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Samenvatting
In opdracht van het onderzoeksbureau Van der Poel milieu bv hebben ArGeoBoor & Vergeten
Landschap een inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend booronderzoek
uitgevoerd voor het plangebied dat gelegen is aan de Rengersweg 31 in Laren (Gld). Het
onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek.
Na bestudering van bestaande bronnen is er een specifiek verwachtingsmodel opgesteld
waaruit naar voren kwam dat er een middelhoge trefkans voor het terrein van toepassing is.
Deze middelhoge trefkans had vooral betrekking op vindplaatsen uit de Middeleeuwen.
Het karterend booronderzoek heeft echter uitgewezen dat de bodem verstoord is. Er zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen die duiden op archeologische resten in de bodem.
Het selectieadvies luidt als volgt: Het wordt aanbevolen om geen archeologisch
vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren.
Mochten er bij eventuele graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden
blootgelegd, dan is men verplicht om hier melding van te maken bij de Gemeente Lochem.

Plangebied in zuidelijke richting gefotografeerd (foto Caroline Helmich)
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van het onderzoeksbureau Van der Poel milieu bv hebben ArGeoBoor & Vergeten
Landschap een inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend booronderzoek
uitgevoerd voor het plangebied dat gelegen is aan de Rengersweg 31 in Laren (Gld). De
aanleiding van het onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw van twee woningen op het
terrein achter de boerderij. Dit terrein had voorheen een agrarische bestemming maar zal de
functie wonen gaan krijgen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In een
later stadium zal er tevens een omgevingsvergunning worden aangevraagd1. Door
grondwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw zal de bodem geroerd worden op
plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is. Hierbij bestaat de kans dat binnen het
plangebied aanwezige archeologische waarden worden verstoord.
Het plangebied bevindt zich, volgens de nieuwe archeologische verwachtingenkaart2, in een
zone met een middelhoge trefkans op de aanwezigheid van archeologische waarden. Aan het
eind van dit jaar (2012) zal er een beleidsplan aan deze verwachting worden gekoppeld. Na
telefonisch overleg met de regio-archeoloog, Nathalie Vossen is vastgesteld dat er op de
locatie een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd moesten worden.
Het bureauonderzoek bestaat uit het verzamelen en beschrijven van bekend aardkundige,
historische en archeologische gegevens van het plangebied. Het veldonderzoek bestaat uit een
veldinspectie en een karterend booronderzoek.
De uitkomst van beide onderzoeken leidt tot een selectie advies.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische
waarden binnen het plangebied.
Het doel van het karterend booronderzoek is om vast te stellen of er aanwijzingen zijn voor de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Hiervoor worden de relevante bodemlagen
uit de boring nauwkeurig doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals
aardewerk, vuursteen ed. Soms is het mogelijk om na afloop van het onderzoek een uitspraak
te doen over de aard en omvang van een eventuele vindplaats, maar meestal is een gravend
onderzoek noodzakelijk om een beter beeld van deze twee laatstgenoemde aspecten te
krijgen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aangegeven of en welk type
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. De volgende onderzoeksvragen zullen in dit
rapport aan de orde komen:



1
2

Wat is de fysiek landschappelijke ligging van de locatie?
Hoe is de bodemopbouw in het plangebied?
Zijn ar archeologische waarden te verwachten in het plangebied?

Mededeling dhr M. Stegeman, 15 november 2012
Vestigia 2012
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Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Wat is de archeologische verwachting van het terrein en wordt deze verwachting ook
onderschreven door de resultaten van het booronderzoek?
Zijn er archeologisch indicatoren aangetroffen en zo ja, op welke diepte bevinden deze
zich?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011)

1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon bevoegd
gezag:

Coördinaten :

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer
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2.1

Rengersweg 31 te Laren (Gld)
Rengersweg
Gelderland
Lochem
Van der Poel milieu bv
Regioarcheoloog van de Stedendriehoek: Nathalie Vossen
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
regioarcheoloog@apeldoorn .nl
223798-465585
223863-465543
223811-465477
223760-465527
4200 m2
34A
53573

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Laren (figuur 1). Op dit moment staat er een
grote kippenschuur en een klein schuurtje op het terrein. Het kleine schuurtje is gefundeerd
op het schone gele dekzand (C-horizont) door middel van een betonconstructie. De
kippenschuur (het grote gebouw) is helemaal onderkelderd tot een diepte van 60 cm beneden
maaiveld3. Dit maakt dat de kans klein is dat er onder de gebouwen nog archeologische
waarden bewaard zijn gebleven.

