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Samenvatting
In opdracht van Goos woning- en bedrijfsmakelaars heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de ‘Waltersingel, achter
nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn (gemeente Apeldoorn). De aanleiding van het onderzoek is
toekomstige nieuwbouw van twee woningen. De exacte bouwplannen zijn nog niet bekend.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat de archeologische verwachting voor het aantreffen van
sporen uit de periode laat paleolithicum en mesolithicum middelhoog tot laag is. De kans op
het aantreffen van sporen van nederzettingen, grafheuvels, grafvelden, sporen van
akkerbouw, ijzerovens etc. uit de periode neolithicum - nieuwe tijd is hoog. Echter de kans op
bodemverstoringen als gevolg van bouwwerkzaamheden en het aanleggen van een
parkeerplaats met riolering in de afgelopen 50 jaar is aanzienlijk.
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat, zoals op basis van het bureauonderzoek werd
verwacht, er afzettingen van een daluitspoelingswaaier aan de oppervlakte liggen. Uit het
ontbreken van E-, B en grotendeels ook de BC horizonten blijkt dat het bodemprofiel binnen
het plangebied tot gemiddeld 85 cm onder het huidige maaiveld verstoord is.
Geconcludeerd wordt dat de verwachting uit het bureauonderzoek, dat de bodem verstoord
zou kunnen zijn, door het booronderzoek wordt bevestigd. Voor eventuele archeologische
resten binnen het plangebied betekent dit dat deze grotendeels vernietigd zullen zijn. Slechts
diepere grond sporen kunnen nog aanwezig zijn. De hoge verwachting op basis van de
beleidsadvieskaart is niet bevestigd.
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied ‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA).
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Goos woning- en bedrijfsmakelaars heeft ArGeoBoor een archeologisch
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Waltersingel te
Apeldoorn “achter 120A” en “achter 120B” (gemeente Apeldoorn). De aanleiding van het
onderzoek is de nieuwbouw van een woning op de kadastrale percelen 5353 en 5352. Het
zuidelijk deel van het plangebied, perceel 5351 is nog niet verkocht, maar in de toekomst is
ook hier de bouw van een woning voorzien. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa
1.700 m2. Bij de nieuwbouw bestaat de kans dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit
nog niet eerder gebeurt is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord
worden. De archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn stelt dat de locatie ligt in
een gebied met een hoge archeologische verwachting en dat archeologisch onderzoek
noodzakelijk is bij een planomvang groter dan 50 m2 met een voorziene bodemingreep dieper
dan 50 cm –mv.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. Het
booronderzoek toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij
het onderzoek centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011).
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1.3

Administratieve data
Adres:
Toponiem:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
Contactpersoon

bevoegd gezag:
Contactpersonen:

Coördinaten:

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn
‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn
5351 t/m 5353
Gelderland
Apeldoorn
Goos woning- en bedrijfsmakelaars
Dhr. Dirk-Jan Van Woerden
Deventerstraat 67
7322 JK Apeldoorn
Tel:055 - 522 22 77
E-mail dirkjan@goos.nl
Gemeente Apeldoorn (Sectie Archeologie)
Mevr. J. Zuyderwyk (archeoloog)
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn,
Marktplein 1, Apeldoorn
Tel: 055-5802861
archeologie@apeldoorn.nl
192.318/469.614
192.347/469.620
192.355/469.566
192.311/469.569
2
Circa 1.700 m
33b
55297
44974

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt aan de westkant van Apeldoorn (zie afbeelding 1) ten westen van de
Waltersingel. Het plangebied betreft de locatie ‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’
(kadastraal 5353 en 5352). Ook het kadastrale perceel 5351 hoort bij het plangebied. Het
plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.700 m2. Het plangebied is tot voor kort in gebruik
geweest als parkeerplaats. De asfalt verharding is nog aanwezig. Rondom deze verharding
liggen aan de zuid-, west- en noordzijde groenstroken. Aan de oostzijde zijn zeer recent twee
woningen gebouwd (zie afbeelding 2). Uit een kaart met gegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied ligt op een hoogte van 25,8 m + NAP.1

1

www.ahn.nl/vieuwer
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.2

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om de bestaande parkeerplaats te verwijderen en twee woningen te
bouwen. De percelen 5353 en 5352 worden samengevoegd en bebouwd met 1 woning.
Perceel 5351, dient nog te worden verkocht en zal ook bebouwd worden met een woning. Bij
de nieuwbouw van de woningen zal de bodem verstoord worden op plaatsen waar dit mogelijk
nog niet eerder is gebeurd. De exacte inrichting van het terrein is nog niet bekend.

