper 

 
De huidige slootvegetatie rondom het perceel van Anema is heel divers qua florasoorten. De ene sloot is 
goed geschoond en de andere nauwelijks en daarmee ook de voedselrijkdom van de bodems. De sloten 
kennen alle een goed ontwikkelde vegetatie mede door de alkalinische waterkwaliteit en de geringe diepte, 
waardoor de planten als helofyten en drijvende planten voldoende licht en kooldioxide krijgen. Door de 
slootbodems van zuid naar noord af te laten lopen naar de A-watergang wordt de oppervlakkige afstroom 
van regenwater in de winter bevorderd en stroomt het voedselrijke gebiedsvreemde water stroomt niet 
zover door in de haarvaten van het perceel.  
 
4.3 Inrichtingsmaatregelen 

• Fosfaat onderzoek bepaalt de dikte van de af te voeren grond van het oorspronkelijke profiel 
(beekeerd) 

• Opgebrachte grond afvoeren. Meeste opgebrachte grond in middengedeelte en bij de ingang van 
het perceel. 

Een basisbiotoop voor de Grote 
Modderkruiper bestaat uit een netwerk van 
slootjes (figuur 12). Deze slootjes zijn 
tussen de 0,3 en 0,5 meter diep en 1,5 – 2,0 
meter breed en hebben bij voorkeur een 
accoladeprofiel. Een dergelijk profiel is 
gunstig voor de ontwikkeling van oever en 
waterplanten. (Bron: De Levende Natuur, 
jaargang 107 nr. 5) 
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• Slootpatroon zodanig laten functioneren dat voldoende regenwater wordt afgevoerd en voldoende 
water blijft staan voor de slootvegetatie en bijbehorende grote modder biotoop. Dit betekent meest 
ondiepe slootdeel aan de Holhorstweg.  

• Kwelwater moet niet afgevangen worden door sloten, daardoor moeten de sloten ondiep gehouden 
worden. 

• Stagnatie van regenwater kan voorkomen worden door het recreatieve wandelpad goed te 
profileren. 

 
4.4 Beheertypenkaart 
 

 
Figuur 16: Gewenste natuurdoeltypen 
 
Ndt 14.02 Hoog- en laagveenbos betreft bossen uit het Elzenverbond op natte standplaatsen (0,52 ha) 
Ndt 10.02 Vochtig hooiland (0,74 ha) 
 
 
Beheer volgt na inrichting. Afhankelijk van het fosfaatonderzoek kan een inrichtingsplan gemaakt kunnen 
worden.  
 
Het beheer voor vochtig hooiland (Ndt 10.02) zal bestaan uit jaarlijks maaien na de bloei van de gewenste 
soorten (augustus). Het grondwater voert voldoende basische stoffen aan waardoor de vegetatiezode 
voldoende gebufferd wordt. Bemesting is niet gewenst. 
 
Het beheer voor het bos (Ndt 14.02) bestaat in eerste instantie uit niets doen. De zaadbank van 
boomsoorten als elzen in de ondergrond moet aangesproken worden na verschraling. 
 
De indicatieve tarieven voor 2011 (niet officieel vastgesteld) is voor Ndt 14.02 (€24,--/ha/jaar) en voor Ndt 
10.02 (€ 1040,--/ha/jaar)  
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Bijlage 1 Tabellen met randvoorwaarden ontwikkelingen 
natuurdoeltypen 
  

 
 

Tabel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 
 
 
 
 
  
BV betekent basenverzadiging (bindingsplaats van 2-waardige kationen).  Tabel 3 
Bron :B-WARE research centre, Radboud Universiteit Nijmegen, 2006 
Cursus Ecologisch Herstelbeheer  

 

Natuurdoeltype GHG (cm) GLG (cm) pH-H2O

bodem

Gevoed door

mineraalrijk 

water

HCO3- 

bodemvocht

voorjaar

(mmol/l) 

Fe-gehalte 

bodemvocht 

voorjaar

(mmol/l) 

Trofiegraad Plantbeschikbaar P

(Olsenextractie) 

(µmol/l)

Hoogveen ± 10 cm + mv 5 cm -mv 3,5-5,0 -- 0,01 < 0,03 oligo- oligomeso 280 (210 - 420)
Natte heide 10+ mv - 20- mv 20-50 -mv 4,0 - 6,0 -- 0,001 - 0,033 0,06 (0,002 - 0,19) oligo- oligomeso 260 (100 - 500)
Nat heischraalgrasland 0-40- mv 40-120 -mv 4,5 - 6,0 -- < 0,03 0,02 - 0,05 oligo-meso 180 - 300
Kleine zeggenmoeras 20+ mv - 20-mv 40-80 -mv 4,5 - 6,5  Ja (kalkarm) 1,1 (0,001 - 2,8) 0,75 ('0,01 - 3,30) oligo-meso 270 (120 - 680)
Blauwgrasland 0-25 - mv 40-80 -mv 5,0 - 6,5 Ja (matig kalkrijk) 0,19 (0,03 - 0,37) 0,1 (0 - 0,35) oligo-meso 250 (100 - 400)
Dotterbloemhooiland 20+mv - 20-mv 40-80 -mv 5,5 - 7,0 ja 1,9 (0,60 - 4,0) 1,05 (0,5 - 1,6) meso-eutroof 300 (100 - 800)
Groot zeggenmoeras 20+mv - 0 mv 10 +mv - 50 -mv > 5,5 -- 3,8 (0,01 -7,4) < 0,30 meso-zeer eutroof 500 (100 - 900)
Rietmoeras 20+mv - 0 mv 11 +mv - 40 -mv > 5,0 -- -- -- matig- zeer eutroof --
Berkenbroekbos 10+ mv - 0 mv 40-80 -mv < 5,0 -- 0,203 (0,016-2,620) -- oligo-meso --
Elzenbroekbos 20+ mv - 20-mv 40-80 -mv (4,5) 5,5 - 6,5 ja 3,44 (1,0 - 5,57) -- meso-eutroof 300 (100 - 800)
Vogelkers-Essenbos 0-30 - mv 50-150 -mv 5,5 - 7,0 ja 4,59 (0,66 - 7,05) -- matig - eutroof --
Wilgenstruweel 40+mv - 0 mv 10 + mv - 40 -mv 4,5 - 7,5 -- -- -- eutroof-zeer eutroof --
Gagelstruweel 0-40 - mv 40-80 -mv < 6,5 -- -- -- oligo-meso --
Wilgenbroekbos 30 + mv - 0 mv 0-40 -mv > 7,5 -- -- 0,06 (0,002 - 0,19) eutroof-zeer eutroof --

Ranges = mediaan plus min-max waarden
Bronnen: Ertsen et al, 2005; B-ware BV & de Becker et al, 2004 ; Bal et al, 2001; Provincie Limburg, 2003; Kiwa (in druk).
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Bijlage 2  Kwelintensiteit Zuidbroek 
 

 
Kaart met kwelintensiteit (> 1,5 tot 2,0 m/dag) (Bron: Romeo-Neuteboom Spijker, Waterschap Veluwe)  
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1. Aanleiding en doel van het onderzoek 
 
Aanleiding 
Dienst Landelijk Gebied werkt in opdracht van provincie Gelderland aan een préadvies voor de invulling van natuurbeheertypen en globale 
inrichtingsmaatregelen voor een aantal percelen die zijn opgenomen in het Gelders Natuurnetwerk. De gronden zijn gelegen in het Drostendal, ten 
oosten van Apeldoorn en de rijksweg A50. De totale oppervlakte van deze percelen is circa 11,16 ha. De gemeente Apeldoorn is trekker van het 
proces om de doelen in dit gebied te realiseren. Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft een globale landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd. 
Uit deze analyse komt naar voren dat een biogeochemisch onderzoek gewenst is om daarmee de kansrijke plekken en knelpunten en 
oplossingsrichtingen te kunnen definiëren. Door middel van een (voor)onderzoek kunnen zowel de natuurpotenties als de mogelijkheden van 
verschillende verschralingsmethoden in kaart worden gebracht. Bij de gebiedsinrichting kunnen hiermee weloverwogen keuzes worden gemaakt. Het 
onderzoek is uitgevoerd door Onderzoekcentrum B-WARE. De resultaten worden toegelicht in voorliggende rapportage. 
 
Doel 
DLG heeft op basis van voorkennis, bestaande uit een veldonderzoek en gebiedskennis, een aantal monsterlocaties geselecteerd. Op deze locaties wil 
men inzicht hebben in de fosfaattoestand en bodemchemie in relatie tot doelvegetaties en de mogelijkheden voor beheer (maaien en afvoeren), 
afgraven en/of gericht uitmijnen met daarbij uitgewerkt de manier waarop en de met het verschralingsbeheer gepaard gaande termijnen (een 
gericht bemestingsadvies: kalium bij gras/klaver en stikstof+kalium bij verschralen met de bestaande zode).  
 
De volgende vragen worden beantwoord: 
1) Wat zijn de P-concentraties in de bodem op verschillende dieptes en hoe lang duurt het om deze te verschralen? 
2) Welk grasklaver-mengsel en welk bemestingsadvies (K en/of N) is vereist om optimaal uit te mijnen? 
3) Tot op welke diepte is de bodem verrijkt met fosfor, wat is de geadviseerde ontgrondingsdiepte? 
4) Welke natuurpotenties zijn er op basis van de bodemchemie? 
5) Welke aanvullende inrichtingsmaatregelen worden aanbevolen? 
 

Plangebied (bron: offerteverzoek DLG) 
De bodemkartering (figuur 1.1) heeft uitgewezen dat er op de inzijgingsgebieden van het beeksysteem hoge zwarte enkeerdgronden en 
laarpodzolgronden voorkomen. In het beekdal zelf komen beekeerdgronden en broekeerdgronden voor. Op de flanken zijn gooreerdgronden 
aangetroffen. De bodems zijn plaatselijk grindrijk. Ook zijn er kleidekken aangetroffen en cultuurdekken, zoals op de gooreerdgronden (cZn). Een 
deel van de broekeerdgronden hebben een opgebracht zanddek. Tijdens het veldwerk is op enkele plaatsen uittredend grondwater waargenomen. 
Uitgangspunt voor de inrichting is, voor zover mogelijk, het aansluiten bij de oorspronkelijke aardkundige waarden. Herstel van het oorspronkelijke 
reliëf heeft, wanneer mogelijk, de voorkeur. De beoogde vegetatietypen (figuur 1.2) op de kleiige beekeerdgronden zijn dotterbloemhooilanden en 
op de broekeerdgronden dotterbloemhooilanden met elzenbroekbos. Op de gronden met een cultuurdek kunnen mogelijk kruiden- en faunarijke 
akkers (graanteelt, roggeakkers) of kruiden- en faunarijk grasland ontwikkeld worden.  
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Figuur 1.1. Overzicht van de globale bodemkaart in het Drostendal. Bron: offerteverzoek DLG. 
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Figuur 1.2. Overzicht van de mogelijke natuurbeheertypen in het Drostendal. Bron: offerteverzoek DLG. 
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2. Achtergrondinformatie natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden 
      (zie voor meer informatie de brochure ‘van landbouw naar natuur’, digitaal verkrijgbaar op www.b-ware.eu) 
 
Bodem en de fosfaatproblematiek 
De bodem is geen statische entiteit. Bodembiota hebben een belangrijke invloed op de bodemstructuur, humusopbouw, vorming van 
bodemhorizonten en nutriëntenbeschikbaarheid. De abiotische bodemcondities zijn in belangrijke mate sturend voor de vegetatie. Ze zijn relatief 
eenvoudig te meten en te interpreteren en worden dan ook vaak gebruikt om veranderingen in de vegetatiesamenstelling te begrijpen en beheers- of 
herstelmaatregelen op te stellen in het kader van bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten.  
 
Als gevolg van het zeer intensieve gebruik van agrarisch gebied in Nederland levert de omvorming van voormalige landbouwgronden tot voedselarme 
(natte) natuurgebieden vaak problemen op. Wanneer gestreefd wordt naar de ontwikkeling van natuurbeheertypen als nat schraalland (N10-01) of 
vochtig hooiland (N10-02) is een (matig) voedselarm milieu vereist. Wanneer er in de bodem een overmaat is aan alle voedingstoffen gaan enkele 
snelgroeiende soorten (Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Akkerdistel, Witte klaver of Engels raaigras) overheersen en ontstaat een 
ruigtevegetatie. In vochtige tot natte P-rijke terreindelen treedt vaak massale groei van Pitrus of algenbloei op (figuur 2.1).  
 