3
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Figuur 1: Ligging van het plangebied, schaal: 1:25.000.
Het oostelijke deel van het terrein is in gebruik als maïsland en het westelijke deel als grasland.
De grote kippenschuur en het kleine schuurtje (groene kleur in figuur 2) zullen worden
afgebroken. Er zullen daarvoor in de plaats twee nieuwe woningen worden gebouwd (blauwe
kleur in figuur 2). Het plangebied (rode kleur in figuur 2 ) betreft een ruime zone rondom de
twee nieuwe woningen. De toekomstige tuinen van de woningen vallen ook in de zone die als
plangebied staat aangegeven. De maximale ontgravingsdiepte zal 3 m – mv bedragen.
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Figuur 2: Voorgenomen ontwikkelingen, schaal: 1:5000
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3.1

Bureauonderzoek
Aardkundige gegevens
Geologie & Geomorfologie
Uit de geomorfologische kaart blijkt dat de locatie is gelegen op een dekzandrug (code 3K14 &
3K5 in figuur3) 4. Meer detail geeft het AHN (figuur 4), waaruit blijkt dat het plangebied ligt op
de overgang van hoog (noordwestzijde) naar laag (zuidoostzijde). Wellicht is de lagere zone ten
oosten van het plangebied ontzand (groene kleur in figuur 4). Het lagere terrein heeft namelijk
een wat onnatuurlijk ogende hoekige vorm.
De dekzandrug is in het Weichselien ontstaan5, dit is een relatief koude periode die 115.000
jaar geleden begon en 11.755 jaar geleden eindigde.

4
5

Alterra 2008
Berendsen 2008a
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In het Weichselien kon door de kou nauwelijks vegetatie groeien, wat tot gevolg had dat de
kale bodem onbeschermd aan de oppervlakte lag. De wind had vrij spel en zo ontstonden er
duinen, zandkopjes en uitblazingsbekkens. Een groot deel van Nederland kwam tijdens deze
ijstijd onder een deken van zand te liggen, vandaar ook de naam dekzand.
Aan het eind van de laatste ijstijd brak er een relatief warme periode aan, het Holoceen. Dit is
het tijdvak waarin wij nu leven. Het vegetatiedek herstelde zich en daarmee werden de ruggen
en dalen, die in de ijstijd waren ontstaan, vastgelegd. Ook nu nog zijn de toen ontstane
hoogteverschillen duidelijk in het land zichtbaar.

Figuur 3: Geomorfologie6
Het dekzand is goed afgerond en gesorteerd. Het behoort tot de Formatie van Boxtel,
Laagpakket van Wierden.7

6
7

Alterra 2008
Mulder et al 2003
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Het plangebied bevindt zich in de wat hogere zone van de dekzandrug. Het dichtstbijzijnde
open water, het beekdal van de Berkel, bevindt zich circa 600 meter ten zuiden van het
plangebied.