2

Kadaster 2012
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Afbeelding 2. Het plangebied in detail met uitgevoerde boringen.3

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.
Er is een e-mail gestuurd naar de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn voor mogelijke bij
de afdeling bekende informatie over het plangebied (d.d. 21-1-2013 m.parlevliet
@apeldoorn.nl) en aan de archeologische werkgroep Apeldoorn (d.d. 21-1-2013
(awa.apeldoorn@gmail.com). Zowel bij de gemeente als bij de werkgroep archeologie
Apeldoorn zijn geen bijzonderheden bekend over dit gebied.4

3

4

Kadaster 2012
Persoonlijke mededeling dhr. Chris Nieuwenhuize
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3.2

Aardkundige gegevens
Uit een kaart gemaakt van gegevens van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien
dat het plangebied ligt op de oostelijke flank van de stuwwal van de Veluwe.5 Deze stuwwal is,
zoals alle hoge stuwwallen in Midden Nederland, ontstaan in het Saalien, de voorlaatste ijstijd.
Deze begon circa 370.00 jaar geleden eindigde omstreeks 130.000 jaar geleden.6 De
afzettingen die direct samenhangen met het landijs uit deze periode worden gerekend tot de
Drente Formatie.7 Het plangebied ligt in een gebied waar de helling flauw is en niet meer zo
steil als circa 400 meter naar het oosten (zie afbeelding 3). Uit de geomorfologische kaart
(schaal 1:15.000) van de gemeente Apeldoorn blijkt dat dit gebied ligt op een kleine
daluitspoelingswaaier.8 Deze daluitspoelingswaaiers ontstonden door het transport van zanden grind vanaf de stuwwallen door smeltwater. De afzettingen zijn matig gesorteerd. De
afzettingen zijn ontstaan aan het eind van het Saalien, bij het afsmelten van het landijs, maar
ook in het Weichselien (laatste ijstijd) door transport van materiaal uit sneeuwsmeltwaterdalen.9 De laatste perioden waarin dit op grote schaal gebeurde was in Pleniglaciaal en
met name het daaropvolgende Laat Weichselien (Laat Glaciaal: 15.500 tot 11.800 jaar
geleden). Deze daluitspoelingswaaiers liggen op veel plekken onderaan de stuwwallen. Naast
de smeltwaterafzettingen is het mogelijk dat Oud Dekzand in het gebied is afgezet. Dit zou
vooral zijn afgezet tussen de oostelijke Veluwe en de IJssel. Voor zover bekend is er geen
dekzand of stuifzand in het gebied afgezet, maar dit kan op voorhand niet worden uitgesloten.
Het dekzand kan zich tijdens het afspoelen vermengd hebben met grind en leem, waardoor
een menglaag is ontstaan. Het dekzand is dan niet meer als zodanig te herkennen. 10 In het
Holoceen werd als gevolg van het warmere en nattere klimaat de bodem door vegetatie
vastgehouden. Alleen door toe doen van de mens heeft, weliswaar op grote schaal, maar niet
overal en voor zover bekend niet in het plangebied, nog bodemerosie kunnen plaatsvinden. In
het Holoceen heeft zich een bodem in deze afzettingen van de kleine daluitspoelingswaaier
kunnen vormen.
Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als bebouwing, maar direct ten westen zijn
haarpodzolbodems gekarteerd in grof zand ( code gHd30F-grondwatertrap VII).11
Grondwatertrap VII betekend dat het gemiddeld hoogwater dieper zit dan 80 cm –mv en het
gemiddeld laagwater zich dieper bevindt dan 160 cm –mv. Een haarpodzolgrond is een
humuspodzolbodem, die worden gevormd in mineraalarme uitgangsmaterialen. In de
bovenste lagen van een podzolbodem worden humuszuren gevormd in een (O- en A-horizont).
Deze zorgen voor de uitspoeling van de bodem en daardoor wordt een E-horizont gevormd
(lichtgrijze bodemlaag). De opgeloste stoffen worden dieper in de bodem weer afgezet in de
inspoelsingshorizont Bh (inspoeling van humus) en Bs (inspoeling van de metalen ijzer en
aluminimum).12