 
Figuur 2.1. Pitrusvlaktes op (natte) voormalige landbouwgronden. A en C. Verruiging na het onvoldoende verwijderen van de fosfaatrijke grond. Foto’s: Maarten 
Veldhuis en Mark van Mullekom. B. Verruiging na vernatting zonder aanvullende maatregelen. Foto: Roland Bobbink.   

 

De kansen op een goede natuurontwikkeling (en het vóórkomen van doelsoorten) op voormalige landbouwgronden, wordt sterk bepaald door de 
beschikbaarheid van fosfor (P) in de bodem. In dit onderzoek zijn twee fosfaatconcentraties leidend: de totaal-P concentratie (totale hoeveelheid 
fosfor in de bodem) en de Olsen-P concentratie (de voor planten beschikbare hoeveelheid fosfor). Welke natuurbeheertypen zich kunnen ontwikkelen 
is echter niet alleen afhankelijk van de fosfaatconcentraties maar ook, onder andere, van de pH en de mate van buffering van de bodem en de 
stijghoogte en kwaliteit van het grondwater.  
 
Een bruikbare grenswaarde voor P-deficiëntie van bodems is een Olsen-P concentratie van 200-350 micromol P per liter verse bodem. Deze 
concentraties worden over het algemeen gemeten in soortenrijke vegetatietypen van voedselarme gronden. De Olsen-P concentraties in de toplaag 
van landbouwgronden liggen meestal echter ver boven de vereiste niveaus. Daarnaast zijn de totaal-P concentraties van de bodems van belang. Uit 

A B
a 

 

C 
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de totale fosfaatvoorraad kan door bodemprocessen weer P vrijkomen in de plantbeschikbare P-fractie. IJzerrijke bodems en kleibodems zijn van 
nature vaak relatief rijk aan totaal-P. Dergelijke bodems binden namelijk zeer goed fosfaat. Aangezien het fosfaat ook voor een groot deel wordt 
geïmmobiliseerd, kan op dit soort bodems de P-beschikbaarheid toch relatief laag blijven. Wel zullen dan veelal wat minder schrale graslandtypen 
kunnen worden ontwikkeld, zoals Dotterbloemhooilanden, Glanshaverhooilanden en Kamgrasweiden. Voor dit soort vegetatietype kan een Olsen-P 
grenswaarde worden gehanteerd van ±500-1000 micromol per liter verse bodem. 

Verschralingsmogelijkheden 
Als gevolg van het landbouwkundig gebruik is er een overmaat aan nutriënten aanwezig in de bodem. Na beëindiging van het agrarische gebruik 
neemt de stikstofbeschikbaarheid vaak sterk af. Voor de fosfaatbeschikbaarheid gaat dit niet op omdat dit in de bodem sterk wordt gebonden. 
Hiervoor is specifieke verschraling vereist. Het afvoeren van nutriënten via het gewas gaat echter langzaam, omdat slechts een klein deel van de 
drogestof uit N, P of K bestaat. Verschraling van voormalige landbouwgronden duurt veelal tientallen tot honderden jaren. Dit neemt echter niet weg 
dat het goed kan worden toegepast om, eventueel in combinatie met andere maatregelen, fosfaat af te voeren. Daarnaast voorkomt maaien het 
ontwikkelen van bomen en struwelen. Een mogelijk nadeel is dat doorgaans slechts de bovenste 30 cm van de bodem wordt verschraald wat een 
probleem kan zijn in grondwatergevoede systemen met een relatief dikke (40 cm) voedselrijke bouwvoor. Door middel van uitmijnen kan fosfaat 
ongeveer vier keer zo snel aan de bodem worden onttrokken.  
 
Inzet van grazers in weiden en halfopen landschappen voorkomt het dichtgroeien waardoor variatie in het gebied ontstaat. Begrazing van natte 
terreinen waarin zich Pitrus heeft gevestigd, lijkt vaak een averechts effect te hebben, omdat de meeste grazers nauwelijks Pitrus eten. Door 
betreding ontstaan bovendien open plekken in de vegetatie waar Pitrus weer kan kiemen en de dominantie hiervan juist toeneemt. De netto afvoer 
van nutriënten door middel van begrazen is echter beperkt. Om de ontwikkeling van waardevolle vegetaties mogelijk te maken is het verwijderen 
van de P-rijke toplaag daarom in veel gevallen een geschikt alternatief. De ontgrondingsdiepte kan worden bepaald door op verschillende diepten de 
Olsen-P en totaal-P concentratie te meten.  
 
Beheer na uitvoering van herstelmaatregelen 
Na ontgronding wordt het introduceren van doelsoorten (vers maaisel/plagsel) uit lokale referentiegebieden geadviseerd. Zeldzame en bijzondere 
soorten (meestal tevens de doelsoorten) vestigen zich namelijk doorgaans niet of slechts na lange tijd. Op de vaak sterk ontwaterde en sterk 
bemeste voormalige landbouwgronden is van de oorspronkelijke zaadbank vaak niets meer over. Het achterwege laten van deze maatregel is zonde 
van de vele inspanningen die zijn gedaan om de juiste abiotische randvoorwaarden (bodem en hydrologie) te creëren voor de beoogde doelsoorten. 
 
In grondwatergevoede systemen is de grondwaterinvloed en –kwaliteit van belang. Het grondwater dient globaal van oktober tot april uit te treden 
aan maaiveld of via capillaire opstijging de wortelzone te bereiken. Indien (her)vernatting van grondwatergevoede systemen plaatsvindt, door 
maaiveldverlaging of bijvoorbeeld het dempen van ontwateringssloten, is het van belang dat voldoende doorstroming plaatsvindt. Stagnatie van 
water kan leiden tot het vrijkomen van fosfor en ongewenste verruiging. Dit wordt versterkt onder sulfaatrijke omstandigheden. Afvoer vindt, indien 
mogelijk, bij voorkeur plaats via het bestaande reliëf. Daarnaast is het van belang om een natuurlijk peilbeheer te hanteren met wisselende 
waterstanden. Droogval van de toplaag in de zomermaanden is vaak essentieel voor de immobilisatie van fosfaat en de vegetatieontwikkeling.  
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3. Veldwerkzaamheden en monsterlocaties  
 
Op 24 april 2014 zijn de locaties bemonsterd op door DLG vastgestelde dieptes. Tevens is de grondsoort (inclusief horizonten) beschreven tot 100 cm-
mv. Hierbij is tevens de actuele grondwaterstand en de GLG/GHG, indien waar te nemen in het profiel, genoteerd. In bijlage 1 worden de 
boorprofielen (inclusief coördinaten) weergegeven. De monsterlocaties worden weergegeven in figuur 3.1 en 3.2.  
 

 
 

Figuur 3.1. Overzicht van het plangebied en de monsterlocaties op basis van de coördinaten in bijlage 1.  
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Figuur 3.2a. Overzicht van het plangebied en de monsterlocaties op een luchtfoto. Bron: Dienst Landelijk Gebied. 
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Figuur 3.2b. Overzicht van het plangebied en de monsterlocaties op een hoogtekaart. Bron: Dienst Landelijk Gebied. 
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4. Resultaten  
 
4.1. Bodemchemie en ontwikkelingsmogelijkheden 

Per monsterlocatie worden in een tabel de belangrijkste abiotische factoren kort toegelicht. Hierin zijn onder andere de fosfaatconcentraties 
opgenomen (Olsen-P en totaal-P). Op basis van de verhouding tussen de Olsen-P en P-totaal concentratie (beschikbare P-fractie) is een P-totaal 
streefconcentratie berekend (deze varieert op basis van de P-beschikbaarheid die beïnvloed wordt door o.a. de lemigheid, ijzer- en 
calciumconcentraties van de bodem). Op basis van het verschil tussen de streefconcentratie en de actuele totaal-P concentratie is per bemonsterde 
laag een verschralingsduur berekend bij uitmijnen (P-afvoer: 40 kg/ha/jr). Traditioneel beheer van maaien en afvoeren (P-afvoer: 10 kg/ha/jr) duurt 
vier keer zo lang. Let op: voor het berekenen van de totale verschralingsduur op een bepaalde diepte moeten, in verband met de worteldiepte van 
planten, de verschralingsduren van een bodempakket van 30 cm bij elkaar worden opgeteld. Het bodemtype en de totale ijzer- en 
calciumconcentraties van de bodem zijn met name relevant met het oog op de potentiële natuurbeheertypen. Bodems met een totaal-Ca 
concentratie van >20 mmol/l en een Ca-NaCl concentratie van meer dan 4000-5000 µmol/l zijn over het algemeen voldoende gebufferd.  
 
In tabel 4.1 worden de resultaten van het bodemchemisch onderzoek gegeven. Voor de beoogde natuurdoeltypen in dit onderzoek wordt gerekend 
met Olsen-P streefconcentraties van overwegend 500 µmol/l (nat schraalland/vochtig hooiland op ijzer- en/of calciumrijke bodems). Daarnaast is de 
verschralingsduur tot een Olsen-P concentratie van 1200 µmol/l berekend (indicatief voor een kruiden- en faunarijk grasland) op de gronden met een 
cultuurdek. Op de ontwikkeling van een kruiden- en faunarijke akker wordt apart ingegaan. 
 
Toelichting tabel 4.1: Overzicht van de grondwaterstanden (GWS = grondwaterstand. GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand. GHG = gemiddeld hoogste 
grondwaterstand, allen in cm-mv), de grondsoort (zie ook bijlage 1. bv = bouwvoor), de horizontcode (HZT) en de bodemchemie per monsterlocatie. T= type 
grondgebruik waarbij G = grasland, A = akker. NBT = potentieel natuurbeheertype (bron: DLG). MV = massa/volumeverhouding van de bodem in kg/l; V = 
vochtpercentage; OS = percentage organische stof (DS<2mm); LU = lutumpercentage; Ols-P = plantenbeschikbaar fosfaat (Olsen-P) in een bicarbonaatextractie 
(DS<2mm) in µmol per liter bodem; -t = totaalconcentratie (DS<2mm) in mmol per liter bodem, Pbs = beschikbare fosfaatfractie in mol/mol (Olsen-P/totaal-P); 
FC/P = totaal(Fe+Ca)/totaal-P in mol/mol. -z = concentraties in een NaCl-extractie (DS<2mm) in µmol per liter bodem. Al/Ca = aluminium/calcium-ratio (mol/mol). 
BV = indicatieve basenverzadiging. N-tot = N-totaal in mg N/kg, NLV = N-leverend vermogen in kg N/ha, Pw = mg P2O5/l in een waterextractie; P-AL = beschikbare 
fosforconcentratie in een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer in mg P2O5/100 gram droge bodem; K = K-PAE: kaliumconcentratie in een calciumchloride-oplossing in 
mg/kg; K-gt = K-getal op basis van de K-PAE concentratie (omgerekend naar K-HCl) en het organische stofpercentage (door BLGG). pH-c = zuurgraad van de bodem in 
een calciumchloride oplossing. UM5 = indicatieve verschralingsduur per bemonsterde laag door middel van uitmijnen (in jaren) bij een P-afvoer van 40 kg/ha/jaar 
op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 500 µmol/l (vochtig hooiland) en totaal-P > 4 mmol/l (B-WARE). KG: idem, echter Olsen-P streefconcentratie: 1250 
µmol/l (indicatie voor een kruidenrijk grasland). Deze indicatieve kleuren horen bij de volgende klassen:  

0 voldoende P-arm LUTUMPERCENTAGE:
1-5 zeer kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen en kansrijk d.m.v. maaien en afvoere < 8 zand
6-10 (zeer) kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen 8-18 zeer tot matig lichte zavel
11-20 kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen 18-25 zware zavel 
21-50 matig tot beperkt kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen >25 klei
51-100 ongeschikt voor verschraling I
>100 ongeschikt voor verschraling II  
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Tabel 4.1: Overzicht van de grondwaterstanden, de grondsoort, de bodemchemie en de verschralingsduur door middel van uitmijnen op de verschillende locaties. 