Figuur 4: Hoogtekaart
Bodem
In Holoceen heeft zich op de locatie een bodem kunnen vormen. Volgens de bodemkaart
komen er op de locatie gooreerdgronden voor. Dit zijn bodems die zich kenmerken door een
donkere humeuze bovengrond, die ondieper is dan 50 cm, waaronder soms een zwakke diep
doorgaande humuspodzol B ligt. Ze komen vaak voor in afvoerloze laagten, op de overgang
van beekdalen naar hogere gronden. Aan dit type bodem worden slechte landbouwkundige
eigenschappen toegedicht. Het is vreemd dat dit bodemtype op de locatie voorkomt, want er
is immers helemaal geen sprake van een afvoerloze laagte of beekdal maar van een
dekzandrug (zie figuur 3). Het booronderzoek zal uitsluitsel geven welk bodemtype er
daadwerkelijk op de locatie voorkomt.
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Figuur 5: Minuutplan8
Historische situatie
Uit kaarten die teruggaan tot het begin van de 19e eeuw is te zien dat in deze periode geen
bebouwing binnen plangebied voorkomt. Er blijkt wel een woning net buiten het plangebied in
de noordoostkant van het terrein te hebben gestaan (zie figuur 5). Deze woning is op het
Bonneblad uit het begin van de 20e eeuw niet meer aanwezig. Opvallend is dat zowel op het
Minuutplan (figuur 5) als het Bonneblad (figuur 6) een groot deel van de percelen omgeven
zijn met houtwallen. Deze houtwallen zijn tegenwoordig als gevolg van schaalvergroting
(ruilverkaveling) van de percelen niet meer aanwezig.
Het terrein was tot in het begin van de 20e eeuw in gebruik als grasland (licht groene kleur in
figuur 5). Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat de grond van oorsprong wellicht vochtig en
niet zo vruchtbaar was. De vruchtbare gronden waren in het begin van de 20e eeuw meestal
als akkerland in gebruik (witte kleur in figuur 5).

8

watwaswaar.nl
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Pas vanaf de jaren ’70 werd het oostelijke deel van het terrein akker9. Ook nu nog is het
oostelijke deel als akker in gebruik (mais). Het westelijke deel is altijd grasland gebleven. Het
eventueel aanwezige archeologische bodemarchief zal in het westelijke deel beter
geconserveerd zijn gebleven dan in het oostelijke deel van het plangebied. Akkers worden
namelijk vaak geploegd, waardoor de archeologische sporen pas op een dieper niveau
bewaard zijn gebleven. De onderkelderde kippenschuur en het kleine schuurtje dat daaraan
vast zit zijn in 1986 gebouwd10.

Figuur 6: Bonneblad, het plangebied is als grasland in gebruik11

9

Watwaswaar.nl
BAG viewer
11
Watwaswaar.nl
10

ArGeoBoor rapport 1201: Rengersweg 31 te Laren

Opdrachtgever: Van der Poel milieu bv.

11

3.2

Bekende archeologische waarden en vondsten
De gemeente Lochem heeft in 2012 een nieuwe archeologische verwachtingenkaart laten
opstellen. De bedoeling is dat er voor het eind van 2012 een beleid aan deze kaart gekoppeld
wordt. Op deze kaart (figuur 7) is te zien dat het plangebied in een gele zone ligt. Dat betekent
dat er een middelhoge trefkans voor het terrein is opgesteld. Direct ten zuidwesten van het
plangebied bevindt zich een oranjegekleurde zone. Hier komen enkeerdgronden voor, dat zijn
gronden met een opgebracht plaggendek. Aan enkeerdgronden wordt altijd een hoge trefkans
toegekend omdat het plaggendek eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen goed
beschermd heeft. Ten zuiden en oosten van het plangebied komt een groene kleur voor, wat
staat voor een lage trefkans. Wanneer we beleidsadvieskaart vergelijken met de
geomorfologische kaart is te zien dat de wat lagere zones binnen de dekzandrug (code 3L5 in
figuur 3) een lage trefkans toegekend hebben gekregen. In de lagere zones komen namelijk
vaak gronden voor die minder geschikt zijn als akkerland. De kans dat er oude
nederzettingssporen in de buurt van deze wat nattere gronden aanwezig zijn is daarom ook
minder groot. Het plangebied bevindt zich op een middelhoog deel van de dekzandrug, er is
géén plaggendek aanwezig en daarom is er waarschijnlijk een middelhoge trefkans aan deze
zone toegekend.
Monumenten
Ongeveer 1 km ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een archeologisch monument
(monumentnummer 2558) met een zeer hoge waarde (rode kleur in figuur 8) . Op die plek
heeft vroeger een kasteel gestaan. Dit kasteel werd reeds in 1203 voor het eerst vernoemd:
“kasteel Daedinckweerd”. Alleen de grachten van dit kasteel zijn bewaard gebleven12. Het
kasteel staat aan de Berkel en heeft dus geen directe relatie met het plangebied.
Vindplaatsen
Het archeologisch informatie systeem (ARCHIS) laat zien dat er diverse vondsten in de
omgeving gedaan zijn. Gegevens van amateur archeologen zijn vanwege de haast bij het
onderzoek niet meegenomen in deze rapportage. In deze paragraaf zullen alleen de
dichtstbijzijnde en meest relevante vindplaatsen besproken worden. Voor de ligging van de
vindplaatsen wordt verwezen naar figuur 8.
7635, Op deze plaats zijn meerdere fragmenten middeleeuws aardewerk aangetroffen.
Volgens de vinder bevonden de scherven zich in een wegcunet.
7636 & 7637: In een kuil in een wegcunet zijn scherven van kogelpot aardewerk en een ijzeren
lanspunt aangetroffen. Het betreft een vindplaats die mogelijk samenhangt met een
middeleeuws nederzettingsterrein. Naast kogelpot aardewerk is er tevens Pingsdorf
aardewerk en een grote baksteen (kloostermop?) aangetroffen.
36949: Bij een ontgrondingsterrein zijn keramiek, bot, een sloot en sporen van een hutkom
aangetroffen. Alle sporen en vondsten op deze plaats zijn te dateren in de Middeleeuwen.