5

AHN geraadpleegd op www.ahn.nl/viewer
Berendsen 2004
7
De Mulder 2003
8
Geomorfologisch kaart Apeldoorn 1:15.000
9
Berendsen 2004
10
Willemse 2006
11
Alterra 2012 of http://rivviewer.apeldoorn.nl
12
Boerma 1992
6
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Afbeelding 3. Het plangebied (zwarte ster) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand
Nederland.13

3.3

Historische situatie
Algemene situatie
Uit historische bronnen blijkt dat de naam Apeldoorn teruggaat tot in het jaar 792 toen het als
"villa ut marca Appoldro" werd genoemd.14 Verder komt in de omgeving de heemnaam
Wenum voor, die eveneens een historische aanwijzing is voor bewoning in het gebied in de
vroege middeleeuwen. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat in deze periode de
ijzerproductie een belangrijke industrie vormde op de Veluwe en ook met name in de
omgeving van Apeldoorn. Opvallend aan de ruimtelijke spreiding van nederzettingen en
grafvelden in deze periode op de Veluwe is dat deze zich concentreerden langs oude wegen en
paden, die veelal teruggaan tot in de ijzertijd of later. In de Karolingische tijd is sprake van een
sterke groei van de bevolking en nieuwe nederzettingen ontwikkelden zich niet meer langs de
oude wegen, maar ook in de lager gelegen gebieden. Voor een deel gaat het om
dochternederzettingen (bv. Hoog- en Laag Soeren). Dit proces werd versterkt door
stuifzanden, die in de 10e eeuw ontstonden. De akkerbouwers vertrokken van de hooggelegen
gebieden en gingen naar de randen van de Veluwe waar de hogere grondwaterstanden
zorgden voor een vochtigere bodem met minder verstuiving. In de 13e en 14e eeuw werd,
vanuit de oude kernen, de ontginning van de lagere delen rondom de Veluwe voortgezet. Dit
heeft geleid tot een hoge bevolkingsdichtheid in de lage delen, langs de randen van de Veluwe
en veel minder activiteit op de hogere delen.15
13

www.ahn.nl/viewer
Berkel & Samplonius 2006
15
Hendrikx 1999, p. 75
14
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De oorspronkelijke begroeiing op de voedselrijke gronden, waartoe ook de
daluitspoelingswaaiers gerekend worden, bestond waarschijnlijk uit eiken-beukenbos. Als
gevolg van houtkap voor diverse industrieën (o.a. ijzerindustrie) en overbegrazing is dit bos in
de middeleeuwen en nieuwe tijd geheel verdwenen en maakte plaats voor uitgestrekte
heidevelden. Deze heidevelden zijn, onder andere op het stuifzand in te dammen, in de 20e
eeuw herbeplant met naaldbos.16
Uit het voorgaande blijkt dat over het algemeen de akkers langs de flanken van de Veluwe
lagen en liggen. Op kaarten uit 1868 en 1872 is de omgeving van het plangebied weergegeven
(zie afbeeldingen 4 en 5). Het plangebied lag in een gebied met heide. Ten oosten van het
plangebied lagen akkercomplexen, die de ”Nieuwe Enk” en de “Apeldoornse Enk werden
genoemd.
Verder is Apeldoorn bekend van de papierindustrie, die bloeide tussen pakweg 1600 en 1800.
Met name voor de beeklopen heeft dit grote gevolgen gehad. Om watermolens voldoende
kracht te geven werden oude beeklopen vergraven en nieuwe beeklopen aangelegd. Op
afbeelding 5 is iets ten zuiden van het plangebied een spreng (gegraven waterloop) uit deze
periode aanwezig.