Voor een uitgebreide toelichting: zie pagina 17. 
Nr GWS GLG  GHG T Diepte Grondsoort HZT NBT OS LU V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t FC/P K-t Mg-t S-t Al-z Ca-z Al/Ca BV P-z NO3-z NH4-z N-t NLV Pw P-AL K K-gt pH U5 KG

1 40 60 20 G 0-20 Klei, humeus, bv ApX VH 15,9 8 35 0,7 977 27,0 0,04 214 74 368 16 5,5 20 21 89 24625 0,00 100 0,6 380 23 3290 170 15 18 41 10 5,4 21 0
20-30 Klei, humeus, bv ApX 15,6 11 42 0,8 126 8,9 0,01 334 121 388 57 8,4 33 21 49 34044 0,00 100 0,0 77 18 3170 157 3 6 20 5 5,6 0 0
30-40 Klei, st.grindig BXC 2,4 8 18 1,3 52 4,6 0,01 127 43 65 23 9,3 26 7 176 26172 0,01 99 0,4 18 8 930 104 5 9 13 11 6,2 0 0
40-50 Klei, zandig CX 1,4 1 15 1,5 47 5,1 0,01 120 34 58 18 9,4 27 7 74 11698 0,01 99 0,0 31 97 500 92 4 7 11 8 6,5 0 0

2 50 70 30 G 0-20 Klei, humeus, bv Ap VH 11,4 10 32 0,9 1676 61,0 0,03 171 74 1018 18 5,4 20 16 45 18469 0,00 99 3,1 685 79 4530 215 29 39 112 19 5,8 67 24
20-30 Klei BXC 10,7 13 39 0,9 293 29,2 0,01 186 87 1537 56 7,7 28 9 82 26877 0,00 100 1,1 269 21 2620 151 3 6 34 10 5,6 0 0
30-40 Zand, kleiig, grindig C 2,1 <1 19 1,4 234 11,4 0,02 168 62 464 46 12,1 27 4 198 21589 0,01 99 0,1 120 13 390 89 3 6 22 14 6 0 0
40-50 Zand, kleiig, grindig C 0,9 2 16 1,5 98 4,1 0,02 102 29 70 24 10,1 21 3 61 9422 0,01 99 0,5 36 72 230 84 4 7 20 14 5,9 0 0

3 70 90 40 G 0-20 Opgebr. kleiig zand A VH 4,3 1 17 1,3 1885 19,0 0,10 117 53 70 6 8,3 17 9 37 14149 0,00 99 20,5 568 289 960 105 36 48 42 19 6,4 22 10
20-45 Opgebr. kleiig zand A 4,0 3 13 1,2 1672 17,1 0,10 142 118 77 11 11,0 36 7 74 18182 0,00 99 5,6 1330 174 1830 129 41 61 60 20 6,4 23 8
45-55 Klei, humeus, oud mv AX 12,3 10 30 0,8 1396 57,1 0,02 202 106 591 12 8,2 17 20 8 23762 0,00 95 3,8 728 2969 3220 168 35 65 118 23 5,5 29 5
55-65 Zand BC 2,0 4 16 1,3 366 7,6 0,05 145 34 150 24 10,9 18 5 32 9162 0,00 94 1,2 145 1190 400 99 8 15 37 19 5,8 0 0

4 40 60 20 G 0-10 Klei Ap VH/ 14,5 8 40 0,7 1987 43,8 0,05 183 100 193 7 5,9 19 27 77 27485 0,00 99 11,6 700 454 6610 230 52 68 100 12 5,4 26 13
10-20 Klei Ap EB 16,1 9 36 0,9 1380 32,9 0,04 231 104 192 9 7,0 26 24 54 32427 0,00 100 3,3 542 40 6530 230 43 66 49 6 5,8 16 2
20-30 Veraardend veen AX 28,1 12 51 0,6 908 65,6 0,01 259 135 307 7 4,3 18 25 20 31752 0,00 100 2,5 186 44 5390 229 39 66 31 5 5,7 23 0
30-40 Veraardend veen AX 44,3 7 66 0,3 297 15,5 0,02 148 73 146 14 2,6 11 16 30 33383 0,00 99 2,8 159 219 4540 205 31 56 32 6 5,3 0 0
40-50 Zand, grindig BC 2,2 2 19 1,5 170 5,2 0,03 128 35 64 19 9,1 30 7 46 12069 0,00 99 1,3 118 75 460 91 5 9 15 11 6,1 0 0

5 55 80 30 G 0-15 Klei, zandig, bv Ap VH/ 10,0 2 34 0,8 2552 20,5 0,12 105 22 87 5 8,2 20 8 57 9300 0,01 98 26,0 480 143 1580 122 38 55 92 28 5 19 12
15-25 Klei, zandig, bv Ap EB 6,0 3 19 1,0 2069 56,5 0,04 156 98 468 10 12,4 17 19 73 13682 0,01 99 2,2 744 47 1290 114 33 47 88 32 5 33 17
25-35 Klei, zandig, bv Ap 22,5 4 47 0,5 818 26,9 0,03 67 40 239 10 5,0 8 11 24 26774 0,00 100 1,1 1062 69 1710 126 22 33 87 29 5,9 8 0
35-45 Veraard veen A 47,4 8 61 0,4 447 99,7 0,00 107 132 576 7 8,9 11 47 160 35031 0,00 97 2,4 43 1158 8440 230 25 39 227 22 5,4 0 0

6 55 90 40 G 0-20 Klei, zandig, opgebr? A VH/ 11,5 2 31 0,9 2686 35,0 0,08 89 51 133 5 10,7 17 28 102 18046 0,01 99 11,7 536 180 5120 230 71 110 213 35 5,7 45 29
20-35 Klei, zandig, opgebr? A EB 12,6 7 29 0,8 1989 30,2 0,07 127 55 109 5 12,0 17 19 70 21872 0,00 99 2,9 843 66 3290 170 52 89 236 42 5,5 27 13
35-45 Veraard veen A 77,0 11 73 0,3 140 14,3 0,01 107 165 167 23 8,8 11 42 34 33158 0,00 98 1,6 37 1315 11590 230 23 36 474 32 5,5 0 0
45-55 Veraard veen A 31,0 6 59 0,4 96 6,3 0,02 81 160 117 44 8,8 14 41 5 23119 0,00 98 1,3 45 1261 15630 230 20 20 457 28 5,7 0 0

7 55 80 40 A 0-20 Klei, zandig, bv ApXX VH 6,0 8 25 1,4 2499 45,2 0,06 281 81 503 13 24,7 30 16 64 21655 0,00 99 3,5 1034 51 2100 137 25 40 258 73 5,9 57 35
20-30 Klei, zandig AXXC 5,5 9 22 1,1 1817 31,7 0,06 275 59 365 13 17,3 25 11 51 20500 0,00 100 1,0 891 17 1820 139 24 37 151 51 5,9 18 8
30-40 Klei, zandig AXXC 4,2 6 19 1,2 417 11,2 0,04 309 61 340 36 14,7 25 8 136 15971 0,01 99 0,6 328 2 820 101 18 25 95 41 5,7 0 0
40-50 Zand, st.grindig CX 0,6 2 12 1,6 399 6,3 0,06 115 30 94 20 11,0 20 2 14 6787 0,00 100 1,1 176 15 400 99 14 16 57 24 6,2 0 0

8 70   50 G 0-20 Klei, st.zandig, bv ApX VH 4,9 5 20 1,0 2727 37,3 0,07 180 42 195 6 3,9 16 9 36 13984 0,00 99 8,3 257 41 2150 138 48 63 34 13 5,5 48 32
20-40 Klei, st.zandig, bv ApX 3,6 6 17 1,1 858 14,9 0,06 185 42 252 20 2,4 14 5 55 14992 0,00 99 2,8 163 19 1190 111 16 20 15 11 5,3 10 0
40-50 Zand, st. grindig C 0,7 5 13 1,5 326 4,6 0,07 86 25 85 24 4,4 12 1 7 8918 0,00 100 1,6 64 15 200 99 5 8 14 11 5,9 0 0
50-60 Zand, st. grindig C 0,4 13 13 1,6 338 4,1 0,08 93 22 65 21 6,0 15 1 85 8393 0,01 99 0,6 31 22 <200 93 7 6 14 11 6 0 0

9     80 A 0-20 Klei, zandig, grindig, bv Ap KA/ 5,8 2 19 1,0 2769 24,8 0,11 116 33 60 4 6,5 11 10 26 10935 0,00 99 9,3 1350 180 1810 128 40 59 102 29 5,1 32 21
20-35 Klei, zandig, grindig, bv Ap KG 5,4 2 19 1,0 2534 24,4 0,10 124 31 57 4 6,9 10 10 30 10492 0,00 99 3,5 580 42 1710 126 41 59 100 30 5,3 23 15
35-45 Zand, st. grindig BE 0,7 2 6 1,5 672 6,3 0,11 79 14 21 6 5,5 4 3 11 2951 0,00 99 1,6 80 16 310 72 18 22 54 24 6,1 1 0

10 70 90 45 G 0-20 Klei, zandig, bv ApX VH 5,9 3 20 1,0 2744 29,6 0,09 140 38 97 5 4,7 12 11 89 12538 0,01 99 16,3 376 79 2070 136 47 60 31 12 5,4 38 25
20-40 Zand, kleiig, grind, verst. AXXC 5,5 4 19 1,0 1167 14,9 0,08 172 33 67 7 5,3 13 7 41 11161 0,00 99 3,2 208 43 1510 120 37 48 19 11 5,4 13 0
40-50 Zand, grindig C 1,6 4 15 1,4 480 6,1 0,08 163 28 73 16 7,4 14 4 59 8547 0,01 99 0,8 33 6 550 93 13 11 25 14 5,4 0 0
50-60 Zand, grindig C 0,5 2 11 1,7 455 2,9 0,16 137 17 34 18 9,7 15 2 83 5934 0,01 98 1,8 31 4 <200 78 14 9 31 16 5,8 0 0

11     70 G 0-20 Zand, kleiig KA/ 5,8 2 18 1,0 3710 32,2 0,12 130 37 71 3 4,1 11 8 78 12278 0,01 98 52,2 1236 412 2290 142 67 82 31 9 5,2 43 33
20-40 Zand, kleiig KG 4,7 2 16 1,2 2157 18,9 0,11 142 30 63 5 4,2 10 6 181 10386 0,02 98 10,7 122 56 1150 100 28 34 20 12 5 23 12
40-50 Zand, grindig BC 0,9 2 10 1,5 637 5,2 0,12 128 14 62 15 5,7 9 2 112 4954 0,02 97 4,5 57 17 310 87 8 8 18 11 5,6 1 0

12 60 90 40 G 0-20 Klei, zandig, st.grindig ApX VH 5,1 5 21 1,1 2734 30,5 0,09 178 38 125 5 3,9 13 10 104 15176 0,01 99 10,4 382 83 2310 142 44 56 30 11 5,2 39 26
20-35 Klei, zandig, st.grindig ApX 4,7 6 20 1,1 1898 22,9 0,08 187 36 121 7 4,2 13 8 44 14048 0,00 99 3,0 161 33 1320 115 27 35 23 12 5 20 9
35-45 Klei, zandig, st.grindig CX 1,3 5 13 1,6 885 9,0 0,10 178 32 101 15 7,4 18 4 78 7571 0,01 99 1,0 35 19 340 77 14 11 18 11 5,3 3 0  
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In het gebied is sprake van een overwegend ijzer- en calciumrijke zandige (sterk grindige) bodem met lokaal een kleidek (o.a. 1-4) of (veraard) veen 
in de ondergrond. De toplaag is verrijkt met fosfaat en de concentraties nemen af in de diepte. Op basis van de concentraties totaal en uitwisselbaar 
calcium ligt de ontwikkeling van een blauwgrasland of dotterbloemhooiland (of elzenbroekbos) voor de hand. De totaal calcium (Ca-t) concentraties 
variëren op locatie 1-7 globaal van 35-150 mmol/l en de concentraties uitwisselbaar calcium (Ca-z) van 9.000-35.000 µmol/l. Op de hoger gelegen 
locaties 8-12 variëren de totaal calciumconcentraties globaal van 15-40 mmol/l en de concentraties uitwisselbaar calcium (Ca-z) van 5.000-15.000 
µmol/l.  Wanneer de calciumconcentraties hoger zijn in de toplaag dan is dit mogelijk een gevolg van een hogere lutumfractie (meer 
calciumhoudende klei in de toplaag) in de toplaag en/of landbouwkundige bekalking. Met name op de locaties 1-8 zijn hogere ijzerconcentraties 
gemeten in de (oorspronkelijke) toplaag. Dit is mogelijk het gevolg van ijzerrijke kwel in het verleden of afzettingen met ijzerrijke klei (hogere 
lutumfractie). De voor planten beschikbare P-fractie (Pbs) varieert tussen circa 0,01-0,10. Dit betekent dat 1-10% van het totaal-P in de bodem 
beschikbaar is voor planten (Olsen-P). Het voor planten beschikbare P-percentage is op ijzer- en calciumhoudende locaties veelal lager. De calcium- 
en ijzerconcentraties kunnen de beschikbaarheid van fosfaat namelijk verlagen: Fosfor wordt in bodems zeer effectief geïmmobiliseerd door 
adsorptie aan ijzer(hydr)oxiden en door de vorming van ijzerfosfaat zouten zoals  Fe3(PO4)2 (onder anaërobe condities) en FePO4 onder aërobe 
condities. Voor de P-immobiliserende werking van calcium is de vorming van relatief slecht oplosbare calciumfosfaat complexen verantwoordelijk. 
Dit calcium gebonden-P is meestal slecht oplosbaar en komt slechts zeer langzaam vrij door verweringsprocessen.  
 