12

ARCHIS2
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431950: Deze waarneming bevindt zich ongeveer 600 meter ten zuidwesten van het
plangebied op het (toekomstige) bedrijventerrein Diedink. De waarneming is pas recentelijk
verwerkt in ARCHIS en daarom staat deze niet op de kaart in figuur 8. Het betreft de vondst
van een fragmentje Middeleeuws aardewerk. Bovendien is er een vuurstenen afslagje
aangetroffen, dat ruwweg in de periode Steentijd-IJzertijd te dateren is. Deze waarneming
bevindt zich in het oude, inmiddels drooggevallen beekdal van de Berkel.
431952: Deze waarneming bevindt zich ongeveer 400 meter ten zuidwesten van het
plangebied op het (toekomstige) bedrijventerrein Diedink. Ook deze waarneming is pas
recentelijk verwerkt in ARCHIS en daarom staat hij, net als de vorige waarneming niet op de
kaart in figuur 8. Het betreft de vondst van meerdere fragmenten Middeleeuws aardewerk.
Deze vindplaats bevond zich op een dekzandrug met esdek.

Figuur 7: Verwachtingenkaart13

13
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Figuur 8: Ligging archeologische vindplaatsen en monumenten (februari 2012), schaal1:20.000
In figuur 7 is te zien dat er op de plaats van de boerderij een groen driehoekje staat met het
nummer 73. Het betreft een oude boerderij-plaats. De boerderij is ook te zien op een kaart uit
het begin van de 19e eeuw (figuur 5). Er mag niet uitgesloten worden dat de boerderij een
Middeleeuwse voorganger heeft gehad. Deze oude boerderijplaats ligt wat hoger in het terrein
in een zone waar enkeerdgronden voorkomen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er in de
ondergrond van het plangebied off-site structuren voorkomen die gerelateerd zijn aan deze
oude boerderijplaats. Het plangebied ligt circa 100 meter ten noorden van deze oude
boerderijplaats. In de Middeleeuwen lagen schuren en spiekers meestal wel wat dichter bij de
boerderij.
Samenvattend zijn vrijwel alle archeologische waarnemingen die in de buurt van het
plangebied zijn gedaan in de Middeleeuwen te dateren.
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4

Archeologische verwachting
Het plangebied bevindt zich op de flank van een dekzandrug waarin zich een gooreerdgrond
heeft kunnen ontwikkelen, dit zijn gronden die van nature in wat lagere en nattere zones
voorkomen die minder geschikt zijn om als akkerland te dienen. Het terrein is tot aan de jaren
’70 van deze eeuw als grasland in gebruik geweest. Voor zover bekend is het terrein, afgezien
van de kippenschuur die in 1986 is aangelegd, nooit bebouwd geweest. In de directe omgeving
van het plangebied komen zones voor die zich al van oudsher veel beter leenden voor de
functie van nederzettingsterrein, zoals bijvoorbeeld de hoge dekzandruggen die in de buurt
van de Berkel liggen. Volgens de gemeentelijke verwachtingenkaart geldt er een middelhoge
trefkans op de aanwezigheid van archeologische waarden. Deze middelhoge trefkans geldt
vooral voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen. Vrijwel alle omliggende vindplaatsen dateren
immers ook uit deze periode. De kans dat er vindplaatsen uit de Steentijd aanwezig zijn niet zo
groot omdat het terrein niet aan open water ligt of lag en derhalve onaantrekkelijk was voor
jagers en verzamelaars.
Hoewel er in de omgeving van het plangebied vrijwel alleen artefacten en sporen uit de
Middeleeuwen zijn aangetroffen kan er niet uitgesloten worden dat er toch ook
(nederzettings)sporen uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd aanwezig zijn.
Periode
Steentijd
(jagers en
verzamelaars)
NeolithicumRomeinse tijd