Afbeelding 4: De omgeving van het plangebied in 1868.17

16
17

Berendsen 1997
Kuyper 1868
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Afbeelding 5: ligging van het plangebied (roder ster) op een Bonneblad uit 1872.18
Gebeurtenissen ter plaatse van het plangebied
Uit afbeeldingen 4 en 5 kan worden opgemaakt dat het plangebied in de 19e eeuw deel uit
maakte van een heideveld met enkele heuvels in de omgeving. Ten zuiden van het plangebied
bevond zich een rechte,. dus gegraven watergang (spreng). Deze ligt er nu ook nog
(afbeeldingen 1 en 3). In de reeks topografische kaarten die hieronder is afgebeeld is te zien
dat het plangebied uit bos bestaat in 1932 en dat tussen 1958 en 1966 het gebied gedeeltelijk
bebouwd werd. Rondom de bebouwing lagen groenstroken. Op de kaarten uit 1976 en 1988 is
de situatie nog grotendeels hetzelfde. In 1995 is alle bebouwing verdwenen en is het terrein in
gebruik als parkeerplaats (zie afbeelding 6). Deze parkeerplaats is tot op heden aanwezig, maar
buiten gebruik. De parkeerplaats is verhard met asfalt.

18

Bureau militaire verkenningen 1872
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Omgeving plangebied 1932

19

Omgeving plangebied in 1966

Omgeving plangbied in 1988

Omgeving plangebied 1958

14

14

14

Omgeving plangebied in 1976

14

Omgeving plangebied in 1995

14

Afbeelding 6. Het plangebied op topografische kaarten uit de periode 1932 - 1995.20
19

Bureau Militaire Verkenningen 1932
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3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE).21
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
Binnen een straal van 1.000 meter komen op dit moment geen archeologische monumenten
of terreinen van archeologische waarde voor.

Afbeelding7: Waarnemingen en vondstmeldingen in een straal van 1.000 meter van het
plangebied (zwarte ster).
Waarnemingen en vondsten (zie afbeelding 7)
Waarneming 433673 ligt op 630 meter ten westnoordwesten van het plangebied en betreft de
vondst van de resten van een B-17 bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog
(onderzoeksmelding 44937).
Op 430 meter ten zuidwesten van het plangebied is een grafheuvel uit het neolithicum of de
bronstijd bekend. Deze melding is afkomstig van Klok’s grafheuvelkaart (waarneming 42529).
Ook op circa 850 meter ten zuiden van het plangebied zijn op deze kaart grafheuvels
aangegeven (waarnemingen 42531 en 42532) en op 650 meter ten zuiden van het plangebied
zijn nog drie meldingen van deze kaart afkomstig (waarnemingen 42533, 42534 en 42535). Alle
heuvels zijn vooralsnog gedateerd in de periode neolithicum-bronstijd.
Op circa 1000 meter ten westen van het plangebied zijn resten van ijzerbewerking gevonden in
de vorm van ijzerkuilen uit de middeleeuwen (waarnemingen 42215 en 42201).

20
21

Topografische Dienst en kadaster 1958, 1966, 1976, 1988 en 1995
Archis 2012
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Vondstmelding 418922 (onderzoeksmeldingsnummer 45844)
Circa 900 meter ten oosten van het plangebied zijn bij een archeologische opgraving meerdere
3-schepige huisplattegronden, hutkommen en ovens gevonden uit de Romeinse tijd. De
vondsten maken deel uit van een nederzettingsterrein dat is aangetroffen onder de
Apeldoornse enk op een diepte tussen 90 en 120 cm.
Op circa 1.000 meter ten oosten van het plangebied is bij niet archeologisch graafwerk
houtskool , ijzerslakken verbrand leem aangetroffen (waarneming 45080).
Op ruim 1.000 meter ten noordoosten van het plangebied is bij een proefsleufonderzoek een
spoor van wat een greppel was aangetroffen, de datering is waarschijnlijk middeleeuws, maar
er zijn geen indicatoren gevonden (waarneming 434194).
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8)
Tabel 1: Overzicht van de onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 1.000 meter van
het plangebied.
Ondezoeksmelding
44037