De verschralingsduren (standaard op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 500 µmol/l) en ontwikkelingsmogelijkheden worden per locatie 
beknopt toegelicht. Zie paragraaf 3.2 voor een specificatie van het uitmijnadvies en paragraaf 3.3 voor overige inrichtingsadviezen en 
aandachtspunten.  

1. De bovenste 20 cm is verrijkt met fosfor (27 mmol totaal-P en 977 µmol/l Olsen-P). Verschraling van de bovenste 20 cm door middel van 
uitmijnen duurt circa  21 jaar. Wanneer de bovenste 20 cm wordt afgegraven komt een relatief P-arme (8,9 mmol totaal-P en 126 µmol/l 
Olsen-P) ijzerrijke (388 mmol/l) en calciumrijke (121 mmol/l Ca-t en 34044 µmol/l Ca-z), kleiige bodem (11% lutum) aan het oppervlak. 
Onder de juiste hydrologische omstandigheden is deze bodemlaag geschikt voor de ontwikkeling van een vochtig hooiland 
(dotterbloemhooiland). Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de concentratie totaal calcium (43 mmol/l) en zout-uitwisselbaar calcium (26172 
µmol/l) lager en ligt de ontwikkeling van een nat schraalland (blauwgrasland, veldrusschraalland) voor de hand.  

2. De bovenste 20 cm is sterk verrijkt met fosfor (61 mmol totaal-P en 1676 µmol/l Olsen-P).  Verschraling van de bovenste 20 cm door middel 
van uitmijnen duurt circa 67 jaar. Wanneer de bovenste 20 cm wordt afgegraven komt een P-armere (29,2 mmol totaal-P en 293 µmol/l 
Olsen-P) zeer ijzerrijke (1537 mmol/l) en calciumhoudende (87 mmol/l Ca-t en 26877 µmol/l Ca-z) kleiige (13% lutum) bodem aan het 
oppervlak. De totaal-P concentraties is nog relatief hoog (droogval van de toplaag in de zomermaanden is hierdoor essentieel!), echter de 
Olsen-P concentratie is relatief laag doordat veel P wordt geïmmobiliseerd door met name ijzer. Onder de juiste hydrologische 
omstandigheden is deze bodemlaag geschikt voor de ontwikkeling van een vochtig hooiland (dotterbloemhooiland) De onderliggende 
zandbodem is bodemchemisch geschikt voor de ontwikkeling van een nat schraalland (blauwgrasland, veldrusschraalland). 

3. Op deze locatie is sprake van 45 cm opgebracht P-rijk kleiig zand (zie ook figuur 3.2a). Verschraling van de bovenste 30 cm door middel van 
uitmijnen duurt circa 31 jaar. Een kruidenrijk grasland kan door middel van 13 jaar uitmijnen worden ontwikkeld. Op 45 cm-mv begint het 
oorspronkelijke maaiveld. Deze kleiige bodemlaag (45-55 cm-mv) is sterk verrijkt met fosfor (57 mmol totaal-P en 1396 µmol/l Olsen-P).  
Wanneer het oorspronkelijke reliëf wordt hersteld (45 cm afgraven) is een aanvullend uitmijnbeheer van 23 jaar vereist. Wanneer echter 10 
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cm extra wordt afgegraven (55 cm) komt een relatief P-arme (7,6 mmol totaal-P en 366 µmol/l Olsen-P) ijzerhoudende (150 mmol/l) en 
matig calciumhoudende (34 mmol/l Ca-t en 9162 µmol/l Ca-z) zandbodem aan het oppervlak. Onder de juiste hydrologische omstandigheden 
is deze bodemlaag geschikt voor de ontwikkeling van een nat schraalland (blauwgrasland).  

4. De laag gelegen locaties 4, 5 en 6 (broekeerdgronden) vertonen een overeenkomstig beeld: de veraarde veenbodem op 30 (loc. 4) en 35 cm 
(loc. 5 en 6) diepte is P-arm. Op locatie 4 is de bovenste 30 cm (20 cm klei/zand inclusief 10 cm veraard veen) sterk verrijkt met fosfor (21-
57 mmol totaal-P en 908-1987 µmol/l Olsen-P). Verschraling van de bovenste 30 cm door middel van uitmijnen duurt circa  65 jaar. Wanneer 
de bovenste 30 cm wordt afgegraven komt een relatief P-armere (15,5 mmol totaal-P en 297 µmol/l Olsen-P) ijzerrijke (148 mmol/l) en 
calciumhoudende (73 mmol/l Ca-t en 33383 µmol/l Ca-z), veraarde veenbodem (44% organische stof) aan het oppervlak. Onder de juiste 
hydrologische omstandigheden is deze bodemlaag geschikt voor de ontwikkeling van een vochtig hooiland (dotterbloemhooiland) of 
Elzenbroekbos. Het is echter de vraag in hoeverre het zinvol/risicovol is om een 10 cm dik organisch laagje te handhaven. Wanneer het 
voldoende nat is lijkt dit geschikt voor de ontwikkeling van broekbos met soortenrijke ondergroei. Wanneer het te droog wordt kan verdere 
oxidatie/afbraak en P-mobilisatie optreden en wordt geadviseerd om dit laagje te verwijderen. Wanneer 40 cm wordt afgegraven (tot op het 
zand) is de concentratie totaal calcium (35 mmol/l), zout-uitwisselbaar calcium (12069 µmol/l) en ijzer (64 mmol/l) lager en ligt de 
ontwikkeling van een nat schraalland (blauwgrasland) voor de hand. Wanneer ingezet wordt op bosontwikkeling kan tevens een 
elzenbroekbos worden ontwikkeld met soortenrijke ondergroei.  

5. Op locatie 5 is de bovenste 20 cm sterk verrijkt met fosfor (20-56 mmol totaal-P en 2069-2552 µmol/l Olsen-P). Verschraling van de huidige 
toplaag door middel van uitmijnen duurt circa 57 jaar. Op 20-35 cm-mv is de bouwvoor minder rijk aan Olsen-P met een concentratie van 818 
µmol/l (totaal-P: 26,9 mmol/l). Deze bodemlaag lijkt geschikt voor de ontwikkeling van elzenbroekbos (waarschijnlijk met een wat verruigde 
ondergroei). Wanneer de bovenste 35 cm wordt afgegraven komt een ijzerrijke (576 mmol/l) en calciumrijke (132 mmol/l Ca-t en 35031 
µmol/l Ca-z), veraarde veenbodem (47% organische stof) aan het oppervlak met een Olsen-P concentratie van 447 µmol/l en een totaal-P 
concentratie van 99,7 (!) mmol/l. Dit venige pakket is 20 cm dik(35-55 cm-mv) en onder de juiste hydrologische omstandigheden (droogval 
van de toplaag in de zomermaanden is essentieel om P-nalevering te voorkomen) geschikt voor de ontwikkeling van een vochtig hooiland 
(dotterbloemhooiland) of Elzenbroekbos. Een alternatief is het afgegraven (tot op het zand: 55 cm-mv) voor de ontwikkeling van een 
elzenbroekbos (dit is een veronderstelling, de zandbodem is niet geanalyseerd).  

6. Op locatie 6 is de bovenste 35 cm sterk verrijkt met fosfor (30-35 mmol totaal-P en 1989-2686 µmol/l Olsen-P). Verschraling van de huidige 
toplaag door middel van uitmijnen duurt circa 62 jaar. Wanneer de bovenste 35 cm wordt afgegraven komt een ijzerrijke (165 mmol/l) en 
calciumrijke (167 mmol/l Ca-t en 33158 µmol/l Ca-z), veraardende veenbodem (77% organische stof) aan het oppervlak met een Olsen-P 
concentratie van 140 µmol/l en een totaal-P concentratie van 14,3 mmol/l. Dit venige pakket is 55 cm dik(35-90 cm-mv) en onder de juiste 
hydrologische omstandigheden (droogval van de toplaag in de zomermaanden is waarschijnlijk belangrijk om P-nalevering te voorkomen) 
geschikt voor de ontwikkeling van een vochtig hooiland (dotterbloemhooiland) of Elzenbroekbos.  

7. De bovenste 30 cm is sterk verrijkt met fosfor (32-45 mmol totaal-P en 1817-2499 µmol/l Olsen-P). Verschraling van deze toplaag door 
middel van uitmijnen duurt circa  75 jaar. Wanneer de bovenste 20 cm wordt afgegraven resteert een uitmijnperiode van circa 18 jaar. 
Wanneer de bovenste 30 cm wordt afgegraven komt een relatief P-arme (11,2 mmol totaal-P en 417 µmol/l Olsen-P) ijzerrijke (340 mmol/l) 
en calciumhoudende (61 mmol/l Ca-t en 15971 µmol/l Ca-z) licht kleiige zandbodem (6% lutum) aan het oppervlak. Onder de juiste 
hydrologische omstandigheden is deze bodemlaag geschikt voor de ontwikkeling van een nat schraalland (blauwgrasland of 
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veldrusschraalland) of wellicht een (minder gebufferde variant van een) vochtig hooiland (dotterbloemhooiland). Wanneer 40 cm wordt 
afgegraven is de concentratie totaal calcium (30 mmol/l) en zout-uitwisselbaar calcium (6787 µmol/l) lager en ligt de ontwikkeling van een 
nat schraalland (heischraal grasland, blauwgrasland) voor de hand.  

8. De bovenste 20(-40) cm is sterk verrijkt met fosfor (37,3 mmol totaal-P en 2727 µmol/l Olsen-P). Verschraling van deze toplaag door middel 
van uitmijnen duurt circa  58 jaar of 32 jaar voor de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland. Wanneer de bovenste 20 cm wordt 
afgegraven resteert een uitmijnperiode van circa 10 jaar (Olsen-P streefconcentratie 500 µmol/l). Na het afgraven van de bovenste 20 cm 
(GHG = 50 cm-mv) is de bodem geschikt voor de ontwikkeling van een kruiden- en faunarijk grasland of glanshaverhooiland/kamgrasweide(?). 
Wanneer de bovenste 40 cm wordt afgegraven komt een relatief P-arme (4,6 mmol totaal-P en 326 µmol/l Olsen-P) ijzerhoudende (85 
mmol/l) en matig calciumhoudende (25 mmol/l Ca-t en 8918 µmol/l Ca-z) grindige zandbodem aan het oppervlak. Deze bodemlaag is 
geschikt voor de ontwikkeling van een vochtig schraalland (heischraal grasland) of nat schraalland (heischraal grasland, blauwgrasland).  