Trefkans
laag

Argumentatie
Plangebied ligt niet aan open water en er zijn geen
vondsten in de buurt gedaan die in deze tijd te
dateren zijn
laag tot middelhoog Er zijn geen vondsten in de buurt van het plangebied
aangetroffen die in deze periode te dateren zijn.
Voor dekzandruggen geldt normaal een middelhoge
tot hoge trefkans op vindplaatsen uit de periode
Neolithicum-Romeinse tijd, maar omdat een
plaggendek ontbreekt en omdat de bodem bestaat
uit een gooreerdgrond (slechte landbouwgrond) is
een lage tot middelhoge trefkans aan het plangebied
toegekend
Middeleeuwen middelhoog
Conform de beleidsadvieskaart geldt er een
middelhoge trefkans voor het plangebied. In de
buurt zijn relatief veel middeleeuwse vindplaatsen
bekend.
Tabel 1: Archeologische trefkans uitgesplitst per periode
Als er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn dan bevinden de relicten hiervan (losse
vondsten zoals aardewerk ed) zich in of vlak onder de huidige oppervlakte. Als tijdens het
booronderzoek mocht blijken dat het terrein plaatselijk is opgehoogd dan kunnen de
eventuele relicten zich op een dieper niveau (bijvoorbeeld onder het plaggendek) bevinden.
Eventuele archeologische sporen, zoals paalkuilen, zullen zich in de top van het gele zand
aftekenen. De kans dat er sporen tijdens een booronderzoek worden aangetoond is echter
nihil.
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5
5.1

Veldonderzoek
Onderzoeksmethode
Het archeologisch veldonderzoek heeft bestaan uit een veldinspectie en een karterend
booronderzoek. Uit het verwachtingsmodel is gebleken dat er een verhoogde kans bestaat op
de aanwezigheid van Middeleeuwse sporen. Wellicht zijn er bijvoorbeeld off-site structuren in
de ondergrond aanwezig die gerelateerd zijn aan de oude boerderijplaats (nummer 73 in
figuur 7). Het mag echter niet uitgesloten worden dat er ook oudere vondsten en sporen in de
ondergrond aanwezig zijn die in de periode Neolithicum-Romeinse tijd te dateren zijn.
Er is daarom gekozen om een brede zoekoptie (optie E1 uit de Leidraad) in te zetten, zodat
vindplaatsen uit alle perioden opgespoord kunnen worden14. Er had ook gekozen kunnen
worden voor een verkennend onderzoek, maar dan had de opdrachtgever, dhr Stegeman,
geen uitsluitsel gehad of er daadwerkelijk sprake is van een archeologische vindplaats.
In de leidraad staat dat een boorgrid van 20 bij 25 meter noodzakelijk is om een goed beeld te
krijgen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats(20 boringen per
hectare). Er is geboord met een Edelman handboor met een boordiameter van 15 cm. De
relevante lagen zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm, waarbij het
zeefresidu is gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De
bodemopbouw is beschreven conform de NEN5104. Het boorgrid is door middel van
“uitstappen” uitgezet, waarna de boorpunten met een GPS zijn ingemeten (onnauwkeurigheid
maximaal 1 m). De ligging van de boorpunten is weergegeven in figuur 9 en de boorstaten in
bijlage 1.