Soort onderzoek
proefsleuf

Resultaat
Resten bommenwerper

Waarneming/vondsmelding
433673

24038

Toponym
Kristalbas –
Felualaan 39
geen

booronderzoek

-

55020

De Hegge 4

Boorondezoek

53550

APD W Koning
Lodewijklaan –
Sumatralaan
Terrein Juliana
ziekenhuis

Proefsleuven/putten

42128

bureauonderzoek

Bureauonderzoek

45844

Opgraving

49317

Herderwegooiweg
Walterbos

42965

-

Booronderzoek

48689

Asselsestraat 200

17155

Spartafabriek

45907

Prins Willem
Alexanderlaan
1469
Mandala

Bodemarchief
grotendeels verstoord
Nederzetting grafveld
(vroege) middeleeuwen
Bodem verstoord tot in
de C-horizont

-

6401

Archeologische
begeleiding
Archeologisch
begeleiding
proefsleuf

Nader booronderzoek
buiten de bebouwde
kom geadviseerd
Bodem deels verstoord
geen vervolgonderzoek
1 greppel aangetroffen
uit de mogelijk
middeleeuws
Terrein rondom
ziekenhuis deels intacte
bodem/ aanbeveling
voor proefrsleuven
Aanbeveling om
verkennend
booronderzoek te doen.
M.u.v. de kelders.
Nederzettingsporen
Romeinse tijd
Deels intact
bodemprofiel vanaf 110
cm -mv
Plaggendek
geconstateerd/
proefsleuven
aanbevolen
Geen info

Bodem verstoord

-

43227

9270

Verkennend
booronderzoek

Booronderzoek

Booronderzoek

proefsleuven
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-

-

Vondstmelding 418922
-

-

-

-
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Afbeelding 8: Onderzoeksmeldingen in Archis. Het plangebied is onderzoeksmelding 55297.
Uit de uitgevoerde archeologische onderzoeken komt een sterk wisselend beeld naar voren
voor wat betreft de gaafheid van het bodemprofiel. Op veel locaties is de bodem verstoord.
Archeologische verwachtingskaarten
De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
geeft voor het plangebied bebouwing aan. De archeologische beleidskaart van de gemeente
Apeldoorn geeft voor het plangebied en de ruime omgeving van het plangebied een hoge
archeologische verwachting (zie afbeelding 9). De verwachting hangt samen met de ligging van
het plangebied op de kleine daluitspoelingswaaier. De wat steilere hellingen in het westen
hebben een middelhoge archeologische verwachtingswaarde gekregen en verstoorde
gebieden een lage.

4

Archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond kunnen archeologische resten voorkomen, nadat de
kleine daluitspoelingswaaier waarop het plangebied ligt, gevormd is. Uit het bureauonderzoek
blijkt dat na 11.800 jaar voor heden geen noemenswaardige geologische activiteit heeft
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plaatsgevonden. De oudste sporen die verwacht kunnen worden zijn derhalve resten uit het
laat paleolithicum. Over de verwachting voor de periode laat paleolithicum tot en met het
mesolithicum (midden steentijd) kan worden opgemerkt dat het ontbreken van natuurlijk
open water, in de nabijheid van het plangebied, de kans op het aantreffen van sporen van
jagers en verzamelaars (laat-paleolithicum en mesolithicum) aanzienlijk verlaagd. Dergelijke
sporen zijn binnen een straal van 1.000 meter ook nog niet aangetroffen. De verwachting voor
het aantreffen van sporen uit deze periode is derhalve middelhoog tot laag.
Wat wel is aangetroffen zijn sporen uit de periode neolithicum t/m de nieuwe tijd. Hoewel de
grafheuvels nog niet gedateerd zijn gaat het zeer waarschijnlijk om resten uit het neolithicum
en bronstijd. De kans op het aantreffen van sporen van nederzettingen, grafheuvels,
grafvelden, sporen van akkerbouw, ijzerovens etc. uit de periode neolithicum - nieuwe tijd is
hoog. De diepte en conservering van archeologische resten is sterk afhankelijk van de
aanwezigheid van een afdekkend plaggendek. Er zijn geen aanwijzingen dat zich ter plaatse
van het plangebied een enk bevond, maar het is niet volledig uit te sluiten.
Uit het kaart materiaal blijkt dat de locatie tussen circa 1832 tot circa 1966 onbebouwd was.
De kans op het aantreffen van sporen uit de nieuwe tijd lijkt daarmee ook laag te zijn, hoewel
over de eerste helft van de nieuwe tijd geen gedetailleerde informatie beschikbaar is.