9. Aangezien de toplaag (35 cm) sterk verrijkt is met fosfor (24-25 mmol totaal-P en 2534-2769 µmol/l Olsen-P) is verschralingsbeheer vereist 
voor de ontwikkeling van het beoogde kruidenrijk grasland. Door middel van een uitmijnbeheer van maximaal 31 jaar kan een Olsen-P 
concentratie van 1250 µmol/l worden gerealiseerd. Wanneer 20 cm wordt afgegraven volstaat een uitmijnperiode van 15 jaar. Bij maaien en 
afvoeren (van de huidige toplaag) zal de soortenrijkdom waarschijnlijk slechts langzaam en beperkt toenemen op basis van de P-rijkdom. 
Wanneer 35 cm wordt afgegraven komt een matig P-houdende (6,3 mmol totaal-P en 672 µmol/l Olsen-P) relatief ijzerame (21 mmol/l) en 
matig calciumhoudende (14 mmol/l Ca-t en 2951 µmol/l Ca-z) grindige zandbodem aan het oppervlak. Deze bodem is geschikt voor de 
ontwikkeling van droge heide (of heischraal grasland) waarbij een eenmalige bekalking van 2000 kg Dolokal per hectare wordt geadviseerd. 
Voor de ontwikkeling van een kruidenrijke akker (kader 1) is vooral de pH-NaCl en de nitraatconcentratie relevant (tabel 4.2, waarbij de 
concentraties zijn uitgedrukt per kilogram droge bodem om vergelijking met de referentieconcentratie in kader 1 mogelijk te maken). Deze 
is momenteel nog te hoog waardoor het type ‘voedselrijke akker’ tot ontwikkeling zal komen. Dit is niet bijzonder. Geadviseerd wordt om 
enkele jaren (3-5) ‘commercieel’ graan te verbouwen (zonder bemesting) waardoor de resterende nitraatconcentraties minder hoog zijn en 
de meer nitrofiele, bedreigde soorten het goed kunnen doen (bijv. klaproos, korenbloem etc. inbrengen). In verband met de hoge P-
concentraties is het van belang om de bedekking hoog te houden (dus ook het wild eruit houden). Dit voorkomt een explosieve groei van 
wortelonkruiden (kweek, witbol, akkerdistel, etc.). De ontwikkeling van een ‘korenbloem-type’ is mogelijk. Naarmate het schraler wordt 
(minder beschikbaar N en P) kan de soortensamenstelling verschuiven/toenemen (kader 1). Voor de soorten van echt schrale akkers 
(korensla, handjesereprijs, tasjeskruid, dwergviltkruid e.d.) is totaal-P waarschijnlijk te hoog. 
 
Tabel 4.2: Overzicht van de grondsoort (zie ook bijlage 1. bv = bouwvoor), de horizontcode (HZT) en de bodemchemie per monsterlocatie. T= type 
grondgebruik waarbij G = grasland, A = akker. NBT = potentieel natuurbeheertype (bron: DLG). MV = massa/volumeverhouding van de bodem in kg/l; V = 
vochtpercentage; OS = percentage organische stof (DS<2mm); LU = lutumpercentage; Ols-P = plantenbeschikbaar fosfaat (Olsen-P) in een 
bicarbonaatextractie (DS<2mm) in µmol per kilogram droge bodem; -t = totaalconcentratie (DS<2mm) in mmol per kilogram droge bodem, -z = 
concentraties en pH in een NaCl-extractie (DS<2mm) in µmol per kilogram droge bodem. BV = indicatieve basenverzadiging.  
Nr T Diepte Grondsoort HZT NBT OS LU V MV Ols-P P-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t pH-z Al-z Ca-z BV P-z NO3-z NH4-z
9 A 0-20 Klei, zandig, grindig, bv Ap KA/ 5,8 2 19 1,0 2701 24,2 32 59 6,4 11 9 5,6 25 10666 97 9,1 1317 176

20-35 Klei, zandig, grindig, bv Ap KG 5,4 2 19 1,0 2471 23,8 30 55 6,7 10 9 5,6 30 10231 97 3,4 565 41
35-45 Zand, st. grindig BE 0,7 2 6 1,5 435 4,1 9 14 3,5 3 2 5,9 7 1912 64 1,0 52 10  
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10. De bovenste 20(-40) cm is sterk verrijkt met fosfor (29,6 mmol totaal-P en 2744 µmol/l Olsen-P). Verschraling van deze toplaag door middel 

van uitmijnen duurt circa 44 jaar. Wanneer de bovenste 20 cm wordt afgegraven resteert een uitmijnperiode van circa 13 jaar (Olsen-P 
streefconcentratie 500 µmol/l). Na het afgraven van de bovenste 20 cm is de bodem geschikt voor de ontwikkeling van een kruiden- en 
faunarijk grasland. Wanneer de bovenste 40 cm wordt afgegraven komt een relatief P-arme (6,1 mmol totaal-P en 480 µmol/l Olsen-P) 
ijzerhoudende (73 mmol/l) en matig calciumhoudende (28 mmol/l Ca-t en 8547 µmol/l Ca-z) grindige zandbodem aan het oppervlak. Deze 
bodemlaag is geschikt voor de ontwikkeling van een (vochtig) heischraal grasland.  

11. Aangezien de toplaag (40 cm) sterk verrijkt is met fosfor (19-32 mmol totaal-P en 2157-3710 µmol/l Olsen-P) is verschralingsbeheer vereist 
voor de ontwikkeling van het beoogde kruidenrijk grasland. Door middel van een uitmijnbeheer van maximaal 42 jaar kan een Olsen-P 
concentratie van 1250 µmol/l worden gerealiseerd. Wanneer 20 cm wordt afgegraven volstaat een uitmijnperiode van 12 jaar. Bij maaien en 
afvoeren (van de huidige toplaag) zal de soortenrijkdom naar alle waarschijnlijkheid slechts langzaam en beperkt toenemen op basis van de 
P-rijkdom. Wanneer 40 cm wordt afgegraven komt een matig P-houdende (5,2 mmol totaal-P en 637 µmol/l Olsen-P) ijzerhoudende (62 
mmol/l) en matig calciumhoudende (14 mmol/l Ca-t en 4954 µmol/l Ca-z) grindige zandbodem aan het oppervlak. Deze bodem is met een 
beperkt aanvullend verschralingsbeheer geschikt voor de ontwikkeling van droge heide (of heischraal grasland) waarbij een eenmalige 
bekalking van 2000 kg Dolokal per hectare wordt geadviseerd. Voor de ontwikkeling van een kruidenrijke akker (kader 1) is vooral de pH-NaCl 
en de nitraatconcentratie relevant (tabel 4.3). Deze is momenteel nog te hoog waardoor het type ‘voedselrijke akker’ tot ontwikkeling zal 
komen. Dit is niet bijzonder. Geadviseerd wordt om enkele jaren (3-5) ‘commercieel’ graan te verbouwen (zonder bemesting) waardoor de 
nitraatconcentraties minder hoog zijn en de meer nitrofiele, bedreigde soorten het goed kunnen doen (bijv. klaproos, korenbloem etc. 
inbrengen). In verband met de hoge P-concentraties is het van belang om de bedekking hoog te houden (dus ook het wild eruit houden). Dit 
voorkomt een explosieve groei van wortelonkruiden (kweek, witbol, akkerdistel, etc.). De ontwikkeling van een ‘korenbloem-type’ is 
mogelijk. Naarmate het schraler wordt (minder beschikbaar N en P) kan de soortensamenstelling verschuiven/toenemen (kader 1). Voor de 
soorten van echt schrale akkers (korensla, handjesereprijs, tasjeskruid, dwergviltkruid e.d.) is totaal-P waarschijnlijk te hoog. 

 
Tabel 4.3: Overzicht van de grondsoort (zie ook bijlage 1. bv = bouwvoor), de horizontcode (HZT) en de bodemchemie per monsterlocatie. T= type 
grondgebruik waarbij G = grasland, A = akker. NBT = potentieel natuurbeheertype (bron: DLG). MV = massa/volumeverhouding van de bodem in kg/l; V = 
vochtpercentage; OS = percentage organische stof (DS<2mm); LU = lutumpercentage; Ols-P = plantenbeschikbaar fosfaat (Olsen-P) in een 
bicarbonaatextractie (DS<2mm) in µmol per kilogram droge bodem; -t = totaalconcentratie (DS<2mm) in mmol per kilogram droge bodem, -z = 
concentraties en pH in een NaCl-extractie (DS<2mm) in µmol per kilogram droge bodem. BV = indicatieve basenverzadiging.  
Nr T Diepte Grondsoort HZT NBT OS LU V MV Ols-P P-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t pH-z Al-z Ca-z BV P-z NO3-z NH4-z
11 G 0-20 Zand, kleiig KA/ 5,8 2 18 1,0 3590 31,1 35 69 4,0 11 8 5,0 76 11878 95 50,5 1196 399

20-40 Zand, kleiig KG 4,7 2 16 1,2 1833 16,0 25 54 3,6 9 5 5,1 154 8825 83 9,1 103 48
40-50 Zand, grindig BC 0,9 2 10 1,5 428 3,5 9 42 3,8 6 1 5,3 75 3330 65 3,0 38 12  

 
12. De bovenste 35 cm is sterk verrijkt met fosfor (23-30 mmol totaal-P en 1898-2734 µmol/l Olsen-P). Verschraling van deze toplaag door 

middel van uitmijnen duurt circa 52 jaar (Olsen-P streefconcentratie 500 µmol/l) of 35 jaar (kruidenrijk grasland). Wanneer de bovenste 20 
cm wordt afgegraven resteert een uitmijnperiode van circa 23 jaar (Olsen-P streefconcentratie 500 µmol/l) of 9 jaar (kruidenrijk grasland). 
Wanneer de bovenste 35 cm wordt afgegraven komt een matig P-houdende (9 mmol totaal-P en 885 µmol/l Olsen-P) ijzerhoudende (101 
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Kader 1. Ontwikkeling van kruiden- en faunarijke akkers 
 
Akkerbeheer is een zeer intensieve vorm van beheer. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het beheer een groot stempel drukt op de samenstelling van de 
akkeronkruidenflora. De financiering van dit beheer vindt voor een deel plaats uit oogstopbrengsten. Recent onderzoek aan reservaatsakkers in Limburg, Brabant 
en in mindere mate Gelderland, Overijssel, Utrecht en Drenthe laat zien dat op grond van de abiotiek en akkerflora onderscheid gemaakt kan worden in grofweg 
4 typen akkers op de zandgronden (tabel A). Meest sturende factoren in de ontwikkeling van deze akkers zijn de directe beschikbaarheid van voedingsstoffen (met 
name nitraat, in mindere mate fosfaat en kalium), en de zuurgraad van de bodem. Ook kunnen veel van de meer bijzondere akkeronkruiden van zandgronden 
relatief goed groeien op droge bodem, waardoor ook rekening moet worden gehouden met factoren als expositie, grondwaterstand en gehalte organisch stof in de 
bodem. De dikte van de bouwvoor is zowel van invloed op de vochtvoorziening als de nutriëntenvoorziening, en daarmee ook een factor van belang. Verder is 
gebleken dat de samenstelling van de zaadbank een sterk vertragende invloed heeft op zowel positieve als negatieve wijzigingen in de akkerflora.  
 
Veel akkeronkruiden doen het ook prima bij hogere nutriëntengehalten. Wanneer de nitraatconcentraties te hoog zijn wordt geadviseerd om eerste enkele jaren 
graan te verbouwen zonder bemesting. De concentraties dalen hierdoor vermoedelijk naar een niveau waarop de meer nitrofiele, bedreigde soorten het goed 
kunnen doen. Bij hoge totaal-P gehalten is er wel kans op explosieve ontwikkeling van wortelonkruiden. Deze kan het beste worden onderdrukt door een goede 
gewasgroei, waarvoor matig hoge nitraatbeschikbaarheden nodig zijn. Onder zulke omstandigheden liggen er in eerste instantie kansen voor bijvoorbeeld  
Korenbloem, Bleke klaproos, Gewone klaproos, Dauwnetel, Kromhals (zomergraan), Gele ganzenbloem, Echte kamille, Akkerandoorn (zomergraan), Hoenderbeet 
(zomergraan), Bolderik en Dreps. Wanneer de nitraatbeschikbaarheid verder daalt zijn er ook kansen voor Valse kamille, Bleekgele hennepnetel, Kleine 
leeuwenklauw, Akkerleeuwenbek (zomergraan), Ruige klaproos, Glad biggenkruid, Slofhak, Eenjarige hardbloem en Gewone spurrie (zomergraan). De genoemde 
soorten moeten wel worden uitgezaaid. Reken daarbij wel op aanvangsproblemen: het duurt een aantal jaren voordat de gewenste zaadbank opgebouwd is. 
 
Tabel A. Voorlopige indeling van akkertypen op zandgronden, op basis van lopend onderzoek voor de provincie Noord-Brabant.  

Akkertype Zuurgraad 
(pH NaCl) 

Nitraat 
(µmol/kg DW) 

Soorten Opbrengst 

Korensla-type 4-5 < 150 Korensla, Eenjarige hardbloem, Valse kamille 1-2 ton/ha 

Handjesereprijs-type 5-6 < 150 Handjesereprijs, Ruige klaproos, Zandmuur 1-2 ton/ha 

Korenbloem-type 4-6 150-270 Korenbloem, Echte kamille, Hoenderbeet 2-3 ton/ha 

Voedselrijke akker 4-6 > 270 Melganzevoet, Perzikkruid, Zwarte nachtschade > 3 ton/ha 
 
Bron: Emiel Brouwer, B-WARE. 

mmol/l) en matig calciumhoudende (32 mmol/l Ca-t en 7571 µmol/l Ca-z) grindige zandbodem aan het oppervlak. Deze bodemlaag is, na 
aanvullend verschralingsbeheer (maximaal 3 jaar uitmijnen of circa 10 jaar maaien en afvoeren) geschikt voor de ontwikkeling van een 
(vochtig) heischraal grasland.  