5.2

Resultaten
Veldinspectie
Het terrein was dermate dicht begroeid dat de vondstzichtbaarheid aan de oppervlakte zeer
laag was. Er zijn geen vondsten aan het maaiveld aangetroffen.
Reliëf
Het terrein bevindt zich op ongeveer 11.60 m boven NAP. Boring 1 ligt iets hoger (11.80 m +
NAP) en de boringen 6, 7 en 8 liggen iets lager op ca. 11.50 m + NAP.
Sediment
Er is conform de verwachting dekzand op de locatie aangetroffen. In het dekzand waren enkele
kleine grindjes aanwezig, waardoor we voorzichtig kunnen aannemen dat het lokaal verspoeld
dekzand betreft. Het sediment behoort tot de formatie van Boxtel, laagpakket van Wierden.
Bodemopbouw
De bodem in het plangebied is geroerd . De meeste boringen vertonen een bodemprofiel
waarbij de bouwvoor rechtstreeks en met een scherpe overgang op de C horizont ligt De
bouwvoor is vrijwel overal slechts 20 tot 30 cm dik. Wellicht is een deel van het terrein als
gevolg van egalisatie en ploegen afgetopt.
14
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Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat er sprake is geweest van zandwinning. Er is geen Bhorizont aangetroffen. Dit werd wel verwacht omdat de bodem volgens de bodemkaart in de
klasse van de gooreerdgronden zou vallen en dit type gronden hebben vaak een diep
doorgaande humuspodzol B15. Het feit dat er geen diepdoorgaande humuspodzol B is
aangetroffen is een tweede aanwijzing dat het terrein minimaal enkele decimeters is afgetopt,
want anders zou er nog een restant van de humuspodzol B bewaard moeten zijn gebleven.
De bodem valt nu in de klasse van de vaaggronden. Twee boringen weken af van dit algemene
beeld. Dit zijn de boringen 7 en 8. Beide boringen bevinden zich in het zuidelijke deel van het
terrein. Ook bij deze boringen was de bovengrond verstoord. Op een diepte van respectievelijk
80-100 cm – mv (boring 7) en 50-80 cm – mv (boring 8) werd echter een sterk humeuze laag
aangetroffen. Deze laag was zelfs iets venig (zie figuur 10). Vermoedelijk betreft het een
restant van de laag die van oorsprong aan de oppervlakte lag (begraven A-horizont). Dit
zuidelijke deel van het plangebied lag van nature lager en is door mensen opgehoogd.
Archeologische indicatoren
In boring 3 werden op een diepte van 0-50 cm beneden het maaiveld enkele baksteen kruimels
en een klein stukje leisteen aangetroffen. Deze zijn wellicht in de grond terecht gekomen toen
het huis, dat zich in het begin van de 19e eeuw net buiten het plangebied bevond, is
afgebroken (zie figuur 5 voor de ligging van het huis). Ter hoogte van boring 3 werd in de
geroerde bouwvoor een stukje aardewerk aangetroffen dat in de Nieuwe Tijd te dateren is
(roodbakkend aardewerk met loodglazuur).

15
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Figuur 9: Ligging van de boringen
Interpretatie van de bevindingen
Het terrein is in het verleden waarschijnlijk gedeeltelijk geëgaliseerd, waardoor een groot deel
van het terrein afgetopt of verstoord is geraakt. De boringen 7 en 8 weken qua bodemopbouw
af van de andere boringen. Deze bevinden zich in een lage zone, die inmiddels nauwelijks meer
herkenbaar is omdat dit deel van het terrein juist is opgehoogd. Het ophogingspakket is geen
plaggendek maar een geroerd zandpakket. Ter hoogte van boring 1 lag het maaiveld op 11,80
m + NAP, dat is circa 30 cm hoger dan het overige deel van het plangebied. Ter hoogte van
deze boring heeft er waarschijnlijk minder aftopping plaatsgevonden maar ook deze boring
vertoonde een verstoorde opbouw zonder B-horizont.
Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat de oorspronkelijke reliëfverschillen in het
terrein door toedoen van mensen grotendeels zijn opgeheven. Als gevolg van het grondverzet
dat met deze egalisatie gepaard is gegaan is de kans gering dat er in de ondergrond nog intacte
archeologische waarden aanwezig zijn is. De grootste kans op de aanwezigheid van intacte
waarden is ter hoogte van het zuidelijke deel van het plangebied, waar geen aftopping heeft
plaatsgevonden. In deze boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De
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middelhoge trefkans die voor het plangebied was opgesteld kan worden bijgesteld naar een
lage trefkans voor alle perioden.