Afbeelding 9: Plangebied (ster) geprojecteerd op de archeologische verwachtingskaart van de
gemeente Apeldoorn. (legenda (oranje = hoge verwachting; lichtbruin is middelhoge
verwachting; groen = lage verwachting).22

22

Willemse 2006
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Bekende bodemverstoringen
Uit de archeologische onderzoeken die binnen een straal van 1.000 meter zijn uitgevoerd is
gebleken dat de bodem redelijk vaak verstoord is tot in de C-horizont en dan is de kans groot
dat veel ondiepe sporen al zijn verdwenen of sterk aangetast. Diepere sporen kunnen dan nog
aanwezig zijn, maar de informatiewaarde is dan uiteraard minder hoog. De verwachting is dat
indien de bodem slechts beperkt is aangetast er bodemhorizonten behorende bij een
haarpodzolbodem zullen worden aantroffen, met name de Bh of Bs horizont kunnen dan
verwacht worden. De A en E horizonten zijn kwetsbaar en de ervaring leert dat deze maar
zelden in bebouwde gebieden worden aangetroffen. Uit booronderzoeken in de omgeving
blijkt dat een intacte bodem regelmatig rond 1,0 meter onder het maaiveld is aangetroffen.
Uit de topografische kaarten uit de periode 1966 en 1995 blijkt dat er op de locatie gebouwen
hebben gestaan en weer zijn afgebroken. Verwacht wordt dat de bodem bij de bouw en sloop
in ieder geval plaatselijk is verstoord. Ook is de huidige parkeerplaats met een ondergrondse
afvoer van regenwater aangelegd. Ook hierdoor zal de bodem verstoord zijn.

Afbeelding 10: locatie van de voormalige gebouwen en van de boorpunten.

ArGeoBoor rapport 1208: ‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn
Opdrachtgever: Goos woning- en bedrijfsmakelaars.

17

5
5.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
Er is een veldinspectie gedaan waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere
ontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.
Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm. Er is gestreefd om tot minimaal 30 cm in de C-horizont te boren. De opgeboorde grond is
lithologisch beschreven conform de NEN 5104.23 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn
beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.24
De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.25

5.2

Resultaten
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat er geen bodemontsluitingen zichtbaar waren op het
moment van onderzoek. In dit geval kwam dat omdat de bodem bedekt was met sneeuw,
maar ook als er geen sneeuw had gelegen leek de kans erg klein op de aanwezigheid
ontsluitingen als gevolg van de rondom de asfaltverhardingen aanwezige groenstroken met
bodembedekkers. Er was geen opvallend reliëf aanwezig. De parkeerplaats was voorzien van
enkele putten, die duiden op een riolering ter plaatse.
Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. In tabel 2 zijn de resultaten samengevat.
De boringen 1 en 2 zijn uitgevoerd in de asfaltverharding. In de asfaltverharding met een dikte
van circa 10 cm is door middel van een stootijzer een gat gemaakt. Hieronder was een laag
gebroken puin aanwezig met een dikte van circa 5 cm. De overige boringen zijn uitgevoerd in
de groenstrook rondom de asfaltverharding.
Tabel 2: overzicht van de aangetroffen bodemlagen.
Boring

Humeuze
bovengrond

Lichtbruin
/ donkere
vlekken

Bruin/lichte
vlekken

Interpretatie
1
2

Bouwvoor
15-120
15-60

Verstoord

Verstoord

3
4
5
6
7

0-30
0-45
0-40
0-55
0-55

30-70
45-95

Grijs met
donker
grijze
vlekken
Verstoord

Bs
horizont/scherpe
ondergrens/ toch
Verstoord?
Verstoord

70-75

75-95

BChorizont

Chorizont

Intact

intact
120-170
90-110
gestuit
op grind
70-110
95-130
90-120
95-130
80-110

60-90

40-90
55-70

55-80

23

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
25
Bosch 2007
24

ArGeoBoor rapport 1208: ‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn
Opdrachtgever: Goos woning- en bedrijfsmakelaars.