 
Let op: bij de ontwikkeling van grondwaterafhankelijke natuurtypen is het essentieel dat de hydrologie wordt geoptimaliseerd (dit maakt geen 
onderdeel uit van dit onderzoek). Indien dit niet mogelijk is zullen beoogde grondwaterafhankelijke doeltypen, ook na het bereiken van de gewenste 
verschraling, niet tot ontwikkeling komen. De kans op een natuurlijke vestiging van doelsoorten is bovendien klein. Zonder de herintroductie van 
doelsoorten en het eventueel enten van bodemmateriaal is de kans groot dat algemene, snel groeiende soorten het gebied koloniseren. Zie voor 
meer informatie paragraaf 4.3. 
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4.2. Specificatie uitmijnen 

Uitmijnen (figuur 4.1) is kansrijk op percelen met een gemiddelde pH. Een pH van 5.2 tot 5.5 is optimaal, maar vooral een pH lager dan 5 is niet 
gewenst tijdens de start van uitmijnen met grasklaver, omdat een te lage pH in die fase de symbiose van klaver met Rhizobium bacteriën 
bemoeilijkt. Bij een lage pH (richting 4.5 of lager) komt voor gras de beschikbaarheid van nutriënten in het gedrang en zal het uitmijnen stagneren. 
 
Uitmijnen kan op twee manieren: door inzaai van een grasklaver in combinatie met kalibemesting of door een productief grasland met kali- en 
stikstofbemesting. In sommige gevallen kan dit met de bestaande zode als er een behoorlijk aandeel productieve soorten nog in de zode aanwezig is. 
Let op: de bestaande zode moet dan echt vol staan met productieve soorten, anders zal de gewenste fosfaatafvoer suboptimaal zijn en wordt de 
uitmijntermijn langer. In dat geval is herinzaai te verkiezen. Productieve soorten zijn Engels of Italiaans raaigras, timotee, veldbeemd of ruw 
beemdgras. Percelen met bijna alleen pitrus of gestreepte witbol zullen, ook na bemesting, nooit de gewenste opbrengst en fosfaatafvoer opleveren. 
Verder mogen bij uitmijnen de percelen niet al te droog of extreem nat zijn, zodat de gewasgroei op pijl kan blijven en machinale bewerking 
mogelijk is. Vooral zand- en kleibodems zijn geschikt. Op venige gronden wordt geadviseerd niet uit te mijnen met grasklaver maar om 
verschralingsbeheer/uitmijnen middels maaien en afvoeren, eventueel met gerichte bemesting, in te zetten. Belangrijk is verder dat de percelen 
draineren en een groot deel van het jaar begaanbaar zijn om uitmijnen in de praktijk mogelijk te maken. Het is verstandig bij het uitmijnen gebruik 
te maken van de expertise van veehouders als pachter. In principe is uitmijnen het intensief telen van een grasklaver of gras, maar met aangepaste 
bemesting. Om dit succesvol te laten verlopen is de praktijkkennis en inzet van een boer vaak van groot belang.  
 
Slechts enkele van de locaties in het onderzoeksgebied hebben een pH, die voor grasklaver aan de lage kant is. Hiervoor hebben we een 
bekalkingsadvies opgesteld, dat is weergegeven in tabel 4.2. Voor de venige lagen is dit op 0 gehouden om veenafbraak te voorkomen. Gras is wat 
minder gevoelig voor een lage pH dan klaver, en voor uitmijnen met grasland en stikstofbemesting is in het onderzoeksgebied geen kalkgift nodig. 
Het bekalkingsadvies voor het uitmijnen (zie paragraaf 3.1 voor het bekalkingsadvies met het oog op de beoogde natuurontwikkeling na het bereiken 
van de gewenste verschraling of na ontgronding) wordt door het Louis Bolk Instituut (vooral) gebaseerd op basis van de pH-CaCl2 (zie streef-pH’s in 
het bijschrift van tabel 4.4). 
 
Bij uitmijnen met grasklaver (voor uitmijnen met gras of de bestaande zode, zie verderop) wordt een hoogproductieve grasklaver op een perceel 
ingezaaid. De klaver, die de stikstofbron is, zorgt voor een hoog eiwitgehalte en hierdoor is het gemaaide gewas interessant voor veehouders als voer 
voor koeien. Het kan worden ingekuild of er kunnen balen van worden gemaakt. Voor een pachtende veehouder is een uitmijnend perceel echter 
geen vetpot: kosten-baten berekeningen laten zien dat, in vergelijking met eenzelfde hoeveelheid aangekocht ruwvoer, een veehouder een klein 
verlies (ca. 250 euro per ha/jr) maakt (gemiddelde van 60 ha uitmijnende percelen, 2007-2009). Dit verlies varieert natuurlijk afhankelijk van pacht 
en opbrengst aan voer. Aangezien biologische boeren duurder ruwvoer inkopen, is voor deze boeren uitmijnen eerder (financieel) interessant. 
Vergoeding van bijvoorbeeld de kalimeststof, die kostentechnisch ongeveer in dezelfde orde van grootte zit, maakt uitmijnen voor veehouders 
aantrekkelijk. 
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Figuur 4.1. Foto’s van uitmijnen. Links: het maaien van een jong en rijk perceel waarop wordt uitgemijnd met BG11 en witte klaver. Rechts: op een perceel waarop 

langere tijd wordt uitgemijnd neemt de soortenrijkdom toe met zo’n 1 tot twee plantensoorten per jaar. Op het perceel op de foto groeien onder andere algemene 

soorten als kruipende boterbloem, paardebloem, herderstasje, varkensgras, madeliefje, kluwehoornbloem, gewoon biggenkruid, veldzuring, gestreept witbol, 

veldereprijs, tijmereprijs en echte kamille. Foto’s Bart Timmermans. 

 
Als de locaties stikstofrijk zijn als gevolg van recente bemesting, dan is het verstandig om eerst een tussenjaar van bijvoorbeeld graan in te bouwen, 
voordat met de grasklaver begonnen wordt. De klaver gaat het namelijk niet goed doen indien er te veel stikstof in de bouwvoor zit. In het 
onderzoeksgebied zijn er enkele locaties en lagen waar de grond moerig is (hoog organische stofgehalte) en/of waar veel mineraliseerbaar stikstof in 
de bodem zit. Dit is niet in een tussenjaar te verlagen. Hier is uitmijnen met grasklaver geen geschikte optie indien deze lagen als toplaag gaan 
fungeren. Dit is het geval voor de locaties en lagen: 1 0-20 cm, 1 20-30 cm, 2 0-20 cm, 2 20-30 cm, 3 45-55 cm, 4 0-40 cm, 5 35-45 cm en 6 0-55 cm 
(zie ook tabel 4.4).  
 
Voor het uitmijnen is ook de hoeveelheid beschikbaar kalium van belang. Een maat hiervoor is het K-getal. Op de meeste bodemlagen in het 
onderzoeksgebied is het K-getal laag tot voldoende. Voor deze locaties en lagen adviseren we daarom voor het uitmijnen met grasklaver een K-
bemestingsadvies van 240 kg K2O per ha per jaar, te weten: 100 kg voor de eerst snede, 80 kg voor 2e snede en 60 kg voor derde en latere sneden. 
Uitzondering hierop vormen de locaties en lagen 5 0-35 cm, 6 alle lagen, 7 alle lagen en 9 alle lagen: : hier is het k-getal ruim voldoende tot hoog , 
en als deze lagen als toplaag fungeren dan adviseren we in eerste instantie geen K-gift. De hoeveelheid kali-bemesting is het resultaat van een 
langjarige proef met verschillende kali-bemestingsregimes. 240 kg K2O per ha per jaar is hierbij de minimum gift om de klaver, die de motor achter 
het uitmijnen is, niet uit te zode te laten verdwijnen. Metingen en balansen hebben laten zien dat deze hoeveelheid kali weer afgevoerd wordt in de 
gemaaide grasklaver: er vindt op termijn geen verrijking van de bodem plaats, maar de bemesting zal wel jaarlijks moeten worden herhaald. 
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Patentkali (K2SO4•MgSO4 :30% K2O) en kaliumsulfaatgranulaat (50% K2O) zijn geschikte meststoffen om tijdens het uitmijnen de klaver van kali te 
voorzien. Zwavel is essentieel aangezien een tekort aan zwavel, met name op zandgronden, beperkend kan worden voor klavergroei (60-90 kg sulfaat 
per hectare wordt jaarlijks door het gewas opgenomen).  
 
Om te starten met uitmijnen met grasklaver wordt in het onderzoeksgebied geadviseerd om op de nattere percelen uit te mijnen met een mix gras 
met witte klaver (30 kg BG11 met 4 kg witte klaver, rassen Alice of Riesling, per hectare). Op de wat drogere locaties, en indien er sprake is van een 
uitgestelde maaidatum vanwege weidevogelbeheer wordt geadviseerd uit te mijnen met een mix van witte en rode klaver(30 kg BG11 met daarbij 5 
kg rode (cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling) per hectare). Overleg eventueel de definitieve samenstelling en de beste tijd van inzaai 
van het mengsel met het Louis Bolk Instituut voordat het uitmijntraject wordt gestart. 
 
Uitmijnen betekent (lokaal) tijdelijk een stap terug wat betreft soortenrijkdom, ook als dit met de bestaande (nog voldoende productieve) zode 
wordt ingezet. Een jonge grasklaver of een bemeste productieve graszode laat in eerste instantie weinig ruimte voor andere plantensoorten over. 
Echter, toch lukt het een aantal soorten om na verloop van tijd zich in de zode te vestigen, zonder dat dit de opbrengst of P-afvoer wezenlijk 
verlaagt. Ervaring heeft laten zien dat dit gebeurt met een snelheid van ongeveer 2 soorten per perceel per jaar. Langzaam wordt een perceel zo 
soortenrijker tijdens het proces. Wanneer de gewenste verschraling is bereikt kan het plaggen (zode verwijderen) of frezen in combinatie met het 
introduceren van doelsoorten/maaisel uit goed ontwikkelde locaties bijdragen aan een succesvolle omvorming van het uitmijnperceel naar 
‘natuurterrein’. 
 

   
Figuur 4.2. Foto’s van uitmijnen met witte (links) en rode klaver (rechts). Foto’s Mark van Mullekom. 
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Uitmijnen met behulp van grasland of een bestaande nog productieve zode zonder klaver behoort eveneens tot de mogelijkheden. Een belangrijke 
voorwaarde is dat de zode een behoorlijk aandeel aan productieve soorten heeft, anders blijft de fosfaatafvoer suboptimaal. Kies in dat geval voor 
herinzaai van gras of grasklaver. De P-afvoer door middel van het uitmijnen van grasland zonder klaver kan net zo groot zijn als de P-afvoer bij 
uitmijnen door middel van een gras-klaver mengsel. Het enige verschil is dat er (intensieve) stikstofbemesting nodig is wanneer de klaver in de zode 
ontbreekt. Dit brengt extra kosten met zich mee. Op basis van de te verwachten mineralisatie van stikstof in de zode is er een 
stikstofbemestingsadvies opgesteld (tabel 4.4). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen beheer met een uitgestelde maaidatum en beheer waarbij 
de eerste snede vroeg kan worden gemaaid. 
 
De N-bemesting is omlaag gecorrigeerd van de werkelijk wenselijke bemesting voor een maximale opbrengst als gevolg van wettelijke normen voor 
maximale N-bemestingsniveaus. Er is een verschillende norm voor zandgrond (maximaal 250 kg N per ha per jaar) en voor kleigrond (maximaal 345 kg 
N per ha per jaar). Hierbij is niet de door ons aangetroffen grondsoort leidend, maar de grondsoort die op de verschillende locaties bij Dienst 
Regelingen geregistreerd staat. Dit is door het Louis Bolk Instituut opgezocht. De locaties in het onderzoeksgebied vallen, met uitzondering van 
locatie 5 en 6, binnen de stikstofgebruiksnorm van 250 kg N per hectare (zandgrond). Locatie 5 en 6 staan geregistreerd als kleigrond en hier geldt 
345 als maximum. 
 