Figuur 10: Boring 8 tussen het maïs (de donkere laag is vermoedelijk een restant van de
oorspronkelijke bouwvoor)
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Conclusie en aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek was er een middelhoge trefkans op de
aanwezig van een archeologische vindplaats voor het terrein opgesteld. Deze middelhoge
trefkans gold vooral voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen. Het booronderzoek heeft deze
middelhoge trefkans echter niet kunnen onderschrijven. Het terrein blijkt sterk geroerd te zijn.
Waarschijnlijk is dat het gevolg van egalisatieprocessen in het verleden. De kans dat er intacte
archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zijn is derhalve niet zo groot. Er zijn verder
ook geen aanwijzingen gevonden dat er sprake zou zijn van een vindplaats, want er zijn geen
relevante archeologische indicatoren in de karterende boringen aangetroffen. Het fragmentje
aardewerk, leisteen en het baksteenpuin zijn in de Nieuwe tijd te dateren. Ze zijn wellicht in de
ondergrond terecht gekomen toen de woning, die zich net buiten de begrenzing van het
plangebied bevond werd afgebroken. De aangetroffen fragmenten bevonden zich in een
geroerde laag. De middelhoge trefkans die er voor het terrein was opgesteld kan daarom
worden bijgesteld naar een lage trefkans.














Wat is de fysiek landschappelijke ligging van de locatie?
Het plangebied bevindt zich op de flank van een dekzandrug, ongeveer 600 meter ten
noorden van de Berkel.
Hoe is de bodemopbouw in het plangebied?
Volgens de bodemkaart zou er op de locatie sprake zijn van een gooreerdgrond. Deze is
niet tijdens het booronderzoek aangetroffen. De bodem is verstoord door ploegen,
egalisatie of afgraven en valt nu in de klasse van de vaaggronden.
Zijn ar archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de kans zeer klein is dat er intacte
archeologische waarden aanwezig zijn.
Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Er zijn geen archeologische resten aangetroffen, maar als ze wel aanwezig zouden zijn
geweest dat hadden ze zich in de bouwvoor moeten bevinden. Ter hoogte van de
boringen 7 en 8 was er sprake van een begraven bodem.
Eventuele sporen zouden zich in de top van de C-horizont kunnen bevinden. Er zijn
echter geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een vindplaats.
Wat is de archeologische verwachting van het terrein en wordt deze verwachting ook
onderschreven door de resultaten van het booronderzoek?
Er was op basis van het bureauonderzoek een middelhoge trefkans voor het terrein
opgesteld. Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan deze verwachting
bijgesteld worden naar laag.
Zijn er archeologisch indicatoren aangetroffen en zo ja, op welke diepte bevinden deze
zich?
Ja, er zijn wel een aantal indicatoren uit de Nieuwe tijd aangetroffen (baksteen,
leisteen en een stukje aardewerk), maar ze zijn allen afkomstig uit een verstoorde laag.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Niet van toepassing.
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Selectieadvies
Er was op basis van het bureauonderzoek een middelhoge trefkans voor het plangebied
opgesteld. Deze middelhoge trefkans kan op basis van de bevindingen van het booronderzoek
worden bijgesteld naar een lage trefkans. Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet
noodzakelijk geacht. Pas wanneer dit rapport door de bevoegde overheid getoetst en goed
bevonden is, mag er worden begonnen bodem-verstorende sloop– en graafwerkzaamheden.
Hoewel het onderzoek zeer zorgvuldig is uitgevoerd kan nooit met honderd procent zekerheid
vastgesteld worden dat er géén sprake is van een archeologische vindplaats. Het
booronderzoek betreft slechts een steekproef. Er bestaat immers een kans dat er net naast
een site is geboord. Mochten er tijdens de eventuele graafwerkzaamheden toch
archeologische waarden worden aangetroffen, dan is men verplicht om dit te melden. Men
kan zich hiervoor wenden tot de Gemeente Lochem.
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BIJLAGE 1: BOORSTATEN
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BOORSTATEN

