
 

  
 

 

 Notitie 

 

Referentienummer  Kenmerk 

333338   333338HB 

 

Betreft 

Quickscan locaties herinrichting N302 te Meerveld 

 

 

1 Algemeen 

Het plangebied ligt in de gemeente Apeldoorn en betreft twee deellocaties langs de N302 in de 

plaats Meerveld. De locaties betreffen twee wegtracés met een lengte van circa 50 m (aansluiting 

’t Rechtewegje) en een lengte van circa 130 m (Parallelweg Fonteyn). De gemiddelde maaiveld-

hoogte in het plangebied betreft ongeveer 28 m +NAP. De opdrachtgever is voornemens de pro-

vinciale weg N302 te herinrichten, waarbij onder meer de aansluiting bij ’t Rechtewegje wordt 

aangepast en een Parallelweg wordt aangelegd. Bij de uitvoering van graafwerkzaamheden in 

het plangebied kunnen mogelijke aanwezige archeologische resten in de ondergrond beschadigd 

of vernietigd worden.  
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2 Bodem 

Het plangebied ligt in de Veluwe. De Veluwe bestaat voor een groot deel uit stuwwallen, die in de 

voorlaatste ijstijd (het Saalien) zijn ontstaan door opstuwing door landijs. Tijdens de laatste IJstijd 

(het Weichselien) is in een koud en droog toendralandschap dekzand afgezet, dat ook thans nog 

aan of nabij het oppervlakte ligt.  

 

Aansluiting ’t Rechtewegje 

Ter plekke van het deeltracé Aansluiting ’t Rechtewegje komen hoge zwarte enkeerdgronden met 

leemarm en zwak lemig zand voor (zEZ21). Hoge zwarte enkeergronden behoren tot de dikke 

eerdgronden. Dikke eerdgronden zijn gronden met een niet-vergraven, humushoudende boven-

grond die dikker is dan 50 cm. Onder de humeuze bovengrond bevindt zich een podzolgrond. En-

keerdgronden ontstaan op podzolgronden doordat de akkers (vanaf de Middeleeuwen) bemest 

werden met mest en plaggen uit de potstal. In de loop van de eeuwen is er een donkerbruin dek 

(ook wel esdek genoemd) ontstaan waardoor de oude bouwvoor, met eventueel de archeolo-

gische resten, goed bewaard kan zijn gebleven. Enkeerdgronden zijn daarom archeologisch 

waardevol. Esdekken werden vaak aangelegd in relatief hoge delen in het landschap. 

 

Parallelweg Fonteyn 

Ter plekke van het deeltracé Parallelweg Fonteyn komen holtpodzolgronden met leemarm en 

zwak lemig fijn zand voor (eenheid Y21). Een intacte podzolbodem bestaat van boven naar bene-

den uit een A-horizont (strooisellaag/humushoudende bovengrond; doorgaans niet meer herken-

baar of aanwezig), een E-horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag) en/of een 

BC-horizont (overgangslaag) en een C-horizont (het moedermateriaal). Podzolering ontstaat in 

relatief hoge en droge zandgronden. Dit waren in de Steentijd bij uitstek de locaties voor neder-

zettingen. 

 

3 Archeologie 

In de omgeving van het plangebied zijn twee waarnemingen gedaan: 

1. De vondstmelding in een oud archief van prehistorisch aardewerk uit het Midden Neolithicum 

tot Vroege Bronstijd (Archis2 waarneming 41588), ongeveer 200 m ten oosten van het tracé-

deel Parallelweg Fonteyn. 

2. Ongeveer 100 m ten noordwesten van het deeltracé Aansluiting ’t Rechtewegje is de vol-

gende waarneming gedaan van dierlijk bot (Archis2 waarnemingsnummer 441377:  

Tijdens het gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek zijn archeologische indi-

catoren aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met het bekende historische ge-

bruik van de onderzoekslocatie (vanaf de 17e eeuw n. Chr.). Resten die wijzen op de aanwe-

zigheid van een oudere vindplaats zijn niet aangetroffen. 

In de omgeving van het plangebied liggen geen AMK-terreinen. 

 

Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn ligt het tracédeel 

Aansluiting ’t Rechtewegje in een gebied met archeologische waarden (categorie 2) en het tracé-

deel Parallelweg Fonteyn in een zone met een hoge archeologische verwachting (categorie 4)   
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Beleidskaart 

 

4 Conclusie 

Er geldt voor het gehele plangebied een hoge archeologische verwachting voor alle archeolo-

gische perioden. Deze verwachting zal in een uitgebreid bureauonderzoek nader gespecificeerd 

moeten worden. In dit bureauonderzoek zal ook een advies worden gegeven met betrekking tot 

de noodzakelijk geachte vervolgonderzoeken. Geadviseerd wordt om het archeologische onder-

zoek met betrekking tot de gehele herinrichting van de N302 als één onderzoek uit te voeren.  

 

Er wordt geadviseerd met betrekking tot de resultaten van het onderzoek en deze aanbeveling 

contact op te nemen met de bevoegde overheid (gemeente Apeldoorn). 

 