Het K-bemestingsadvies is hetzelfde als bij een grasklaver teelt: op de meeste locaties en lagen een bemesting van minimaal 240 kg K2O per ha per 
jaar, te weten 100 kg voor de eerst snede, 80 kg voor 2e snede en 60 kg voor derde en latere sneden, met uitzondering van locaties en lagen 5 0-35 
cm, 6 alle lagen, 7 alle lagen en 9 alle lagen waar we in eerste instantie geen kali gift adviseren. De P-afvoer kan verhoogd worden door frequenter 
te maaien (meer snedes, maar hogere kosten voor de beheerder/pachter). 
 
Om het proces van uitmijnen te volgen en bij te sturen bij optredende problemen of kalitekorten (of stikstof) raden wij aan om in een gebied een 
aantal monitoringsplots aan te leggen. Dit zijn vaste meetlocaties/coördinaten waar de (meer)jaarlijkse de afname van bodemfosfaat, het kaligetal 
en de pH (en eventueel het stikstofleverend vermogen van de bodem bij uitmijnen van een grasland zonder klaver), de soortsamenstelling, het 
klaveraandeel (en mogelijk de opbrengst en samenstelling van de biomassa) gevolgd worden. Metingen laten de veranderingen op een perceel zien, 
en maken het mogelijk maatregelen te nemen bij daling van bijvoorbeeld het K-getal of insluip van ongewenste of giftige plantensoorten. Voor meer 
informatie of begeleiding van het uitmijnproces kan contact worden opgenomen met het Louis Bolk Instituut. 
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Tabel 4.4. Samenvatting van het uitmijnadvies per locatie en per bodemlaag (de kleuren zijn indicatief voor de verschralingsduur per bodemlaag, zie tabel 4.1) bij 
uitmijnen met grasklaver en uitmijnen met de bestaande zode (eventueel na herinzaai). Hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat sommige bodemlagen 
reeds voldoende schraal zijn (de donkergroene bodemlagen, zie paragraaf 4.1 en tabel 4.1). Het bekalkingsadvies, voordat met uitmijnen met stikstofbemesting (G: 
gras/bestaande zode, streef-pH 5,0) of grasklaver (GK: streef-pH 5,5) gestart wordt, is gegeven in kg neutraliserende werking per ha (1 kg nw komt overeen met 1 
kg CaO). De gift is afgerond op 500 kg. Bij venige lagen is de dosis op 0 gezet om veenafbraak te voorkomen. Let op dat de maximale dosis die wettelijk mag worden 
opgebracht afhangt van het jaargetijde: deze is 1000 kg neutraliserende werking bij toediening in het voorjaar, en 2000 kg neutraliserende werking bij toediening in 
het najaar. Het N-bemestingsadvies is per laag vastgesteld op basis van bodemtype en het stikstof leverend vermogen en geldt voor uitmijnen bij standaard 
maaibeheer (zonder uitgestelde maaidata) en bij eventuele uitgestelde maaidata (bijvoorbeeld bij weidevogels) in kg N per hectare, te strooien als 
stikstofkunstmest (KAS, ammonsalpeter, etc.) voor de snedes. Het K-bemestingsadvies is weergegeven in kg K2O per ha per jaar. Tussen haakjes staan de kilo’s voor 
de eerst snede, voor de 2e snede en voor derde plus latere sneden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het Louis Bolk Instituut. 

Uitmijnen met grasklaver Uitmijnen met gras / bestaande zode

kg K2O/ha/jr kg nw/ha kg nw/ha kg N/ha N-bemesting zonder uitgestelde maaidata N-bemesting met uitgestelde maaidata

Nr

Diepte 

toplaag

K-bemesting 

toplaag voor 

uitmijnen

Geschikt 

voor 

Grasklaver Bekalking Mengsel Mengsel bij uitgestelde maaidatum Bekalking NLV voor snede 1 voor snede 2 juli aug voor snede 1 mei/juni juli aug

1 0-20 240 (100/80/60) nee 0 170 105 75 40 30 0 88 50 35
20-30 240 (100/80/60) nee 0 157 105 75 40 30 0 88 50 35

30-40 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 104 110 77 38 25 0 88 50 35

40-50 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 92 110 77 38 25 0 88 50 35
2 0-20 240 (100/80/60) nee 0 215 105 75 40 30 0 75 45 30

20-30 240 (100/80/60) nee 0 151 105 75 40 30 0 88 50 35

30-40 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 89 110 77 38 25 0 88 50 35

40-50 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 84 110 77 38 25 0 88 50 35

3 0-20 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 105 110 77 38 25 0 88 50 35

20-45 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 129 110 77 38 25 0 88 50 35
45-55 240 (100/80/60) nee 0 168 105 75 40 30 0 88 50 35

55-65 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 99 110 77 38 25 0 88 50 35
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Tabel 4.4. Vervolg. 
Uitmijnen met grasklaver Uitmijnen met gras / bestaande zode

kg K2O/ha/jr kg nw/ha kg nw/ha kg N/ha N-bemesting zonder uitgestelde maaidata N-bemesting met uitgestelde maaidata

Nr

Diepte 

toplaag

K-bemesting 

toplaag voor 

uitmijnen

Geschikt 

voor 

Grasklaver Bekalking Mengsel Mengsel bij uitgestelde maaidatum Bekalking NLV voor snede 1 voor snede 2 juli aug voor snede 1 mei/juni juli aug

4 0-10 240 (100/80/60) nee 0 230 105 75 40 30 0 75 45 30
10-20 240 (100/80/60) nee 0 230 105 75 40 30 0 75 45 30
20-30 240 (100/80/60) nee 0 229 105 75 40 30 0 75 45 30
30-40 240 (100/80/60) nee 0 205 105 75 40 30 0 88 50 35

40-50 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 91 110 77 38 25 0 88 50 35

5 0-15 nee ja 1000
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 122 110 77 38 25 0 88 50 35

15-25 nee ja 500
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 114 137 98 48 33 0 88 50 35

25-35 nee ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 126 132 95 47 32 0 88 50 35
35-45 240 (100/80/60) nee 0 230 105 78 42 28 0 75 45 30

6 0-20 nee nee 0 230 105 78 42 28 0 75 45 30
20-35 nee nee 0 170 121 88 45 30 0 88 50 35
35-45 nee nee 0 230 105 78 42 28 0 75 45 30
45-55 nee nee 0 230 105 78 42 28 0 75 45 30

7 0-20 nee ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 137 110 77 38 25 0 88 50 35

20-30 nee ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 139 110 77 38 25 0 88 50 35

30-40 nee ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 101 110 77 38 25 0 88 50 35

40-50 nee ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 99 110 77 38 25 0 88 50 35

8 0-20 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 138 110 77 38 25 0 88 50 35

20-40 240 (100/80/60) ja 500
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 111 110 77 38 25 0 88 50 35

40-50 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 99 110 77 38 25 0 88 50 35

50-60 240 (100/80/60) ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 93 110 77 38 25 0 88 50 35  
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Tabel 4.4. Vervolg. 
Uitmijnen met grasklaver Uitmijnen met gras / bestaande zode

kg K2O/ha/jr kg nw/ha kg nw/ha kg N/ha N-bemesting zonder uitgestelde maaidata N-bemesting met uitgestelde maaidata

Nr

Diepte 

toplaag

K-bemesting 

toplaag voor 

uitmijnen

Geschikt 

voor 

Grasklaver Bekalking Mengsel Mengsel bij uitgestelde maaidatum Bekalking NLV voor snede 1 voor snede 2 juli aug voor snede 1 mei/juni juli aug

9 0-20 nee ja 1000
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 128 110 77 38 25 0 88 50 35

20-35 nee ja 500
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 126 110 77 38 25 0 88 50 35

35-45 nee ja 0
30 kg BG11 met daarbij 4 kg witte 

klaver (Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 72 110 77 38 25 0 88 50 35

10 0-20 240 (100/80/60) ja 0

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 136 110 77 38 25 0 88 50 35

20-40 240 (100/80/60) ja 0

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 120 110 77 38 25 0 88 50 35

40-50 240 (100/80/60) ja 0

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 93 110 77 38 25 0 88 50 35

50-60 240 (100/80/60) ja 0

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 78 110 77 38 25 0 88 50 35

11 0-20 240 (100/80/60) ja 1000

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 142 105 75 40 30 0 88 50 35

20-40 240 (100/80/60) ja 1000

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 100 110 77 38 25 0 88 50 35

40-50 240 (100/80/60) ja 0

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 87 110 77 38 25 0 88 50 35

12 0-20 240 (100/80/60) ja 500

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 142 105 75 40 30 0 88 50 35

20-35 240 (100/80/60) ja 500

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 115 110 77 38 25 0 88 50 35

35-45 240 (100/80/60) ja 0

30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode 
(cv. Mervoit) en 3 kg witte klaver 

(Alice of Riesling).
30 kg BG11 met daarbij 5 kg rode (cv. Mervoit) 

en 3 kg witte klaver (Alice of Riesling). 0 77 110 77 38 25 0 88 50 35  
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4.3. Overige aandachtspunten bij de gebiedsinrichting 
 
De keuze van de uiteindelijke inrichtingsmaatregelen is niet alleen afhankelijk van de kansrijkdom qua bodemchemie, grondwaterkwaliteit en 
grondwaterinvloed maar onder andere ook van het beschikbare budget, het ambitieniveau en de ruimtelijke/landschappelijke inrichtingswensen. De 
beschikbare gegevens vormen in elk geval een basis voor het maken van goed onderbouwde keuzes die de kansen op een succesvolle herinrichting 
vergroten. Dit is aan de orde nadat het terrein voldoende schraal is geworden. 
 
Vernatting van de rijke toplaag kan leiden tot eutrofiëring vanaf het voorjaar (wanneer het warmer wordt). Dit kan leiden tot de woekering van 
pitrus of andere ruigtesoorten. Zolang de toplaag maar droogvalt vanaf het voorjaar zijn de risico’s hierop beperkt. 
 
Zeldzame en bijzondere soorten (meestal tevens de doelsoorten) vestigen zich doorgaans niet of slechts na lange tijd op de herstelde terreinen. Op 
voormalige landbouwgronden is van de oorspronkelijke zaadbank vaak niets meer over (in natte venige laagtes mogelijk wel). Zonder het uitstrooien 
van vers maaisel of (heide)plagsel uit geschikte referentiegebieden is de kans op vestiging van doelsoorten klein. Na het bereiken van de gewenste 
verschraling wordt dan ook het herintroduceren van doelsoorten uit zo lokaal mogelijke bronnen geadviseerd (in verband met de genetische 
diversiteit en de aanpassing aan lokale omstandigheden). Introductie van soorten is niet alleen zinvol om de dispersie limitatie op te heffen, maar 
ook om te voorkomen dat de open vestigingsplaatsen direct worden ingenomen door algemenere soorten. Herintroductie van doelsoorten kan 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van maaisel of plagsel waarbij idealiter 1m2 vers verzameld maaisel over 1-2 m2 bodem wordt verspreid. Wanneer 
dit niet mogelijk is, kan het maaisel in een lagere dichtheid of in kleinere over het gebied verspreide zones worden opgebracht. Wanneer vers 
plagsel of bodemmateriaal uit referentielocaties wordt opgebracht (enten), wordt ook bodemleven (o.a. mycorrhiza schimmels) geïntroduceerd. 
Mycorrhiza schimmels  zijn van belang bij de opname van nutriënten onder voedselarme omstandigheden. Daarnaast beschermen ze de kiemlingen 
tegen verdroging. Eén hectare plagsel is genoeg om 15 - 20 hectare te enten. Het aanbrengen van maaisel of plagsel op een dichte zode is geen 
geschikte maatregel door het ontbreken van vestigingsplekken. Dit dient dan ook bij voorkeur te gebeuren op geplagde of gefreesde zones/locaties 
zodat voldoende vestigingsplekken aanwezig zijn. 
 