LEGENDA
ZAND

GROFHEID VAN HET ZAND

zs1

Zand, zwak siltig

1

uiterst fijn

zs2

Zand, matig siltig

2

zeer fijn

zs3

Zand, sterk siltig

3

matig fijn

zk

Zand, kleiïg

4

matig grof

5

zeer grof

6

uiterst grof

KLEI
ks1

Klei, zwak siltig

ks2

Klei, matig siltig

BIJMENGING

ks3

Klei, sterk siltig

Fe

IJzer

ks4

Klei, uiterst siltig

Mn

Mangaan

kz1

Klei, zwak zandig

BK

Baksteen

kz2

Kei, sterk zandig

KER

Keramiek

kz3

Klei, uiterst zandig

Fos

Fosfaat

HK

Houtskool

VEEN
v

Veen, mineraalarm

MATE VAN VOORKOMEN

vk1

Veen zwak kleiig

1

Weinig

vk3

Veen, sterk kleiig

2

Matig

vz1

Veen zwak zandig

3

Veel

vz2

Veen, matig zandig

sp

Klein spoortje/fragmentje

lz1

Leem, zwak zandig

KLEUR

lz3

Leem, sterk zandig

Gr

Grijs

Br

Bruin

LEEM

GRIND

Or

Oranje

gs

Grind, siltig

Ge

Geel

gz1

Grind, zwak zandig

Gr

Groen

gz2

Grind, sterk zandig

BL

Blauw

gz3

Grind, uiterst zandig

l

licht

d

Donker

Zw

Zwart

HUMUS
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H1

Zwak humeus

H2

Sterk humeus

H3

Uiterst humeus

BOORSTATEN

diepte

1

11,8 m +NAP

0-50

z3s2, H2, BrGr, bk1, A-horizont, scherpe overgang

50-110

z3s1, Ge, Fe-sp, C-horizont

diepte

Interpretatie:

Verstoord

2

11,6 m +NAP

0-20

z3s2, H2, BrGr, A-horizont, scherpe overgang

20-60

z3s1, Ge, C-horizont.

diepte

Interpretatie:

Verstoord

3

11,5 m +NAP

0-20

z3s2, H2, BrGr, KER-sp (NT), A-horizont, scherpe overgang

20-50

z3s1, Ge, C-horizont.

diepte

Interpretatie:

Verstoord

4

11,6 m +NAP

0-20

z3s2, H2, BrGr, A-horizont, scherpe overgang

20-40

diepte

z3s1,Ge, C-horizont.
Interpretatie:

Verstoord

5

11,6 m +NAP

0-20

z3s2, H2, BrGr, A horizont, scherpe overgang

20-50

z3s1, Ge, C-horizont.

diepte

Interpretatie:

Verstoord

6

11,5 m +NAP

0-20

z3s2, H2, BrGr, A-horizont, geleidelijke overgang

20-60

z3s1, H1, BrGr, geroerde laag

60-100

z3s1, Ge, C-horizont
Interpretatie:

Verstoord
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diepte

7

11,5 m +NAP

0-50

z3s2,H2, dBrGr, A-horizont, scherpe overgang

50-80

z3s1, H1, GeBr geroerde laag met gele zandkorrels

80-100

z3s3, H3, ZwGr, Donkere iets venige laag, 2A-horizont

100-120

z3s1, C-horizont

diepte

Interpretatie:

Gedeeltelijk intact (vanaf 80 cm), terrein is iets opgehoogd

8

11,5 m+NAP

0-30

z3s2, H2, dBrGr, A-horizont, scherpe overgang

30-50

z3s1, H1, GeBr geroerde laag met gele zandkorrels

50-80

z3s3, H3, ZwGr, Donkere iets venige laag, 2A-horizont

80-90

z4s2, Fe-sp C-horizont

90-100

diepte

z3s2, zwak siltig, C-horizont
Interpretatie:

Gedeeltelijk intact (vanaf 80 cm), terrein is iets opgehoogd

9

11,6 m +NAP

0-20

z3s2, H2, BrGr, A horizont, scherpe overgang overgang

30-80

z3s2, Ge, C-horizont.
Interpretatie:

Verstoord
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