18

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem bestaat uit matig fijn tot matig
grof zand met een zwakke bijmenging met grind. In de boringen 2, 3 en 7 in de zuidzijde van
het plangebied is de C-horizont sterk of matig grindrijk. De bovenste laag is zwak humeus en
heeft een wisselende dikte tussen de 30 en 55 cm. Alleen in boring 1 is deze laag met 105 cm
aanzienlijk dikker. Onder deze humeuze bovengrond zijn lichtbruine bodemlagen met donker
grijze vlekken of bruine/grijze bodemlagen met lichte vlekken aangetroffen. Deze lagen liggen
in de boringen 1 t/m 5 direct op de ongeroerde C-horizont. In boring 6 ligt tussen 70 en 75 cm
een grijze laag, die in eerste aanleg leek op een E-horizont, maar die bij nadere bestudering
donkere humeuze vlekken bleek te bevatten. Onder deze grijze bodemlaag was een
bodemlaag aanwezig, die qua kleur als een Bs horizont zou kunnen worden geïnterpreteerd,
maar de scherpe ondergrens en het ontbreken van een BC overgangshorizont maakt deze
interpretatie niet erg voor de hand liggend. Ook het ontbreken van een Bh horizont tussen de
mogelijk E- en Bs –horizonten duidde toch eerder op een verstoord bodemprofiel. In boring 7
is van 55 tot 80 cm-mv een BC horizont aangetroffen.
Interpretatie
De grindrijke zandlagen die zijn opgeboord, kunnen zoals op basis van het bureauonderzoek
verwacht werd, bestempeld worden als afzettingen in een daluitspoelingswaaier. In de
zuidzijde van het plangebied bevindt zich vanaf 80 cm –mv een grindrijke zandlaag in de
bodem, die ook goed past binnen het afzettingsmilieu van een daluitspoelingswaaier. Uit het
ontbreken van E-, B- en grotendeels ook de BC horizonten blijkt dat het bodemprofiel binnen
het plangebied sterk verstoord is.
De diepere verstoring in boring 1 kan te veroorzaakt zijn doordat de boring nabij riolering van
de parkeerplaats is uitgevoerd of heeft te maken met de voormalige bebouwing. De overige
verstoring van de bodem kan ook worden gerelateerd aan de voormalige bebouwing (bouwen sloopwerkzaamheden).
Als gevolg van het ontbreken van referentie boringen, boringen met een intact bodemprofiel
in het plangebied, is het niet mogelijk een exacte uitspraak te doen over de daadwerkelijke
verstoringsdiepte. Alleen in boring 7 is een BC horizont aanwezig, maar de laagdikte van deze
horizonten kunnen sterk wisselen op korte afstand, dat geldt overigens voor alle
bodemhorizonten. Niet bekend vanhe tplangebied is of er in het verleden grond is afgevoerd
of opbracht . De verstoringsdiepte per boring is af te lezen uit tabel 1. Gemiddeld is de bodem
tot ruim 85 cm onder het huidige maaiveld verstoord. In hoeverre het huidige maaiveld ook
vroeger het maaiveld was is moeilijk te zeggen.

6

Synthese
De verwachting uit het bureauonderzoek, dat de bodem verstoord zou kunnen zijn, is door het
booronderzoek bevestigd. De hoge verwachting op basis van de beleidsadvieskaart is niet
bevestigd. Indien wordt aangenomen dat het huidige maaiveld (= 25,8+ NAP) ook het
oorspronkelijke maaiveld was, dan betekent dit dat eventuele grondsporen tot een diepte van
gemiddeld 85 cm (ofwel 25,0 + NAP) zijn verstoord. Dieper ingegraven grondsporen
(waterputten, diepere paalkuilen) kunnen nog wel aanwezig zijn.
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7

Conclusie






8

Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? Het plangebied ligt in een gebied met een daluitspoelingswaaier in de
ondergrond bestaande uit matig fijn en matig grof zand met een grindbijmenging. De
van nature aanwezige haarpodzolbodem is niet aangetroffen. De bodem is verstoord
tot in de C-horizont.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Op basis van het
bureauonderzoek is de kans op het aantreffen van archeologische resten uit de periode
laat-paleolithicum t/m het mesolithicum laag tot middelhoog. De kans op het
aantreffen van archeologische resten uit de periode neolithicum-nieuwe tijd werd hoog
geacht. Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied dermate is
aangetast door bouw- en graafwerkzaamheden in het recente verleden dat er geen
archeologische resten met een aanzienlijke informatiewaarde in de bodem verwacht
worden.
De overige 3 vragen uit de inleiding zijn niet van toepassing.