Naast de bodemchemie is ook de grondwaterinvloed en grondwaterkwaliteit (aanvoer bufferstoffen) essentieel om de beoogde natuurbeheertypen 
(vooral grondwaterafhankelijke typen zoals een blauwgrasland) succesvol tot ontwikkeling te laten komen. Het is onder natte omstandigheden van 
belang dat doorstroming plaatsvindt en er geen permanent natte situaties ontstaan: langdurige stagnatie van water dient te worden voorkomen. Dit 
kan namelijk leiden tot interne eutrofiering als gevolg van P-mobilisatie (ijzergebonden P komt vrij). Afwatering dient in natuurterreinen bij 
voorkeur via het reliëf over het maaiveld plaats te vinden. In het geval dat de natuurontwikkeling gepaard gaat met vernatting is het van belang om 
rekening te houden met veranderende redoxcondities. Met name ijzer(hydr)oxiden zorgen voor de vastlegging van fosfaat in de bodem. Onder 
anaërobe condities wordt het ijzer gereduceerd waarbij fosfaat vrijkomt. Het hanteren van een natuurlijk peilbeheer met droogval van de toplaag in 
de zomermaanden is essentieel voor de vastlegging van fosfaat (zie ‘peilbeheer’). Tevens wordt ammonium en het toxische sulfide geoxideerd. 
Droogval van de toplaag in de zomermaanden is ook belangrijk voor  de beluchting van de wortelzone van de planten . 
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De eerste jaren na de herinrichting dient maaibeheer plaats te vinden om de ontwikkeling en uitbreiding van algemene soorten als Pitrus te 
beperken. Doordat vaak vele zaden aanwezig zijn kan deze plant, ook onder P-arme condities, tot ontwikkeling komen op vochtige tot natte bodems. 
Veelal is dit een vrij ‘ijle’ vorm waardoor de soort na enkele maaibeurten meestal snel verdwijnt. Door maaisel of plagsel aan te brengen kan de 
groei van ongewenste algemene soorten worden onderdrukt. Na circa 4-5 jaar zal de zode voor meer dan 80-90% gesloten zijn en ontstaat een goed 
beeld van het behaalde natuurontwikkelingsresultaat. 
 
Wanneer er voor wordt gekozen om voorlopig geen hoogwaardige natuur te ontwikkelen door middel van ontgronding of (intensieve) verschraling 
wordt geadviseerd om vernatting (en verzuring) van de rijke toplaag te voorkomen en daarmee Pitrusontwikkeling tegen te gaan. Het open houden 
afwateringssloten en het uitvoeren van een jaarlijkse onderhoudsbekalking (vooral de eerste jaren na het stoppen van de bemesting/het intensief 
gebruik) is hierbij belangrijk. Door jaarlijks te maaien en afvoeren zal op termijn het percentage kruiden toenemen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat de lokale ontwikkeling van ruigtes op zich niet nadelig is en zelfs kan bijdragen aan de diversiteit van een gebied. 
Vlinders, sprinkhanen, vogels en kleine zoogdieren kunnen hier van profiteren.  
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Bijlage 1. Boorprofielen Het Veldwerkbureau 
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Projectcode: PR-14.031

Opdrachtgever: Bware Boormeester: Jan Vermeer

Datum: 24-04-2014

Schaal 1: 20

getekend volgens NEN 5104

2001

Boring: 01

X: 198012,06

Y: 472391,82

Datum: 24-04-2014

GWS: 40

GHG: 20

GLG: 60

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, sterk 
humeus, matig grindig, zwak 
wortelhoudend, matig 
roesthoudend, sporen oer, 
sporen veen, K-waarde: 
0,01, roodbruin, 
Edelmanboor, apx,gewoelde 
bv

30

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, sterk grindig, 
sporen roest, sporen veen, 
matig grindhoudend, 
K-waarde: 0,2, grijsbeige, 
Edelmanboor, bxc,gewoelde 
inspoeling

40

Klei, matig zandig, sterk 
grindig, matig grindhoudend, 
sterk zandhoudend, resten 
veen, sterk kleihoudend, 
K-waarde: 0,5, grijsbeige, 
Edelmanboor, cx,gewoeld

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk grindig, 
resten veen, laagjes grind, 
K-waarde: 15, grijsbeige, 
Edelmanboor, c,intact

100

Boring: 02

X: 198036,62

Y: 472323,41

Datum: 24-04-2014

GWS: 50

GHG: 30

GLG: 70

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, sterk 
humeus, matig grindig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, sporen oer, 
K-waarde: 30, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap,iets 
gewoelde bv

20

Klei, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sterk 
roesthoudend, matig 
oerhoudend, K-waarde: 
0,001, bruinrood, 
Edelmanboor, BxC

30

Zand, matig fijn, kleiïg, 
matig grindig, laagjes klei, 
matig roesthoudend, zwak 
grindhoudend, K-waarde: 
0,3, geelbeige, 
Edelmanboor, C,intact

55

Zand, uiterst grof, zwak 
siltig, zwak humeus, sterk 
grindig, sporen veen, sporen 
roest, K-waarde: 15, 
grijsbeige, Edelmanboor, 
C,grindig

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, resten veen, 
sporen grind, K-waarde: 5, 
grijsbeige, Edelmanboor, C

100

Boring: 03

X: 198066,82

Y: 472376,96

Datum: 24-04-2014

GWS: 70

GHG: 40

GLG: 90

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk zandig, sterk 
humeus, matig grindig, 
brokken zand, sporen roest, 
resten wortels, K-waarde: 
0,3, roodbruin, 
Edelmanboor, a,opgebracht

45

Klei, sterk siltig, sterk 
humeus, matig grindig, 
brokken klei, matig 
roesthoudend, sporen oer, 
K-waarde: 0,01, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ax,iets gewoelde oud mv

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
resten veen, sporen roest, 
K-waarde: 0,9, grijsbeige, 
Edelmanboor, bC,intact 
minim inspoeling

90

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
sterk grindig, sterk 
grindhoudend, sporen veen, 
K-waarde: 15, grijsbeige, 
Edelmanboor, C,grindig

100

Boring: 04

X: 198091,34

Y: 472441,21

Datum: 24-04-2014

GWS: 40

GHG: 20

GLG: 60

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

16

27

38

49

105

gras0

Klei, sterk siltig, sterk 
humeus, matig 
wortelhoudend, K-waarde: 
0,2, bruin, Edelmanboor, 
Ap,bv

20

Veen, zwak kleiïg, sporen 
veen, sporen roest, 
K-waarde: 0,01, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ax,veraardend veen,iets 
geroerd

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
sporen roest, resten veen, 
geelbeige, Edelmanboor, 
bC,intact,minim inspoeling

65

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
sporen roest, resten veen, 
K-waarde: 10, grijsbeige, 
Edelmanboor, C,intact

90

Grind, fijn, uiterst zandig, 
resten veen, sterk 
grindhoudend, K-waarde: 
25, grijsbeige, 
Edelmanboor, C,grindig

100



Projectcode: PR-14.031

Opdrachtgever: Bware Boormeester: Jan Vermeer

Datum: 24-04-2014

Schaal 1: 20

getekend volgens NEN 5104

2001

Boring: 05

X: 198160,27

Y: 472402,5

Datum: 24-04-2014

GWS: 55

GHG: 30

GLG: 80

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, matig grindig, zwak 
wortelhoudend, matig 
roesthoudend, matig 
grindhoudend, sporen oer, 
K-waarde: 0,2, roodbruin, 
Edelmanboor, Ap,bv

35

Resten veen, K-waarde: 
0,01, donkerbruin, 
Edelmanboor, A,veraard 
veen

55

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
resten veen, sporen grind, 
K-waarde: 0,05, grijsbruin, 
Edelmanboor, 
BC,venbodem?80

Zand, uiterst grof, zwak 
siltig, sterk grindig, sporen 
veen, K-waarde: 15, grijs, 
Edelmanboor,  C100

Boring: 06

X: 198200,91

Y: 472454,74

Datum: 24-04-2014

GWS: 55

GHG: 40

GLG: 90

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, zwak grindig, 
brokken zand, zwak 
wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 
0,3, bruin, Edelmanboor, a 
opgebracht?

35

Veen, zwak kleiïg, resten 
veen, K-waarde: 0,01, bruin, 
Edelmanboor,  A,veraard 
veen

90

Zand, uiterst grof, zwak 
siltig, sterk grindig, sterk 
grindhoudend, K-waarde: 
15, grijs, Edelmanboor, 
C,intact

100

Boring: 07

X: 198310,05

Y: 472496,2

Datum: 24-04-2014

GWS: 55

GHG: 40

GLG: 80

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

akker0

Klei, zwak zandig, matig 
humeus, matig 
roesthoudend, resten 
wortels, K-waarde: 0,05, 
bruin, Edelmanboor, Apxx,bv

20

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, matig grindig, 
brokken zand, brokken klei, 
matig roesthoudend, zwak 
oerhoudend, K-waarde: 0,2, 
geelbruin, Edelmanboor, 
AxxC,omgezet

40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk grindig, sterk 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, K-waarde: 5, 
geel, Edelmanboor, Cx,iets 
geroerd

60

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
sterk grindig, sterk 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, K-waarde: 
15, grijsbeige, 
Edelmanboor, C,intact

100

Boring: 08

X: 198367,84

Y: 472551,65

Datum: 24-04-2014

GWS: 70

GHG: 50

GLG:

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk zandig, sterk 
humeus, matig grindig, 
matig roesthoudend, sporen 
oer, zwak wortelhoudend, 
K-waarde: 0,2, bruinrood, 
Edelmanboor, Apx,iets 
gewoelde bv

40

Zand, uiterst grof, zwak 
siltig, sterk grindig, sterk 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, K-waarde: 
15, geelbeige, 
Edelmanboor, C,intact egaal 
grindig

100



Projectcode: PR-14.031

Opdrachtgever: Bware Boormeester: Jan Vermeer

Datum: 24-04-2014

Schaal 1: 20

getekend volgens NEN 5104

2001

Boring: 09

X: 198261,43

Y: 472584,62

Datum: 24-04-2014

GWS:

GHG: 80

GLG:

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

14
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36

akker0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, matig grindig, zwak 
wortelhoudend, matig 
grindhoudend, K-waarde: 
0,2, bruin, Edelmanboor, 
Ap,bv

35

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk grindig, 
matig grindhoudend, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 5, 
geelbeige, Edelmanboor, 
BE,uitspoeling en 
inspoelingslaagjes

80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, sporen roest, 
zwak grindhoudend, 
K-waarde: 5, grijsbeige, 
Edelmanboor, C

100

Boring: 10

X: 198180,34

Y: 472516,85

Datum: 24-04-2014

GWS: 70

GHG: 45

GLG: 90

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

15

26

37

48

gras0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, matig 
wortelhoudend, brokken 
zand, K-waarde: 0,3, bruin, 
Edelmanboor, apx,gewoelde 
bv

20

Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak 
humeus, brokken zand, 
matig grindhoudend, matig 
roesthoudend, K-waarde: 
0,5, geelbeige, 
Edelmanboor, AxxC,sterk 
geroerd

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, matig 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, K-waarde: 3, 
geelbeige, Edelmanboor, 
C,intact

70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, sporen roest, 
K-waarde: 1, geelbeige, 
Edelmanboor, C

100

Boring: 11

X: 198201,36

Y: 472614,47

Datum: 24-04-2014

GWS:

GHG: 70

GLG:

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

14

25

36

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, sterk 
humeus, zwak grindig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, K-waarde: 
0,3, bruin, Edelmanboor, 
Aan,vrij intact

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig grindig, 
zwak roesthoudend, matig 
grindhoudend, K-waarde: 4, 
geelbeige, Edelmanboor, 
bC,minim.inspoeling

75

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, zwak 
grindhoudend, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 5, 
geel, Edelmanboor, C

100

Boring: 12

X: 198087,52

Y: 472521,49

Datum: 24-04-2014

GWS: 60

GHG: 40

GLG: 90

Maaiveldhoogte

Boormeester Jan Vermeer

in meter t.o.v. NAP

0

50

100

14

25

36

gras0

Klei, zwak zandig, matig 
humeus, sterk grindig, zwak 
wortelhoudend, matig 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, brokken 
zand, K-waarde: 0,3, bruin, 
Edelmanboor, apx,gewoelde 
bv35

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sterk grindig, matig 
roesthoudend, brokken 
zand, sterk grindhoudend, 
K-waarde: 15, geelbeige, 
Edelmanboor, Cx60

Grind, fijn, uiterst zandig, 
sporen roest, sterk 
grindhoudend, K-waarde: 
25, geelbeige, 
Edelmanboor, C,intact

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, sporen klei, 
resten veen, sporen roest, 
K-waarde: 1, grijsbeige, 
Edelmanboor, C,siltig

100



 

 

 

 

  

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 

opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl



 

 

 