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het
plangebied ‘Waltersingel, achter nrs. 120A en 120B’ te Apeldoorn.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA).
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapportnr. 1208 bijlage 1: boorstaten
Opdrachtgever: Goos woning- en bedrijfsmakelaars

boorstaten

AOGB.052 Achter Waltersingel Apeldoorn

Boring 1 (170cm)

datum: 18-01-2013 21:59
asfalt

(1:50)

50cm

Asfalt. Donkergrijs.
Puingranulaat. Donkergrijs.

---

Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkergrijs/Donkerbruin. kalkloos matig grof
scherpe ondergrens licht bruine vlekken /
verstoord .

--

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Lichtbruin. C
horizont .

--

100cm

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 18-01-2013 22:12

Asfalt. Donkergrijs.
Puingranulaat. Donkergrijs.
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin/Zwart.
kalkloos matig grof zand vlekken grijs vlekken
zwart verstoord scherpe ondergrens .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Bruin. kalkloos
matig fijn sortering slecht vlekken grijs
doorworteling / verstoord scherpe ondergrens .
Zand, zwak siltig, sterk grindig. Lichtbruin.
kalkloos C horizont .

------

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 3 (110cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 18-01-2013 22:15

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. kalkloos scherpe ondergrens
bouwvoor .

--

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
kalkloos scherpe ondergrens vlekken donker
bruin verstoord .

--

Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
kalkloos matig fijn sortering slecht C horizont .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (130cm)

datum: 22-01-2013 12:49

(1:50)
Zand, matig siltig, matig grindig. Donkergrijs.
opgebracht puin verharding.

Puin sterk.

Zand, zwak siltig, matig grindig.
Lichtbruin/Donkergrijs. vlekken donker
verstoord scherpe ondergrens .

--

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
kalkloos matig fijn sortering slecht C horizont .

--

50cm

100cm

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.052

blad

1/2

locatieadres

Achter Waltersingel

locatie

Achter Waltersingel
opdrachtgever

Goos makelaars
bureau

postcode / plaats

Apeldoorn
land

Argeoboor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

AOGB.052 Achter Waltersingel Apeldoorn

Boring 5 (120cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 22-01-2013 12:52

Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
opgebracht .

Puin sterk.

Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos scherpe ondergrens
vlekken licht bruin verstoord .

--

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
kalkloos matig grof C horizont .

--

150cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (130cm)

datum: 22-01-2013 13:17

(1:50)
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkergrijs. opgebracht .

Puin matig.

50cm

100cm

150cm

Zand, matig siltig, zwak grindig.
Donkerbruin/Donkergrijs. kalkloos scherpe
ondergrens vlekken verstoord .
Zand, matig siltig, zwak grindig. Grijs. scherpe
ondergrens vlekken donker grijs opgebracht .
Zand, matig siltig. Bruin/Oranje. roest kalkloos
scherpe ondergrens mogelijk deel Bs Horizont
of verstoord.
Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
kalkloos matig fijn C horizont .

-----

Boormeester: LC Nijdam

Boring 7 (110cm)

datum: 22-01-2013 13:46

(1:50)
Zand, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkloos scherpe ondergrens
bouwvoor .

--

50cm

100cm

Zand, matig siltig, zwak grindig. Lichtbruin.
IJzer/Oer zwak. Kalkloos matig fijn BC
Horizont .
Zand, matig siltig, matig grindig. Lichtbruin.
kalkloos matig fijn sortering slecht BC Horizont
.

---

150cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

AOGB.052

blad

2/2

locatieadres

Achter Waltersingel

locatie

Achter Waltersingel
opdrachtgever

Goos makelaars
bureau

postcode / plaats

Apeldoorn
land

Argeoboor
getekend volgens NEN 5104

